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PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE of CORPORATE GOVERNANCE)

PT INDOFARMA (Persero) Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Indofarma (Persero) Tbk adalah perusahaan farmasi yang tercatat kepemilikan
sahamnya di pasar modal Indonesia. Sebagai suatu perusahaan terbuka, kepercayaan
investor dan calon investor terhadap pengelolaan PT Indofarma (Persero) Tbk
(selanjutnya disebut sebagai Perseroan) menjadi sangat penting. Untuk itu PT Indofarma
(Persero) Tbk memandang perlu menyusun pedoman Good Corporate Governance. Dengan
Pedoman Good Corporate Governance ini diharapkan dapat tercapai keseimbangan
hubungan antara organ-organ Perseroan; RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi yang
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme
operasional ketiga organ Perseroan tersebut (keseimbangan internal).
Mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance,
PT Indofarma (Persero) Tbk memahami bahwa Good Corporate Governance (selanjutnya
disebut sebagai GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan
mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan
etika berusaha. Adapun maksud penyusunan pedoman GCG ini adalah untuk:

1. Memaksimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkat-
kan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil
agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional, serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi.

2. Pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi,
dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran
akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap para pemangku kepentingan
(stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

B. Landasan Hukum

Penerapan Good Corporate Governance, bukan lagi sebagai gerakan moral, tetapi sudah
menjadi tekad atau tindakan hukum, dengan lahirnya peraturan/perundangan :

1. Undang-Undang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011
Tentang Penerapan Tatakelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011
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tanggal 01 Agustus 2011.
4. Salinan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni

2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

5. 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.

6. Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk
7. Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dengan penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG).

C. Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan

Visi, misi dan tata nilai Indofarma adalah sebagai berikut:

Visi Perseroan
Mewujudkan Indofarma sebagai Perusahaan yang menghasilkan profit
berkesinambungan yang berkontribusi pada kemandirian industri farmasi nasional.

Misi Perseroan
a. Membangun konsistensi kualitas produk melalui fasilitas dan sistem mutu yang

komprehensif berbasis risiko mutu.
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi supply chain management melalui ERP dan

perbaikan business process.
c. Memperbaiki products portofolio dan membangun business baru yang related termasuk

produksi BBO dan alat kesehatan dalam negeri.
d. Melakukan corporate action, manajemen risiko dan sistem penilaian KPI untuk

meningkatkan Nilai (leverage) Perseroan.

Tata Nilai
“Professionalism, Entrepreneurship, Compassion” disingkat “PEC” .
1. Professionalism

Insan Indofarma senantiasa bekerja secara profesional yang dilandasi integritas,
komitmen, dan selalu berupaya memberikan hasil yang terbaik, dengan penjabaran
sebagai berikut :
a. Integrity mengandung pengertian satunya pikiran, kata, dan perbuatan dengan

selalu mengatakan kebenaran dan mengikuti aturan yang berlaku dengan
memegang teguh prinsip-prinsip etika sehingga menjadi insan Indofarma yang
dapat dipercaya dan amanah.

b. Commitment mengandung pengertian bahwa insan Indofarma memiliki komitmen
yang kuat menjalankan pekerjaan sesuai keahlian, pengetahuan, dan ketentuan
yang berlaku.

c. Strive for excellence mengandung pengertian bahwa insan Indofarma senantiasa
berupaya memberikan yang terbaik bagi stakeholders Perseroan dengan bekerja
secara efektif, efisien, dan akurat.

2. Entrepreneurship
Insan Indofarma senantiasa memiliki jiwa kewirausahaan berlandaskan pemikiran
jauh ke depan, inovatif, dan fokus terhadap kepuasan pelanggan, dengan penjabaran
sebagai berikut:
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a. Visionary mengandung pengertian bahwa insan Indofarma memiliki pandangan
jauh ke depan yang disertai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap
perubahan lingkungan.

b. Innovation mengandung pengertian bahwa penyesuaian diri terhadap perubahan
diwujudkan dengan menciptakan produk baru, proses atau metode baru, dan
melakukan perbaikan dalam lingkup tanggung jawabnya.

c. Customer focus mengandung pengertian bahwa insan Indofarma memberikan
yang terbaik dan perhatian penuh kepada pelanggan dan stakeholders Perseroan
dengan berorientasi hasil namun tetap mengutamakan proses dan memberikan
perhatian penuh kepada pelanggan.

3. Compassion
Insan Indofarma memiliki rasa peduli dan welas asih terhadap sesama, dengan
penjabaran sebagai berikut ;
a. Respect to people mengandung pengertian bahwa insan Indofarma menghormati

perbedaan pendapat dan peduli terhadap sesama, baik individu, rekan kerja
(atasan, bawahan, setingkat), mitra kerja maupun stakeholders secara umum.

b. Cooperative mengandung pengertian bahwa insan Indofarma selalu bekerja sama
dalam suatu sinergi yang harmonis dengan mengedepankan rasa tanggung jawab
dan suasana kekeluargaan.

c. Fairness (keadilan) mengandung pengertian adanya kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Nilai ini diwujudkan dengan meritocracy
(memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan berdasarkan
kinerja, kesetaraan (sejajar/sama kedudukannya), dan keterbukaan (saling
terbuka) dalam setiap pengambilan keputusan, sesuai batasan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Istilah-istilah yang Digunakan

1) Aset adalah semua aktiva tetap bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan.
2) Satuan Pengawasan Intern merupakan bagian Perseroan yang melaksanakan

aktivitas independen, layanan assurance (memastikan) yang obyektif dan jasa
konsultasi, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan terhadap
operasi Perseroan guna mencapai tujuan Perseroan.

3) Auditor Eksternal adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan untuk memberikan pendapat yang independen dan
obyektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan
Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

4) Benturan kepentingan adalah keadaan di mana seorang insan Indofarma
mempunyai kepentingan selain kepentingan Perseroan sehingga mempengaruhi
pengambilan keputusan dan mengakibatkan Perseroan tidak mendapatkan hasil
terbaik.

5) Budaya perusahaan (corporate culture) merupakan falsafah, nilai dan norma-
norma yang dijunjung oleh semua insan di dalam Perseroan.

6) Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh organ PT Indofarma (Persero) Tbk untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang
saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
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7) Daftar Khusus adalah daftar yang berisi catatan kepemilikan saham anggota
Direksi beserta keluarganya dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam perusahaan dan/atau perusahaan lain dan tanggal saham tersebut diperoleh.

8) Daftar Pemegang Saham adalah daftar yang memuat nama dan alamat para
pemegang saham, jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para
pemegang saham, jumlah yang disetor atas setiap saham, nama dan alamat dan
orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dang tanggal atas
perolehan hak gadai tersebut, keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
selain uang, dan keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi.

9) Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan pengurusan Perseroan.

10) Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.

11) Disaster recovery planning (sistem penanganan darurat) adalah fungsi teknologi
informasi untuk mengantisipasi adanya kegagalan sistem yang terjadi dan
menghindari dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

12) Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai
mengenai benar dan salah yang dianut oleh unsur Perseroan.

13) Etika usaha adalah pedoman perilaku Perseroan terhadap stakeholders Perseroan,
misalnya perilaku Perseroan terhadap pelanggan atau pemasok.

14) Dewan Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi
persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Perseroan serta memenuhi kriteria
independensi sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau praktik terbaik good
corporate governance.

15) Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja
secara kolektif dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan
Komisaris.

16) Misi Perseroan adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai oleh Perseroan.

17) Pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan nilai dan
pertumbuhan Perseroan dengan tetap memperhatikan visi dan misi Perseroan serta
dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan.

18) Pendelegasian wewenang adalah proses pelimpahan wewenang untuk tugas
tertentu kepada pihak lain baik di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan.

19) Pengelolaan sumber daya manusia adalah proses perencanaan, administrasi dan
sistem informasi SDM, penyediaan SDM, program orientasi, penempatan,
penggajian, penilaian karya, pengembangan karyawan, perencanaan karir, mutasi,
pemberhentian SDM, dan kegiatan pembekalan pra purna bakti.

20) Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan yang dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
dengan tujuan memenuhi kebutuhan Perseroan akan barang dan jasa baik
kebutuhan yang bersifat operasional maupun investasi, dalam jumlah, kualitas,
harga, dan waktu yang tepat, dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

21) Pengelolaan aset meliputi kegiatan pemanfaatan, pelepasan dan penghapusan,
serta administrasi aktiva Perseroan.

22) Penilaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau
kegagalan individu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan
kepadanya serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan (areas of
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improvement).
23) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak
diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

24) RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) adalah gambaran rencana kerja
secara menyeluruh, termasuk anggaran dan proyeksi keuangan serta informasi
tambahan lainnya yang dianggap perlu.

25) Sekretaris Perusahaan adalah pejabat Perseroan yang diangkat secara khusus
untuk melaksanakan fungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris, Direksi,
Pemegang Saham, dan stakeholders lainnya, serta mengadministrasikan dokumen
penting Perseroan.

26) Service Level Agreement adalah tingkat pelayanan yang dijanjikan terkait dengan
sistem dan teknologi informasi, ditetapkan dan diperbaharui secara berkala.

27) Sistem manajemen risiko adalah perangkat prosedur yang sistematis dan proaktif
untuk mengidentifikasi, menaksir, mengelola, memantau dan melaporkan risiko-
risiko bisnis di setiap strata unit kerja dan bersifat menyeluruh (enterprise wide) pada
organisasi Perseroan.

28) Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perseroan,
baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemegang saham, karyawan,
pelanggan, pemasok, kreditur, masyarakat di sekitar tempat usaha, dan stakeholders
lainnya.

29) Tata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi adalah suatu struktur dan proses
yang saling berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi
dalam mempertahankan, memperluas dan mencapai strategi serta tujuan organisasi
melalui penciptaan nilai tambah dan penyeimbangan antara risiko dan manfaat dari
teknologi informasi serta prosesnya.

30) Visi Perusahaan adalah gambaran yang realistis, nyata dan menarik tentang masa
depan suatu organisasi, pandangan tentang arah dan jalur bisnis organisasi dimasa
yang akan datang.

31) Risiko adalah segala peristiwa (events), yang memiliki kemungkinan akan terjadi
(likelihood), dan dapat berdampak (impact) negatif pada sasaran (objektive). Keempat
unsur risiko tersebut dapat dianalisis sebagai berikut : likelihood terkait dengan
events, sedangkan impact terkait dengan objektive. Likelihood mengukur seberapa
besar kemungkinan peristiwa akan terjadi, sedangkan impact mengukur seberapa
besar dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa (jika terjadi), pada sasaran. Dengan
kata lain, likelihood mengukur kadar ketidakpastian terjadinya peristiwa, sedangkan
dampak mengukur kadar ketidakpastian tercapainya sasaran. Karena dampak
terkait dengan sasaran, maka besaran dampak harus dinyatakan dengan satuan
ukuran yang sama dengan satuan ukuran sasaran.

32) Manajemen Risiko adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mengelola
risiko meliputi pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko, penentuan respon
risiko, aktivitas pengendalian risiko, penginformasian dan pengkomunikasian
risiko, dan pemantauan risiko dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perseroan.
Dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan kerugian dapat ditekan serendah
mungkin atau bahkan apabila memungkinkan diupayakan untuk dapat
memanfaatkan risiko menjadi suatu peluang yang dapat meningkatkan keuntungan
Perseroan.
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BAB II

PRINSIP DASAR
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT Indofarma (Persero) Tbk senantiasa mengacu kepada lima asas/prinsip Good Corporate
Governance yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban),
Independensi (Kemandirian), Fairness (Kewajaran), dalam memperhatikan kepentingan
stakeholders:

A. Transparansi

PT Indofarma (Persero) Tbk mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
informasi materiil dan relevan mengenai Perseroan.
PT Indofarma (Persero) Tbk akan senantiasa memastikan bahwa pengungkapan berbagai
hal material mengenai korporasi; mencakup situasi keuangan capaian usaha, informasi
kepemilikan, dan governance akan selalu tepat waktu dan akurat; serta akan menerapkan
sistem yang memungkinkan pemegang saham untuk mengakses informasi ini dengan
kesempatan yang sama. Informasi tersebut juga dapat diakses secara memadai demi
kepentingan masyarakat terkait berbagai informasi material tersebut meliputi antara lain:
1. Capaian keuangan dan operasional Perseroan
2. Sasaran (objective) Perseroan
3. Struktur kepemilikan dan perubahan-perubahan yang terjadi.
4. Kebijakan penggajian untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci

informasi mengenai kulifikasi dan proses seleksi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi serta jumlah Dewan Komisaris Independen.

5. Transaksi dengan pihak-pihak terkait yang dapat diklasifikasikan sebagai hubungan
istimewa.

6. Faktor risiko yang dihadapi Perseroan, yang dapat diduga.
7. Masalah-masalah yang berhubungan dengan karyawan dan stakeholders lainnya.
8. Standar perilaku karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi serta kebijakan Perseroan

mengenai pengelolaan Perseroan.

PT Indofarma (Persero) Tbk mempunyai komitmen untuk mengungkapkan laporan
keuangan disertai dengan informasi non-keuangan yang menyertai laporan keuangan
tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai Anggaran Dasar Perseroan,
peraturan perundang-undangan, dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
PT Indofarma (Persero) Tbk akan memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada
semua pihak atas masalah lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan dari
aktivitas Perseroan atau cacat pada produk dan jasa yang Perseroan hasilkan.
PT Indofarma (Persero) Tbk akan mengambil tindakan yang perlu dengan menggunakan
sumber daya Perseroan untuk mengurangi dampak yang lebih buruk bagi lingkungan
dan pihak-pihak lain terkait.
Namun demikian di atas semua itu, PT Indofarma (Persero) Tbk akan senantiasa menjaga
kerahasiaan informasi sepanjang yang dibenarkan oleh hukum. Kerahasiaan informasi
tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak-hak individu, dan/atau yang
menyangkut hasil penelitian dan pengembangan serta berbagai informasi lainnya yang
akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan, persaingan pasar,
keamanan negara dan keamanan publik.
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Pihak yang berhak menyampaikan informasi sesuai prinsip transparansi tersebut
dikendalikan sesuai kewenangannya sebagai berikut :
1. Media Majalah Intern PT Indofarma (Persero) Tbk oleh Tim Redaksi Majalah Oasis
2. Media Web Site PT Indofarma (Persero) Tbk dan portal Kementerian BUMN oleh Tim

Pengelola Web Site.
3. Corporate Secretary dan atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Akuntabilitas

PT Indofarma (Persero) Tbk mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan
terlaksana secara efektif.
PT Indofarma (Persero) Tbk meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan
keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang
ada di Perseroan. PT Indofarma (Persero) Tbk menerapkan akuntabilitas dengan
mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan menyadari tanggungjawab,
wewenang, hak serta kewajibannya.
PT Indofarma (Persero) Tbk memiliki keyakinan bahwa penerapan akuntabilitas pada
Perseroan akan menjamin adanya pemberdayaan Dewan Komisaris, jaminan
perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas serta
pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.
Dalam prakteknya, akuntabilitas yang diterapkan dalam Perseroan didasarkan kepada
kewajiban individu dan/atau organ kerja Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan
wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggunjawab yang dibebankan oleh
Perseroan kepadanya. Kewajiban akuntabilitas ini meliputi:
1. Memberikan penjelasan atau justifikasi atas pelaksanaan wewenang atau pelaksanaan

tugas.
2. Pelaporan hasil atas pelaksanaan wewenang atau tugas tersebut, dan
3. Pertanggungjawaban atas setiap beban atau kewajiban yang berasal dari aktivitas

tersebut.
Dalam kaitannya dengan pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitas Perseroan
dalam aktivitas bisnis harus selalu sejalan dengan etika bisnis yang baik, memenuhi
kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menghormati
budaya setempat. Guna mencapai tujuan tersebut maka PT Indofarma (Persero) Tbk :
1. Secara konsisten membina hubungan yang memungkinkan semua pihak dapat saling

mendukung di dalam mempraktikkan etika usaha,
2. Memilih dan menjalankan bidang usaha yang sah, jujur, dan bertanggung jawab

sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan
masyarakat umum,

3. Berupaya melakukan hubungan baik dengan berbagai pihak dalam upaya
mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan khususnya dengan usaha
kecil dan menengah,

4. Senantiasa peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan,
masyarakat dan Pemerintah setempat di mana Perseroan beroperasi,

5. Berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah sesuai dengan baku
mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,

6. Mengalokasikan sebagian laba bersih untuk pengembangan masyarakat setempat
sehingga dapat tumbuh dan berkembang bersama Perseroan,

7. Melindungi kepentingan segenap karyawan dari kecelakaan kerja,
8. Bersama-sama masyarakat dan pemerintah setempat menjaga keamanan dan
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ketertiban umum.
PT Indofarma (Persero) Tbk akan melaksanakan praktek audit yang benar-benar
independen dan sehat untuk menunjang akuntabilitas Perseroan. Hal ini akan ditempuh
dengan memberdayakan SPI dan membentuk Komite Audit.

C. Responsibilitas

PT Indofarma (Persero) Tbk mendefinisikan responsibilitas sebagai kesesuaian di dalam
pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
PT Indofarma (Persero) Tbk sadar bahwa Perseroan sebagai pelaku ekonomi harus selalu
patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (seperti: perpajakan, hubungan
industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar
penggajian, dan persaingan yang sehat serta perlindungan terhadap konsumen).
Selain hal itu, PT Indofarma (Persero) Tbk menyadari bahwa Perseroan harus senantiasa
meminimalkan dampak negatif sebagai akibat produktivitas Perseroan, yang harus
ditanggung oleh masyarakat.

D. Independensi (Kemandirian)

PT Indofarma (Persero) Tbk mendefinisikan kemandirian sebagai suatu keadaan di mana
Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
PT Indofarma (Persero) Tbk meyakini bahwa kemandirian diperlukan agar dapat
membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan. Keputusan terbaik hanya dapat
dihasilkan jika Perseroan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai
dengan mekanisme korporasi.

E. Fairness (Kewajaran)

PT Indofarma (Persero) Tbk mendefinisikan fairness (kewajaran) sebagai keadilan dan
kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PT Indofarma (Persero) Tbk menjamin bahwa setiap pemegang saham dan stakeholder
Perseroan mendapatkan perlakuan yang wajar, setara serta dapat menggunakan hak-
haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
kapan pun ada keputusan manajemen atau pemegang saham mayoritas yang berpotensi
mengurangi hak dan/atau porsi pemegang saham minoritas, maka yang berkeberatan
dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
PT Indofarma (Persero) Tbk menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan
mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PT Indofarma (Persero) Tbk juga bertekad untuk senantiasa berlaku jujur dan adil di
dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan
politik.
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BAB III

ORGAN PERSEROAN

Mengacu kepada Komite Nasional Kebijakan Governance dan Keputusan Menteri Negara BUMN
No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan Organ Perseroan adalah
RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Perseroan ini mempunyai peranan penting dalam
pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perseroan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing Organ mempunyai
Independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya semata-mata untuk
kepentingan Perseroan.
Kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (two board system)
yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas
sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun demikian,
keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan
dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan
persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai (values) Perseroan.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

1. Pengertian RUPS

RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk
mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus
didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.
RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas,
fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi
wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan
penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan adalah :
a. RUPS Tahunan yaitu RUPS yang diselenggarakan tiap tahun selambat-lambatnya

6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, dan
b. RUPS Lainnya atau Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

2. Wewenang RUPS
a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris,
b. Mengangkat dan memberhentikan Direksi,
c. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
d. Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan

Komisaris.
e. Menetapkan renumerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
f. Menetapkan tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi.
g. Memutuskan antara lain perubahan jumlah modal, perubahan Anggaran Dasar

Perseroan, rencana penggunaan laba, penggabungan, peleburan,



Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Indofarma (Persero) Tbk 10

pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Perseroan, investasi pembiayaan
jangka panjang, kerja sama Perseroan, pembentukan anak Perseroan Perseroan
atau penyertaan dan pengalihan aktiva.

h. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang undangan.

3. Penyelenggaraan RUPS
a. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS

Luar Biasa, yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
b. Perencanaan dan Penyelenggaran RUPS dilakukan sebaik-baiknya meliputi

permintaan, tempat & waktu penyelenggaraan, pemberitahuan, pengumuman,
pemanggilan dan tata cara pelaksanaan RUPS mengacu pada Peraturan Otorita
Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka serta Anggaran Dasar
Perseroan.

B. DEWAN KOMISARIS

1. Pengertian
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan bertanggungjawab secara kolektif yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan pengurusan Persero serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan
GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil
keputusan operasional. Kecuali dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan / atau peraturan perundang-
undangan lainnya. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares
adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

2. Kriteria
Penetapan kriteria Anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah individu atau
perseorangan yang:
a. Dapat dipercaya oleh Pemegang Saham
b. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya
c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara dan / atau BUMN dan / atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

f. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan
pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

g. Memiliki pendidikan dan pengalaman professional.
h. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PT Indofarma (Persero)

Tbk.
i. Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi Perseroan.
j. Memiliki integritas dan dedikasi tinggi
k. Tidak mewakili kepentingan partai politik/pihak atau golongan tertentu.
l. Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.



Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Indofarma (Persero) Tbk 11

3. Keanggotaan dan Komposisi
Penetapan keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris mengacu pada peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku yaitu antara lain:
a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan

ketentuan minimal 2 (dua) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai
Komisaris Utama.

b. Komposisi Dewan Komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara
independen.

c. Paling sedikit 30 % dari komposisi Dewan Komisaris merupakan Anggota Dewan
Komisaris Independen dengan kriteria yang bersangkutan tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan
keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan / atau
pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat
mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas dan Wewenang
Dewan Komisaris akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan
memberikan nasehat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan pemegang
saham khususnya serta para pemangku kepentingan. Hal tersebut untuk memastikan
Perseroan dikelola oleh Direksi sedemikian rupa sesuai dengan harapan Pemegang
Saham dan stakeholder Perseroan dan kebijakan umum dalam RUPS. Hal ini
merupakan peran dengan akuntabilitas yang bersifat aktif bagi Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk menjamin Direksi agar senantiasa
mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Oleh karena adalah tugas Dewan
Komisaris untuk secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan
proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan
strategi untuk mencapai target yang diharapkan Pemegang Saham.
Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya untuk mewakili kepentingan
pemegang saham dalam pengawasan jalannya Perseroan mengacu pada peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku antara lain,
bertugas:
a. Memantau kemajuan atas pencapaian sasaran Perseroan yang telah ditetapkan

oleh Pemegang Saham,
b. Melakukan pengawasan atas proses bisnis yang dilakukan oleh Direksi,
c. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan tidak dimaksud untuk
kepentingan pihak atau golongan tertentu,

d. Membuat pembagian tugas yang diatur sendiri oleh Dewan Komisaris,
e. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang tidak

terpisahkan dari RKAP,
f. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan

berkelanjutan,
g. Menjamin keberadaan dan pelaksanaan secara efektif sistem pengendalian

internal, sistem informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

h. Memberhentikan sementara anggota direksi yang secara hukum melanggar
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku,

i. Menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS,
j. Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan (Annual Report) telah memuat
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informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Standar Penilaian Kinerja
RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators)
Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris bersangkutan.
Indikator tersebut merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar
Perseroan.
Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban
yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk, amanat Pemegang Saham/ RUPS, dan proses
pemenuhan tanggung jawab tersebut.
Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak
pengangkatannya. Kriteria evaluasi individu mencakup kehadiran dalam rapat-rapat,
kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan
tertentu, dan komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja
masing masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Dewan Komisaris.
Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan efektivitas Dewan
Komisaris dan tidak ditujukan untuk mencari kesalahan Dewan Komisaris secara
individu.
Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi
Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri BUMN.

6. Independensi dan Benturan Kepentingan
Untuk menjaga independensi dalam melaksanakan peran/fungsi Dewan Komisaris,
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap jabatan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik
dan / atau calon / anggota legislatif.

b. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan atau manfaat pribadi
lainnya dengan melanggar hukum atau melanggar etika, terutama yang termasuk
dalam kategori perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan
Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berada dalam posisi dan situasi yang
mengandung benturan kepentingan, maka Dewan Komisaris yang bersangkutan
harus melaporkan kepada Komisaris Utama dan tidak ikut dalam proses
pengambilan keputusan.

e. Jika Dewan Komisaris Utama yang berada dalam posisi dan situasi yang
mengandung benturan kepentingan, maka Anggota Dewan Komisaris
mengungkapkan kondisi tersebut kepada anggota Dewan Komisaris yang lain
dan tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan.

7. Mekanisme Rapat
Mekanisme rapat terdiri dari prosedur dan tata cara rapat Dewan Komisaris mengacu
pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
antara lain sebagai berikut :
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a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2
(dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh
anggota Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

c. Disamping rapat terjadual, rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan kapan pun
apabila diperlukan berdasarkan permintaan sesuai ketentuan.

d. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris akan dibuat notulen/risalah rapat yang
dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan,
argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan
keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

8. Pelaporan (Termasuk Laporan Atas Tanggapan Laporan Direksi)
Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan
pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang
disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan
keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acquit et dėcharge) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh
hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung
jawab masing masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau
kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang
tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan.
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan
akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas
GCG.

9. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris akan menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur
dengan Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Dewan
Komisaris berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi manakala
situasi dianggap memerlukannya. Dalam setiap pertemuan apa pun, informasi dan
data yang penting untuk pemahaman Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis
sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris
dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi akan membuat
ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan.
Dewan Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap
informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. Pelaksanaan hak
Dewan Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu
pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.
Agar dapat menjalankan fungsinya lebih efektif, apabila diperlukan Dewan Komisaris
berhak mendapatkan saran profesional independen atas beban Perseroan terhadap
hal-hal yang menjadi tanggungjawab profesional Dewan Komisaris. Apabila
diperlukan Dewan Komisaris berhak membentuk Organ Pendukung Dewan
Komisaris sebagai perangkat Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dan
bertanggungjawab membantu merumuskan Kebijakan Dewan Komisaris sesuai
ruang lingkup tugas organ pendukung yang bersangkutan. Penetapan Kebijakan
Dewan Komisaris tetap menjadi wewenang Dewan Komisaris kecuali untuk hal-hal
yang telah didelegasikan kewenangannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
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Organ Pendukung Dewan Komisaris dapat dibentuk mengacu pada peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Sekretariat Dewan Komisaris, Komite
Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite lainnya yaitu Komite GCG dan
Pemantauan Risiko. Organ Pendukung Dewan Komisaris tersebut dibentuk sesuai
kewajiban dan keperluan serta disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
Apabila suatu waktu Organ Pendukung Dewan Komisaris tersebut sudah tidak
relevan, maka dapat diakhiri keberadaannya.
Dewan Komisaris dan Direksi dapat membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) yang
ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dalam beberapa kegiatan
tertentu seperti dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa, self assessment dan
assessment GCG, assessment KPKU, kunjungan kerja/pengawasan dan audit yang
dalam pelaksanaannya melibatkan Organ Dewan Komisaris dan Organ Direksi secara
bersamaan.

10. Tugas–Tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris
Organ Pendukung Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris memiliki tugas-
tugas dan tanggungjawab yang mengacu pada peraturan dan perundangan-
undangan yang berlaku sebagai berikut :
a. Sekretariat Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Dewan Komisaris yang dijabat Sekretaris
Dewan Komisaris sebagai berikut :
1) Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris,
2) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan,
3) Memproses validasi Risalah Rapat Dewan Komisaris dapat diselesaikan

dalam waktu tujuh hari setelah rapat selesai,
4) Mendistribusikan salinan risalah rapat kepada setiap anggota Dewan

Komisaris dan Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris disimpan di
Perseroan,

5) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat
keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya dan menyimpan dengan baik
di Perseroan,

6) Menerima dan mengadministrasikan risalah rapat dari Komite-Komite yang
dibentuk Dewan Komisaris,

7) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris,
8) Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris,
9) Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundangan

serta menerapkan prinsip GCG,
10) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara

berkala dan / atau sewaktu-waktu apabila diminta,
11) Mengkoordinasikan Anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka

memperlancar tugas Dewan Komisaris,
12) Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain,
13) Menyusun dan menyediakan data/informasi monitoring tindak lanjut hasil

keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris,
14) Memastikan dokumen terkait penyelenggaraan tugas / kegiatan Sekretaris

Dewan Komisaris untuk tertib administrasi tersimpan baik di Perseroan dan
15) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
16) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris dapat dibantu

oleh minimal 1 (satu) orang staf Sekretaris Dewan Komisaris.
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b. Komite Audit
Tugas dan tanggungjawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1) Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan

tugas auditor eksternal dan internal auditor,
2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor

Internal,
3) Memberi masukan atas program kerja tahunan dan sasaran audit Auditor

Internal melalui Direktur Utama,
4) Bila dipandang perlu dapat meminta Auditor Internal melalui direktur utama

untuk melakukan pemeriksaan tertentu/ khusus,
5) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian

intern Perseroan serta pelaksanaannya,
6) Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan

terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan
keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang
disampaikan kepada pemegang saham,

7) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,
8) Melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris,
9) Bersama sama dengan auditor internal melakukan pembahasan tujuan,

sasaran dan ruang lingkup audit dengan auditor eksternal sebelum
pelaksanaan audit dimulai,

10) Mengusulkan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada RUPS,

11) Komite audit, bersama sama dengan auditor internal, melakukan reviu
berkala atas kemajuan pekerjaan auditor eksternal,

12) Melakukan reviu secara berkala atas independensi dari auditor eksternal dan
mengambil tindakan yang diperlukan jika untuk menjaga independensi
auditor eksternal tersebut terganggu,

13) Melakukan pembahasan atas laporan auditor eksternal bersama sama dengan
manajemen, auditor eksternal dan Auditor Internal,

14) Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi
Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi,

15) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas
pengaduan yang berkaitan dengan PT Indofarma (Persero) Tbk,

16) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan pengungkapan hal- hal yang
bersifat material dalam laporan keuangan Perseroan baik yang belum maupun
yang telah diaudit oleh auditor eksternal, dan

17) Selain tugas tugas di atas, komite audit melakukan tugas tugas lain yang
diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pengawasan.

Selain hal tersebut diatas Komite Audit juga telah memiliki piagam (charter) yaitu
Charter Komite Audit yang merupakan dokumen tertulis yang mengatur:
1) Tujuan Komite
2) Kedudukan dan Kewenangan
3) Organisasi
4) Tugas dan Tanggungjawab
5) Hubungan Tata Kerja
6) Kode Etik
7) Penilaian Kinerja
8) Honorarium dan Pembebanan Biaya
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c. Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi serta memiliki
tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1) Terkait dengan fungsi Nominasi :

a. Memberikan rekomendasi mengenai :
i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris;
ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris;

b. Membantu melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun
sebagai bahan evaluasi;

c. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan
kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2) Terkait dengan fungsi Remunerasi :
a. Memberikan rekomendasi mengenai struktur , kebijakan dan besaran atas

remunerasi;
b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima

masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Untuk penguatan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dan atau Komite yang
melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilengkapi dengan Charter
Komite Nominasi dan Remunerasi.

d. Komite GCG dan Pemantauan Risiko.
Tugas dan tanggungjawab Komite GCG dan Pemantauan Risiko sebagai berikut:
1) Memastikan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara

konsisten dan berkesinambungan,
2) Memonitoring tindaklanjut rekomendasi (Area of Improvement) dari laporan

hasil review (assessment) dan evaluasi (self assessment) GCG,
3) Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perseroan,
4) Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang

digunakan Perseroan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih
lanjut,

5) Memantau kesesuaian berbagai kebijakan manajemen risiko Perseroan,
6) Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat

efektifitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM)
dalam Perseroan,

7) Mengukur efektifitas masing-masing komponen dari ERM yang telah
diterapkan di Perseroan, dan

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penguatan fungsi dan tugasnya, Komite GCG dan Pemantauan Risiko
dilengkapi dengan Charter Komite GCG dan Pemantauan Risiko.
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C. DIREKSI

1. Pengertian
Direksi adalah Organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan tujuan
Persero serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Direksi bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola Perseroan. Masing-
masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai
dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh
masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.
Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara.
Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan
Direksi.

2. Kriteria
Penetapan kriteria Anggota Direksi mengacu pada peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah individu atau perseorangan yang
:
a. Dapat dipercaya oleh Pemegang Saham,
b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik,
c. Memiliki pendidikan dan pengalaman profesional,
d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PT Indofarma (Persero)

Tbk,
e. Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi Perseroan,
f. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku

yang baik serta berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
Perseroan,

g. Mampu melaksanakan perbuatan hukum,
h. Tidak pernah dinyatakan pailit,
i. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit,
j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya,
k. Tidak mewakili kepentingan partai politik/pihak atau golongan tertentu, dan
l. Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. Keanggotaan dan Komposisi
Penetapan keanggotaan dan komposisi Direksi mengacu pada peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku antara lain:
a. Jumlah Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan disesuaikan dengan

kebutuhan dan tingkat kompleksitas serta rencana strategis Perseroan dan salah
satunya diangkat menjadi Direktur Utama, dan

b. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan
keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen.

4. Tugas dan Wewenang
Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku bersifat wajib yaitu antara lain :
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a. Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,

b. Membuat pembagian tugas Direksi yang dapat diatur sendiri oleh Direktur Utama
yang merupakan pelimpahan wewenang dari Dewan Komisaris selaku wakil
Pemegang Saham,

c. Memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya,
d. Memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan (stakeholders)
e. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana

strategis yang memuat sasaran dan tujuan hendak dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun,

f. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai
penjabaran tahunan dari RJP,

g. Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah
Rapat Direksi,

h. Membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan, dan
i. Memelihara dan menyimpan seluruh Daftar, Risalah dan Dokumen Keuangan

Perseroan dan dokumen lainnya ditempat kedudukan Perseroan.

5. Standar Penilaian Kinerja
Perseroan menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dan anggota Direksi yang
didasarkan pada target kinerja dalam kontrak manajemen serta komitmennya di
dalam memenuhi arahan pemegang saham. Kontrak manajemen ditandatangani oleh
Direksi yang bersangkutan pada saat pengangkatan dan diperbarui setiap tahunnya.
Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah
ditetapkan.
Kontrak manajemen dapat berupa RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) atau
RJPP Revisi dan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) dan RKAP Revisi yang
disahkan oleh Dewan Komisaris selaku wakil Pemegang Saham.
Kriteria evaluasi formal bagi anggota Direksi disampaikan secara terbuka kepada
Direksi sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi bagi anggota Direksi mencakup
kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan,
keterlibatan dalam penugasan tertentu, komitmen dalam memajukan kepentingan
Perseroan, serta pemenuhannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.
Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-
masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema
kompensasi untuk Direksi.

6. Independensi dan Benturan Kepentingan
a. Direksi harus menghindari adanya benturan kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya dan mengambil keuntungan pribadi.
b. Apabila terjadi benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, maka

kondisi tersebut harus diungkapkan Direksi yang mempunyai potensi benturan
kepentingan tidak boleh diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan
tersebut

c. Dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan
akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seseorang yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris

d. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di
bawah ini :
1) anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
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badan usaha milik swasta;
2) pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I,

dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
3) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan; dan/atau
4) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

7. Mekanisme Rapat
Mekanisme rapat terdiri dari prosedur dan tata cara rapat Direksi mengacu pada
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
antara lain :
a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali

dalam setiap bulan, dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh
anggota Direksi,

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

c. Di samping rapat terjadual, rapat Direksi dapat dilakukan kapan pun apabila
diperlukan berdasarkan permintaan sesuai ketentuan, dan

d. Dalam setiap rapat akan dibuat notulen/Risalah rapat yang mampu
menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan,
argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil dan pernyataan
berkeberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat
serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi apabila ada.

8. Pelaporan
a. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam

bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan
kegiatan Perseroan, dan laporan pelaksanaan GCG.

b. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk
laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.

c. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham
melakukan penilaian.

d. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas
laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et dėcharge) kepada masing-masing anggota Direksi sejauh
hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi
tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana
atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga
yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan.

e. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas
pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

9. Organ Pendukung Direksi
Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dibantu oleh organ pendukung Direksi dan
bertanggungjawab pada Direktur terkait sesuai dengan pembagian tugas masing-
masing direksi yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama. Namun dalam
pelaksanaan tugasnya, organ pendukung tersebut juga saling berkoordinasi dan
Direktur Utama juga mengkoordinasikan tugas Direktur Keuangan dan Human
Capital dan Direktur Produksi dan Supply Chain.
Sebagai Perseroan yang dinamis dan berkembang, organ pendukung Direksi dapat
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berkembang bahkan kemungkinan ada perampingan untuk tujuan efisiensi dan
efektifitas. Berikut pembagian organ pendukung Direksi :
a. Direktur Utama, terdapat beberapa organ pendukung antara sebagai berikut :

1) Bidang Sekretaris Perusahaan /Corporate Secretary
2) Bidang Satuan Pengawasan Intern (SPI)
3) Bidang Corporate Strategic , Risk & Compliance
4) Bidang Teknologi Informasi
5) Bidang Bussiness Development
6) Bidang Indomach

b. Direktur Keuangan dan Human Capital, terdapat beberapa organ pendukung
antara lain sebagai berikut :
1) Bidang Akuntansi & Keuangan
2) Bidang SDM & Umum
3) Bidang Pemasaran / Marketing
4) Bidang Product Development

c. Direktur Produksi dan Supply Chain, terdapat beberapa organ pendukung antara
lain sebagai berikut :
1) Bidang Produksi
2) Bidang Supply Chain Management (SCM)
3) Bidang Procurement
4) Bidang Quality Assurance (QA)
5) Bidang Quality Control (QC)
6) Bidang Research & Development (R&D)
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BAB IV

KEBIJAKAN PERSEROAN

Kebijakan-kebijakan didalam cara kita bekerja diterapkan oleh PT Indofarma (Persero) Tbk,
setelah melakukan berbagai konsultasi internal dan eksternal. Kebijakan-kebijakan ini
dikomunikasikan kepada perusahaan- perusahaan Grup Indofarma, bersama dengan pedoman
dan pendukung yang mungkin diperlukan. Perusahaan-perusahaan Grup Indofarma kemudian
mempraktekkannya melalui kode etik mereka sendiri dan melaporkan pelaksanaannya di
perusahaan mereka masing-masing.

A. Kebijakan Perseroan Mengenai Transparansi dan Disclosure

Transparansi merupakan suatu pencerminan yang penting dan salah satu hasil dari
pemilikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akan dilaksanakan untuk
memperbaiki keseluruhan standar Perseroan. Tranparansi adalah dasar sebuah prinsip,
pedoman atau kewajiban Perseroan di dalam Perseroan atau hubungan lainnya untuk
membawakan informasi material mengenai usaha dan efeknya sebab akan
mempengaruhi keputusan investasi.
Pengungkapan berarti pengumuman informasi material sehubungan dengan kejadian
atau transaksi yang terjadi di PT Indofarma (Persero) Tbk.
Prinsip dasar transparansi dan disclosure ditetapkan sebagai berikut:
1. Ketepatan waktu dan tranparansi yang akurat. Perseroan diharuskan untuk

mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan pengumuman
laporan Perseroan kepada Shareholders, dan lembaga pemerintahan yang
bersangkutan dengan ketepatan waktu, keakuratan, keterbukaan, dan secara obyektif
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kejadian penting dalam pembuatan keputusan, selain dari kebenaran bahwa
informasi didalam laporan tahunan dan pengumuman financial harus menurut pada
peraturan yang berlaku, Perseroan juga harus mengungkapkan tidak hanya infomasi
yang wajib tapi juga keadaan penting dalam investor, shareholder dan informasi
lain yang menarik.

3. Pengungkapan atas pemenuhan permohonan untuk pedoman. Perseroan diharuskan
aktif menyikapi bagaimana Perseroan harus melaksanakan prinsip dari good corporate
governance dan kejadian penting dari penyimpangan dan atau ketidakpatuhan
terhadap prinsip dan alasan tersebut.

4. Pengungkapan informasi material. Perseroan wajib mengumumkan semua informasi
sebab akan mempengaruhi harga saham Perseroan.

Media Informasi
PT Indofarma (Persero) Tbk melakukan penyebaran informasi berupa:
1. Laporan tahunan
2. Laporan tengah tahunan
3. Laporan triwulan
Media penyebaran informasi melalui website, buletin triwulanan, Compact Disk, mailing
list, intranet, bumn online, surat kabar, maupun secara konvensional yaitu berupa
laporan-laporan rutin.
Media website dapat diakses oleh pihak intern maupun ekstern Perseroan. Pihak pihak
yang berkepentingan dengan Perseroan maupun masyarakat pada umumnya dapat
mengetahui informasi yang disediakan untuk publik melalui surat kabar.
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Buletin yang diterbitkan setiap tiga bulan disediakan untuk keperluan komunikasi intern.
Intranet dan mailing list tersedia untuk pihak intern Perseroan.

Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan adalah perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomis
Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Dewan Komisaris, atau
pemegang saham.
PT Indofarma (Persero) Tbk mengembangkan kebijakan benturan kepentingan yng
memastikan bahwa seluruh Dewan Komisaris, direksi, dan para karyawannya mencegah
diri dari pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di
Perseroan atau di Perseroan lain dalam daftar khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PT Indofarma (Persero) Tbk akan
mengingatkan seluruh karyawannya, pada segala tingkatan, untuk menyadari kebijakan
benturan kepentingan. Setiap karyawan harus melaporkan dan mengungkapkan secara
lengkap setiap kegiatan yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.
Seluruh transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi antara Perseroan
dan para karyawan, direktur, dan Dewan Komisaris harus diungkapkan secara penuh
kepada pemegang saham.

Pengungkapan Penerapan Good Corporate Governance
PT Indofarma (Persero) Tbk menilai penting untuk mengungkapkan penerapan Good
Corporate Governance dalam Laporan Tahunan ( Annual Report ) mengacu pada peraturan
perundang-undangan. Informasi yang diungkap antara lain meliputi:
a. Dewan Komisaris: pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, profil Dewan Komisaris,

frekuensi rapat Dewan Komisaris dan partisipasi masing-masing anggota Dewan
Komisaris,

b. Komite Audit: profil anggota komite, pelaksanaan tugas komite termasuk risiko dan
kepatuhan, rapat komite,

c. Komite GCG dan Pemantau Risiko: profil anggota komite, pelaksanaan tugas komite,
dan rapat komite,

d. Komite Nominasi dan Remunerasi : profil anggota komite, pelaksanaan tugas komite,
dan rapat komite

e. Direksi, pelaksanaan tugas direksi, rapat direksi,
f. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dan Direksi,
g. Sekretaris Perusahaan,
h. Satuan Pengawasan Intern,
i. Sistem Pengendalian Internal,
j. Sistem Manajemen Risiko,
k. Sistem Pelaporan Pelanggaran ( Whistle Blowing System ), Gratifikasi dan LHKPN
l. Tangungjawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility),
m. Penerapan Etika

B. Kebijakan Perseroan Mengenai Hubungan dengan Pegawai

Hubungan dengan Pegawai.
1. Perseroan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya

manusia berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama
dan prinsip-prinsip good corporate governance.

2. Perseroan harus mengimplementasikan kebijakan dan prosedur manajemen sumber
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daya manusia secara konsisten.
3. Perseroan harus menjamin agar pegawai memperoleh kesempatan untuk mengikuti

pendidikan, penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan
kompetensi dan kebutuhan dan memberi kesempatan yang sama kepada karyawan
tanpa membedakan senioritas, jender, suku, agama, ras, dan antar golongan.

4. Perseroan harus menjamin agar pegawai memperoleh kondisi kerja yang baik dan
aman sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Perseroan harus melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan
Kesempatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (K3PL) secara konsisten.

6. Perseroan harus menyusun program dan prosedur untuk menjamin implementasi
kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja secara benar dan konsisten.

Hubungan dengan Pemberi Kerja.
1. Perseroan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
2. Perseroan harus memberikan informasi material yang diperlukan pemberi pekerjaan

secara benar, akurat dan tepat waktu.
3. Perseroan harus melakukan audit secara berkala atas sistem manajemen (K3PL).
4. Perseroan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, metodologi pekerjaan

maupun peralatan agar sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.

C. Kebijakan Perseroan Mengenai Hubungan dengan Stakeholder lainnya.

Hubungan dengan Pemegang Obligasi.
1. Perseroan harus menjamin bahwa penggunaan dana obligasi akan dilakukan secara

amanah, transparan dan sesuai tujuan diterbitkannya obligasi.
2. Perseroan harus memberikan informasi material yang menyangkut penerbitan

obligasi kepada yang berhak.

Hubungan dengan Lingkungan dan Masyarakat.
1. Perseroan harus menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
2. Perseroan harus berusaha menjamin bahwa analisa AMDAL telah dilakukan sebelum

suatu pekerjaan dijalankan.
3. Perseroan harus mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perseroan harus melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam implementasi

pengelolaan lingkungan pada pekerjaan yang dilaksanakan.
5. Unit yang bertugas mengelola lingkungan harus melaporkan secara teratur kepada

Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kinerja pengelolaan lingkungan dari
pekerjaan yang dilaksanakan.

6. Perseroan harus mengungkapkan aktivitas bisnis dan dampak terhadap lingkungan
serta program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan.

7. Perseroan harus menyalurkan pinjaman pada industri kecil dan koperasi (kemitraan)
sesuai dengan keputusan RUPS.

8. Perseroan melalui PKBL harus memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat
sebagai rasa tanggung jawab sosial Perusahaan yang berupa bantuan korban bencana
alam, bantuan pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan
prasarana dan sarana umum serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan yang
dialokasikan oleh RUPS.

9. Perseroan harus memberikan informasi-informasi relevan yang diperlukan
masyarakat sekitar pekerjaan mengenai dampak selama pelaksanaan pekerjaan.
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10. Perseroan peka dan peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di
lingkungan.

11. Perseroan harus bermanfaat dan didukung oleh masyarakat lingkungannya.

Hubungan dengan Pejabat Negara.
1. Perseroan menjamin bahwa pejabat negara akan dapat melaksanakan

kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan akan selalu memberikan informasi material yang diperlukan pejabat

negara secara benar, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BAB V

PROSES PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) ini disusun
dengan mempertimbangkan visi, misi, dan sistem nilai Perseroan, selanjutnya akan dijadikan
dasar bagi penetapan kebijakan Perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, surat
keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi, surat keputusan direksi, surat edaran direksi,
dan buku pedoman Perseroan. Perseroan akan menerbitkan kebijakan susulan apabila
diperlukan sebagai penjabaran lebih lanjut atau interpretasi yang diperlukan dalam penerapan
GCG ini.
Penyempurnaan Buku Pedoman GCG dapat dilakukan seiring dengan perubahan lingkungan
eksternal dalam bidang hukum, peraturan pemerintah, dinamika bisnis, kondisi sosial, dan
norma-norma yang berlaku di masyarakat.

A. SOSIALISASI

Dalam rangka menerapkan dan menegakkan pedoman ini, Perseroan dapat membentuk
suatu komite ad hoc atau fungsi yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Perseroan.
Pedoman GCG akan disosialisasikan secara berkala kepada seluruh insan Indofarma dan
stakeholders lainnya sehingga dipahami dengan tepat, baik, dan benar. Untuk selanjutnya,
seluruh insan Indofarma apapun tingkatannya, diwajibkan untuk menerapkan dengan
penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. KOMITMEN ORGANISASI

Penerapan GCG di lingkungan PT Indofarma (Persero) Tbk sangat dipengaruhi oleh:
1. Komitmen pimpinan, di kalangan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, maupun

kelompok kerja pegawai.
2. Penggerak penerapan etika dan pengembangannya oleh Bidang SDM & Umum atau

fungsi yang ditunjuk.
3. Sosialisasi kepada setiap lapisan pegawai.
Keharusan pelaporan terhadap pelanggaran panduan GCG:
1. Setiap pegawai yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran panduan GCG

harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.

2. Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak

lanjut laporannya sesuai kebijakan Perseroan.

3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelapor manakala pelanggaran

tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam
pelanggaran dan/atau laporannya tidak benar.

4. Tim sosialisasi, implementasi dan evaluasi panduan GCG harus menindaklanjuti

laporan tersebut sesuai batas kewenangannya.

5. Hasil tindak lanjut Tim sosialisasi, implementasi dan evaluasi panduan GCG harus

dilaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai kebijakan Perseroan.
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C. PENERAPAN/ PROSES GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI
Secara umum persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku antara lain sebagai berikut
:
A. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. 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. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang

seharusnya dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris;
e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap; atau
f. Mengundurkan diri; dan
Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut
dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

2. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, anggota Dewan Komisaris
dapat diberhentikan oleh RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa
berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi
kepentingan dan tujuan Perseroan dan jika tidak dinyatakan/disebutkan
dalam RUPS/Akta RUPS adalah tujuannya untuk restrukturisasi &
peningkatan kinerja Perseroan.

3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada
nomor 1 huruf a, b, c dan d ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.

4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf
d dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

5. 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.

6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 di atas,
maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

7. 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.

8. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh



Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Indofarma (Persero) Tbk 27

mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan
Komisaris atas beban Perseroan.

9. 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.

10. 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 setelah diterimanya surat
pengunduran diri;

c. 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.

d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil
penyelenggaraan RUPS.

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam nomor 10

di atas;
b. Meninggal dunia;
c. Masa jabatannya berakhir;
d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. 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.

13. 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.

14. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
dan/atau

b. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi
1. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
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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 Direksi tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota
Direksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak
terbatas pada:
a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam

kontrak manajemen;
b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
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.
2. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada nomor 1 di atas, anggota Direksi dapat diberhentikan oleh

RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa berdasarkan alasan lainnya yang

dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan dan jika
tidak dinyatakan/disebutkan dalam RUPS/Akta RUPS adalah tujuannya
untuk restrukturisasi & peningkatan kinerja Perseroan.

3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas
sebelumnya diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
membela diri.

4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat
kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka :
a. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS yang mengagendakan

pengisian lowongan jabatan tersebut;
b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum

memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota
Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

6. Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi
lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
ditentukan dalam angka 1 di atas.

7. 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.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota
Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk
menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya
dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian
dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban
dalam waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi
lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan
tersebut.

9. Dalam hal terjadi pengunduran diri Direksi, berlaku hal-hal sebagai
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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 mengukuhkan
pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh ) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil
penyelenggaraan 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.

10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam nomor 9

di atas;
b. Meninggal dunia;
c. Masa jabatannya berakhir;
d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. 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.

12. 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. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara

anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan
keputusan Rapat Dewan Komisaris;

b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan
tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b nomor ini
disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;

d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang
menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di
dalam maupun di luar pengadilan;
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e. 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;

f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS
tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi
batal.

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut e nomor ini, anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

h. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai
keputusan pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan
RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai
dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah terjadinya peristiwa tersebut.

13. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sesuai anggaran
dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI YANG BARU

a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya
wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perseroan.

b. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada
Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai
Sekretaris Perusahaan.

c. Program Pengenalan meliputi :
1. Sosialisasi infrastruktur GCG antara lain seperti Code of Conduct, Code of

Corporate Governance, Board Manual, Komite Audit Charter, Komite
Nominasi dan Remunerasi Charter, Komite GCG & Pemantauan Risiko
Charter, SPI Charter, Kebijakan Gratifikasi, LHKPN, Whistle Blowing System
(WBS), Pedoman Manajemen Risiko, kebijakan lainnya yang terkait tata
kelola perusahaan serta Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perseroan;

2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan visi dan misi Perseroan,
budaya Perseroan, tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan
operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit
internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,
termasuk komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris;

4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

d. Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan,
kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang
dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan
wajib direncanakan setiap tahunnya oleh Sekretaris Perusahaan.

e. Pelaksanaan dan bahan/materi atas program pengenalan bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi yang baru jika ada, wajib didokumentasikan
oleh Sekretaris Perusahaan.
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3. PENDELEGASIAN WEWENANG RUPS, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

a. Pendelegasian wewenang RUPS.
RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa yang sah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga indepedensi
antar Organ Perseroan, Kuasa RUPS bukan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Kuasa Dewan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus
untuk keperluan itu.

c. Pendelegasian wewenang Direksi
Direksi berwenang untuk mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk
mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau
beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada
seseorang atau beberapa orang pekerja Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama atau kepada orang lain.
1. Direksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Direksi

lainnya melalui Surat Kuasa dan tidak menghilangkan sifat
pertanggungjawabannya.

2. Dalam pendelegasian wewenang kepada anggota Direksi lainnya, perlu
ditetapkan ketentuan mengenai bentuk-bentuk keputusan Direksi yang
dapat diambil oleh :
a. Anggota Direksi secara individual
b. Anggota Direksi yang mengatasnamakan Direksi secara kolektif
c. Direksi dapat menugaskan pekerja atau pihak di luar Perseroan untuk

menjalankan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangannya dengan
dikukuhkan dalam suatu Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat
Kuasa Direksi;

4. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)

Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana
strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu
5 (lima) tahun. RJPP atau RJPP Revisi yang telah disahkan bersama antara Direksi
dengan Dewan Komisaris selaku wakil Pemegang Saham dapat digunakan oleh
Direksi sebagai kontrak manajemen.
a. Muatan RJPP

Muatan RJPP dapat terdiri dari:
1. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
2. Latar belakang, visi, misi, tujuan dan sasaran Perseroan, struktur organisasi

dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi serta
perkembangan Perseroan 5 (lima) tahun terakhir;

3. Posisi atau Kondisi Perseroan saat ini, yang mencakup posisi persaingan
disertai dengan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
(SWOT) dan hasil pemetaan pasar dan produk, serta permasalahan strategis
yang dihadapi;

4. Keadaan Perseroan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran
dan target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan
rencana kerja strategis tahunan untuk 5 (lima) tahun;

5. Proyeksi keuangan Perseroan mencakup asumsi yang digunakan, rencana
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investasi dan sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca,
proyeksi arus kas dan proyeksi perubahan equitas setiap tahun selama 5
(lima) tahun.

b. Penyusunan dan Pengesahan RJPP
Penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Direksi dan
manajemen dalam menggunakan sumber daya dan dana Perseroan ke arah
pencapaian hasil serta peningkatan nilai/pertumbuhan dan produktivitas
Perseroan dalam jangka panjang.
Proses penyusunan dan pengesahan RJPP adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka

panjang yang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan
yang memetakan kondisi Perseroan saat ini dan keadaan yang diharapkan
di masa mendatang;

2. Perumusan RJPP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen Perseroan
dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up;

3. Proses penyusunan dan pengesahan RJPP mencakup :
a) Penyusunan oleh Direksi, dilakukan dengan mempertimbangkan

lingkungan internal dan eksternal Perseroan, melakukan analisa
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT),
mempertimbangkan masukan yang diperoleh dari berbagai fungsi/unit
kerja;

b) penyampaian rancangan RJPP oleh Direksi kepada Dewan Komisaris
untuk mendapatkan klarifikasi, masukan, dan rekomendasi sebelum
ditandatangani bersama.

5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP).

Mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan
dinyatakan Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang (RJP). RKAP atau
RKAP Revisi yang telah disahkan bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris
selaku wakil Pemegang Saham dapat digunakan oleh Direksi sebagai kontrak
manajemen.

a. Muatan RKAP
Muatan RKAP sekurang-kurangnya terdiri dari :
1. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan dan program

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

kegiatan;
3. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
4. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.

b. Penyusunan dan Pengesahan RKAP
1. Penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk 1 (satu) tahun,

mencakup berbagai program kegiatan tahunan Perseroan yang lebih rinci.
2. Penyusunan RKAP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen

Perseroan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up,
dengan memperhatikan arahan Dewan Komisaris

3. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran
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Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi.
4. 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.

5. 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.

6. 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.

c. Pelaksanaan dan Monitoring RJPP/RKAP
1. Setiap Unit Kerja menyampaikan kepada Direksi laporan pelaksanaan

RKAP secara triwulanan dan tahunan dan laporan pelaksanaan RJPP secara
tahunan.

2. Laporan evaluasi pelaksanaan RJPP dibuat oleh Direksi dan disampaikan
kepada Dewan Komisaris secara tahunan.

3. Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP dibuat oleh Direksi dan disampaikan
kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan tahunan.

4. Pelaksanaan dan pencapaian RKAP harus diawasi oleh Dewan Komisaris.
Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam
RUPS.

5. Perubahan RKAP dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasi
pelaksanaan RKAP atau sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak jika
terdapat perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar
dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi dan
program orientasi, penempatan, pengembangan dan mutasi serta pemberhentian
pekerja. Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perseroan
selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan
digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan.
a. Perencanaan Tenaga Kerja

1. Perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan
penyediaan pekerja bagi Perseroan.

2. Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan analisis organisasi (disain
pekerjaan, pekerjaan, formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi,
perputaran pekerja) dan analisis kebutuhan jabatan dilakukan sesuai
dengan strategi bisnis dan perkembangan Perseroan

3. Dalam melakukan analisis organisasi harus dipertimbangkan visi, misi,
tujuan dan strategi, bila perlu melakukan benchmarking ke Perseroan sejenis.

4. Dalam melakukan analisis kebutuhan jabatan harus diperhatikan hasil
analisis organisasi, beban kerja, anggaran Perseroan, dan data kekuatan
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pekerja.
b. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja

1. Pengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan sesuai
dengan kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan Perseroan

2. Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dalam Perseroan (mutasi dan
promosi) dan dari luar Perseroan.

3. Pengisian formasi jabatan struktural diutamakan bagi tenaga kerja yang
berasal dari dalam Perseroan. Sedangkan pengisian formasi jabatan dan
kebutuhan tenaga baru yang berasal dari luar Perseroan dilakukan dengan
mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan yang berlaku.

4. Perseroan dapat berhubungan dengan perguruan tinggi atau lembaga-
lembaga pendidikan lainnya, pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa
penyediaan tenaga kerja, serta sumber – sumber lain guna mendapatkan
calon tenaga kerja terbaik sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

c. Seleksi dan Program Orientasi
1. Penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui proses seleksi yang transparan

dan obyektif.
2. Proses seleksi dilakukan sekurang-kurangnya melalui seleksi administrasi,

wawancara, psikotest dan tes kesehatan.
3. Kepada tenaga kerja yang diterima diberikan program orientasi umum

tentang Perseroan dan orientasi khusus berkaitan dengan bidang kerjanya.
4. Sebelum diangkat menjadi Karyawan Tetap, Tenaga Kerja yang diterima

harus melalui masa percobaan 3 (tiga) bulan atau melalui masa Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu 1 (satu) tahun atau setelah perpanjangan 1 (satu) kali
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

5. Karyawan Perseroan adalah tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan untuk waktu yang tidak
tertentu/Karyawan Tetap.

6. Karyawan dipekerjakan setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan
dari Perseroan.

d. Penempatan Pekerja
1. Penempatan pekerja untuk jabatan-jabatan tertentu dilakukan melalui

mekanisme mutasi dan/atau promosi dengan proses kecocokan kualifikasi
yang dipersyaratkan.

2. Perseroan mempunyai hak mengalih-tugaskan Karyawan dengan
memperhatikan kemampuan, pendidikan dan kebutuhan Perseroan dan
dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

3. Karyawan yang menolak penempatan dapat diberikan sanksi oleh
Perseroan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang
telah disepakati antara Perseroan dan Serikat Pekerja Perseroan.

e. Pengembangan Karyawan
1. Pengembangan Karyawan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan

dan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta jalur
penugasan khusus guna pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja
Perseroan, pemenuhan kompetensi, dan sekaligus pengembangan karier
Karyawan.

2. Pengembangan karier dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan di Perseroan
berdasarkan kompetensi jabatan dan profil kompetensi Karyawan serta
proyeksi jenjang karir (career path).

3. Pengembangan karier meliputi jalur manajerial/struktural (manajer, asisten
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manajer, supervisor) yang mengikuti jenjang struktur organisasi Perseroan.
4. Sampai pada tingkat jabatan tertentu, perencanaan suksesi pejabat

Perseroan diselaraskan dengan rencana pengembangan karir pekerja dan
kebutuhan Perseroan.

f. Mutasi dan Pemberhentian
1. Mutasi pekerja dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi.
2. Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karier

Karyawan dan kebutuhan Perseroan
3. Setiap Karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk dipromosi dan

dipilih guna mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harus
diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

7. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Perencanaan/Persiapan dan Penyelenggaran RUPS dilakukan sebaik-baiknya
meliputi permintaan, tempat & waktu penyelenggaraan, pemberitahuan,
pengumuman, pemanggilan dan tata cara pelaksanaan RUPS mengacu pada
Peraturan Otorita Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan
Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan.

1. Persiapan RUPS
a. Pemanggilan untuk RUPS disampaikan kepada Pemegang Saham paling

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
Surat atau media pemanggilan harus mencakup informasi mengenai:
1. Agenda RUPS;
2. Materi, usulan, dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda

acara RUPS;
3. Hari, tanggal, dan jam diadakannya RUPS.
4. Tempat pelaksanaan RUPS.

b. Tempat pelaksanaan RUPS adalah di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat kegiatan utama dari Perseroan atau di dalam wilayah Provinsi
tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham
Perseroan dicatatkan.

2. Pelaksanaan Rapat
a. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk

oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh
Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh
peserta RUPS;

b. RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan
hak substitusi oleh Pemegang Saham;

c. RUPS diawali dengan pembacaan Tata Tertib RUPS;
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d. RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS;
e. Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS;

3. Pengambilan Keputusan
a. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur

yang transparan dan adil;
b. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah
suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.

4. Pendokumentasian Hasil RUPS
a. Notaris membuat Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS.
b. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris

Perusahaan.
c. Pemegang Saham berhak memperoleh Risalah RUPS.

B. Rapat Dewan Komisaris

Secara umum mekanisme rapat terdiri dari prosedur dan tata cara rapat Dewan
Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :
1. Penentuan Mata Acara Rapat

a. Mata Acara Rapat didasarkan pada almanak peristiwa (calendar of events)
Dewan Komisaris, evaluasi hasil rapat sebelumnya dan hal-hal lain yang
dianggap perlu;

b. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak
mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau
wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

2. Pelaksanaan Rapat
a. Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang pihak-pihak yang

diperlukan;
b. Rapat Dewan Komisaris dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam

satu bulan atau setiap waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa
anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau permintaan tertulis
dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-
kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara,
dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;

c. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan
atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah
Republik Indonesia atau di tempat lain dalam wilayah Republik
Indonesia dengan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;

d. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam suatu rapat Dewan
Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya,
dengan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

3. Pengambilan Keputusan
a. Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah
anggota Dewan Komisaris;

b. Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil



Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Indofarma (Persero) Tbk 37

berdasarkan suara terbanyak;
c. Suara kosong dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat

Dewan Komisaris;
d. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua
anggota Dewan Komisaris telah mengetahui usul keputusan yang
dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis
(circular letter) terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani
persetujuan tersebut;

e. Keputusan yang diambil harus diterima sebagai keputusan bersama
(collegial).

4. Pendokumentasian Hasil Rapat
a. Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat untuk setiap rapat Dewan

Komisaris dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh Dewan
Komisaris yang hadir dalam rapat;

b. Risalah rapat harus memuat semua hal yang dibicarakan, termasuk
evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan
mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa
yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut (jika ada);

c. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat
Dewan Komisaris,

d. Risalah rapat asli dari setiap rapat Dewan Komisaris harus
didokumentasikan dan dipelihara oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta
harus selalu tersedia.

C. Rapat Direksi

Secara umum mekanisme rapat terdiri dari prosedur dan tata cara rapat Direksi
mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu antara lain :
1. Penentuan Mata Acara Rapat

a. Mata Acara Rapat didasarkan pada agenda peristiwa (calendar of events)
Direksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu;

b. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil
keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir
dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.

2. Pelaksanaan Rapat
a. Rapat Direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam

sebulan dan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan
tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. Pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan secara berkala
dilakukan secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan dan disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat
dilaksanakan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan
agenda rapat;

c. Pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan sewaktu-waktu dibuat
oleh pihak yang meminta diadakannya rapat dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dan ditujukan
kepada semua anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan dengan
mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat rapat;

d. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau oleh seorang anggota
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Direksi yang ditunjuk khusus oleh Direktur Utama untuk memimpin
rapat Direksi.

3. Pengambilan Keputusan
a. Keputusan dalam rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat;
b. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat,

maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa;
c. Suara kosong (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam

rapat Direksi;
d. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah
mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan
memberikan persetujuan secara tertulis (circular letter) terhadap usul
yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut;

e. Keputusan hasil rapat yang diambil diterima sebagai keputusan bersama
(collegial).

4. Pendokumentasian Rapat
a. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan untuk setiap rapat

Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan
ditandatangani oleh seluruh Direksi yang hadir;

b. Risalah rapat tersebut harus memuat semua materi rapat yang
dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil
rapat sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda
(dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi
tersebut (jika ada);

c. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi;
d. Risalah rapat asli dari setiap rapat Direksi harus didokumentasikan dan

disimpan oleh Sekretaris Perusahaan serta harus selalu tersedia.
e. Satu salinan rapat Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk

diketahui.

8. BENTURAN KEPENTINGAN

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan
mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari
pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
a. Benturan kepentingan terjadi apabila:

1. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perseroan untuk
kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan;

2. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang
berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perseroan;

3. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk
kepentingan di luar Perseroan;

4. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Perseroan
pesaing dan/atau Perseroan mitra atau calon mitra lainnya;

5. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan
derajat ketiga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Pengungkapan adanya benturan kepentingan
1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada

Pemegang Saham tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi
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adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak terjadinya situasi/kondisi tersebut;

2. Pemegang Saham meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi
adanya benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi
situasi tersebut;

3. Para Pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara
berjenjang tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya
benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
terjadinya benturan kepentingan.

4. Direksi meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya
benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling
lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi
tersebut;

5. Seluruh Direksi wajib menandatangani fakta integritas dalam setiap Usulan
Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan
Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan

RUPS.

9. MANAJEMEN RISIKO

Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan
risiko usaha. Oleh karena itu, Direksi wajib membangun dan melaksanakan
program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari
pelaksanaan GCG dengan menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan
penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perseroan.

A. Klasifikasi, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat
1. Klasifikasi Risiko

Risiko Perseroan dapat diklasifikasi berdasarkan sumbernya sebagai berikut
:
1. Risiko Internal

Adalah risiko yang berasal dari dalam Perseroan, antara lain :
a. Risiko Proses, meliputi antara lain : risiko kegagalan produk, risiko

tidak tersedianya bahan baku, risiko registrasi produk, risiko
penepatan investasi, risiko ketersediaan SOP, risiko hukum, risiko
Pemahaman GCG, dan risiko anggaran.

b. Risiko SDM, meliputi antara lain : risiko kompetensi pegawai, risiko
produktivitas pegawai, risiko kepuasan kerja pegawai, dan risiko
integritas pegawai.

c. Risiko Teknologi Informasi
2. Risiko External

Adalah risiko yang berasal dari luar Perseroan, antara lain :
a. Risiko Ekonomi, meliputi antara lain : risiko persaingan usaha, risiko

pasar, risiko ketersediaan modal, risiko tingkat suku bunga, risiko
nilai tukar mata uang, dan risiko tingkat inflasi.

b. Risiko Lingkungan Alam, meliputi antara lain : risiko bencana alam,
risiko iklim dan cuaca buruk.

c. Risiko Politik/Hukum/Peraturan/Kebijakan, meliputi antara lain :
risiko hukum dan peraturan, risiko perubahan kebijakan pemegang
saham, dan risiko kebijakan pemerintah.
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d. Risiko Sosial, meliputi antara lain : risiko perilaku masyarakat dan
risiko reputasi.

2. Tujuan Manajemen Risiko
Tujuan dari Sistem Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :
1. Memetakan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan

manajemen risiko,
2. Memberikan arah dalam penerapan manajemen risiko mulai dari

identifikasi, pengukuran, penentuan respon, pelaksanaan aktivitas
pengendalian, pengkomunikasian dan pemantauan risiko,

3. Menjadi pedoman bagi pengembangan, pengkomunikasian dan
penyempurnaan secara periodik terhadap kebijakan manajemen risiko
dan peraturan pendukung lainnya dalam bidang manajemen risiko,

4. Memberikan gambaran yang jelas pada stakeholders tentang bagaimana
Perseroan mengelola risiko usahanya, dan

5. Sebagai acuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk melaksanakan
audit yang berbasis pada risiko (risk based audit)

3. Ruang Lingkup Manajemen Risiko
Ruang lingkup manajemen risiko, meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Peran Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Keberhasilan program penerapan manajemen risiko salah satunya
ditentukan oleh peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena
itu, Perseroan menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
khususnya untuk direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :
a. Direksi

Berwenang dan bertanggungjawab untuk :
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta strategi manajemen

risiko secara tertulis dan komprhensif
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko

pada Perseroan
3. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada Perseroan
4. Memastikan telah dilaksanakannya peningkatan kompetensi

sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko
5. Memastikan bahwa organisasi yang dibentuk untuk mengelola

manajemen risiko telah berfungsi secara independen
6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :

- Keakuratan metodologi pengukuran risiko

- Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko

- Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko
b. Dewan Komisaris

Berwenang dan bertanggungjawab untuk :
1. Mengevaluasi pertanggungjawaban dan memberikan saran

perbaikan kepada Direksi atas pelaksanaan kebijakan
manajemen risiko.

2. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan
manajemen risiko.

3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang
berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris setelah melalui kajian analisis risiko.

2. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
a. Kebijakan Manajemen Risiko
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Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko, maka Direksi
menetapkan kebijakan manajemen risiko meliputi beberapa hal,
antara lain :
1. Penetapan jenis risiko yang terkait dengan aktivitas Perseroan.
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem

informasi manajemen risiko.
3. Penetapan toleransi risiko.
4. Penetapan penilaian peringkat dan prioritas risiko.
5. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi

yang terburuk.
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan

manajemen risiko.
b. Prosedur Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko perlu diatur tata cara
untuk melaksanakan proses manajemen risiko yang terintegrasi
dalam suatu sistem dan prosedur yang komprehensif, meliputi :
1. Akuntabilitas serta penjenjangan delegasi tugas dan

tanggungjawab secara jelas.
2. Pelaksanaan kaji ulang sebagai upaya penyempurnaan terhadap

sistem dan prosedur secara terus menerus.
3. Seluruh prosedur didokumentasikan dalam bentuk prosedur

yang di susun secara tertulis untuk menjadi petunjuk
pelaksanaan manajemen risiko.

3. Penetapan Toleransi Risiko (Risk Tolerances)
Tingkat besaran risiko yang akan diterima/diambil oleh Perseroan
disesuaikan dengan kemampuan Perseroan, yang ditetapkan sebagai
toleransi risiko dan batasan toleransi risiko dengan memperhatikan
pengalaman dalam pengelolaan risiko periode yang lalu.
Penetapan toleransi risiko didasarkan pada Key Performance Indicator
(KPI) yang telah ditetapkan dan ditinjau secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih
sering, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan jenis risiko itu sendiri
serta perkembangan kondisi Perseroan.
Penetapan toleransi risiko perlu diatur dalam suatu prosedur, yang
mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Toleransi risiko level korporat
2. Toleransi risiko level proses atau unit kerja pemilik risiko/aktivitas

fungsional, meliputi beberapa bidang/fungi kegiatan utama
Corporate Secretary, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Compliance
Performance & Risk Management, Teknologi Informasi, Supply Chain
Management, Quality Assurance, PPIC, Produksi 1, Produksi 2,
Litbang, Quality Control, Teknik & Pemeliharaan, Keuangan,
Akuntansi, Sumber Daya Manusia & Umum, Marketing, Product and
Business Development dan Procurement.

Toleransi risiko ditetapkan sebagai kebijakan manajemen, dengan tujuan
untuk menjadi batasan besaran risiko yang masih dapat
diterima/diambil Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan operasional
Perseroan yang tidak akan mengganggu pencapaian tujuan Perseroan
secara keseluruhan.
Toleransi risiko sangat diperlukan karena tidak seluruh rencana atau
target dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, mengingat
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berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun
eksternal.

4. Kecukupan Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko diawali dengan adanya suatu proses untuk
membentuk kesadaran pada setiap jenjang organisasi, dengan memberi
pemahaman bahwa dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan di unit
kerja pasti mengandung suatu risiko, atau dengan kata lain tidak ada
kegiatan yang tanpa risiko. Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu pola
untuk pengelolaan risiko, agar risiko tidak menyebabkan kerugian bagi
Perseroan atau bahkan kalau memungkinkan dapat dikelola menjadi
suatu peluang yang dapat meningkatkan keuntungan bagi Perseroan.
Program penerapan manajemen risiko mulai dilaksanakan dengan
beberapa persiapan yang cukup penting antara lain :
a. Pembentukan fungsi pengelola manajemen risiko dalam struktur

organisasi yang betugas untuk mempersiapkan pelaksanaan
program penerapan manajemen risiko secara keseluruhan, baik level
korporat maupun level proses.

b. Kemudian setelah proses persiapan selesai dilaksanakan oleh tim,
dibentuk organisasi fungsional yang berfungsi menjalankan tugas
untuk mengelola penerapan manajemen risiko secara terintegrasi
untuk seluruh unit kerja yaitu Bidang yang ditunjuk menangani
manajemen risiko. Unit ini bertanggungjawab atas pelaksanaan
penerapan manajemen risiko dan mengkoordinasikannya dengan
seluruh unit kerja.

c. Melakukan kajian terhadap dokumen Perseroan untuk mendapatkan
informasi yang memadai tentang kinerja yang dicapai serta kondisi
Perseroan yang lalu (data historis) dan kondisi saat ini/sedang
berjalan.

d. Melakukan kajian terhadap proses/operasional Perseroan yang
dilaksanakan selama ini, untuk dapat memperkirakan adanya risiko
pada setiap aktivitas yang dilaksanakan.

e. Melakukan evaluasi awal terhadap risiko yag mungkin terjadi pada
setiap aktivitas yang akan dilaksanakan dan rencana
pengendaliannya serta mempersiapkan tindakan yang harus diambil
(risk treatment) jika risiko benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan
bersama-sama dengan unit kerja terkait.

f. Menyusun pedoman/panduan bagi seluruh unit kerja dalam
melaksanakan penerapan manajemen risiko.

5. Kecukupan Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern disusun sebagai alat untuk mendeteksi dan
mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu aktivitas
dari rencana yang telah ditetapkan.
Dengan dilaksanakannya pengendalian intern diharapkan dapat
diperoleh kepastian bahwa seluruh aktivitas telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, efektif dan efisien, tersedia informasi
yang lengkap dan akurat, dan budaya risiko telah menjadi bagian yang
melekat pada setiap aktivitas yang dikerjakan di unit kerja.
Pengendalian intern dilaksanakan dengan cara membandingkan antara
hasil kinerja Perseroan secara keseluruhan dengan target yang
ditetapkan (KPI), dan memberikan umpan balik yang diperlukan pihak
manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh serta



Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Indofarma (Persero) Tbk 43

mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan. Sehingga efektivitas
pengendalian intern tersebut sangat menentukan ketepatan
pengambilan keputusan oleh manajemen dalam rangka
pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkepentingan
terhadap Perseroan (stakeholders).
Untuk menilai efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern dalam
penerapan manajemen risiko, diperlukan pengawasan aktif atau
pelaksanaan pengendalian intern diseluruh unit kerja oleh Satuan
Pengawasan Intern (SPI) selaku fungsi pengawasan melalui kegiatan
audit yang berbasis pada risiko (risk based audit).

B. Kebijakan Umum
1. Prinsip Manajemen Risiko

Secara umum istilah prinsip didefinisikan sebagai kaidah atau norma dasar
yang dianut dalam menjalankan suatu inisiatif tertentu. Prinsip-prinsip
yang digunakan manajemen PT Indofarma (Persero) Tbk dalam
mengembangkan, menerapkan, mengelola dan mengevaluasi manajemen
risiko adalah sebagai berikut :
1. Adanya komitmen pimpinan : pimpinan Perseroan menetapkan

kesatuan tujuan dan arah Perseroan, termasuk tujuan manajemen risiko.
Pimpinan Perseroan menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif
dalam manajemen risiko dengan mambangun dan memelihara
lingkungan internal dimana semua insan Perseroan dapat sepenuhnya
terlibat dalam pencapaian tujuan Perseroan, termasuk tujuan
manajemen risiko.

2. Keterlibatan seluruh insan Perseroan : keterlibatan aktif dari seluruh
pegawai pada semua tingkatan Perseroan mutlak diperlukan dalam
penerapan manajemen risiko sesuai wewenang dan tanggung jawab
masing-masing.

3. Tranparansi : seluruh potensi risiko yang ada pada setiap aktivitas bisnis
Perseroan diungkapkan secara terbuka oleh setiap unit kerja yang ada di
Perseroan dan dicantumkan dalam daftar risiko sehingga tidak ada
risiko potensial yang tidak diidentifikasi.

4. Integrasi : penerapan manajemen risiko perlu diintegrasikan ke dalam
proses bisnis Perseroan, ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis
oleh seluruh lapisan manajemen, dan ke dalam nilai dan budaya
Perseroan.

5. Perbaikan berkesinambungan : rencana dan penerapan manajemen
risiko harus selalu diperbaiki sesuai kebutuhan Perseroan melalui
peningkatan kompetensi dan perbaikan sistem manajemen risiko.

6. Menciptakan nilai : manajemen risiko mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran Perseroan berupa sasaran strategis, kinerja keuangan,
efisiensi operasi, ketaatan terhadap hukum dan peraturan, kehandalan
laporan manajemen, peningkatan corporate governance, dan terjadinya
reputasi Perseroan.

Prinsip manajemen risiko yang dipilih oleh manajemen, akan menjadi
pertimbangan penting dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan
mengevaluasi manajemen risiko. Penerapan prinsip tersebut di atas akan
tercermin pada setiap tahapan manajemen risiko yang dijalankan.

2. Komitmen Manajemen Risiko Perseroan
PT Indofarma (Persero) Tbk sebagai Perseroan yang bergerak di bidang
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produksi farmasi menyadari bahwa bidang usahanya mengandung risiko
yang harus dikelola secara efisien dan efektif demi memastikan
kesinambungan, profitabilitas dan pertumbuhan usaha sejalan dengan visi,
misi, dan tujuan Perseroan.
Direksi dan seluruh pegawai PT Indofarma (Persero) Tbk berkomitmen
untuk:
1. Mendukung penuh implementasi manajemen risiko pada setiap

pelaksanaan bisnis Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan secara
terintegrasi di seluruh jajaran Perseroan.

2. Bertekad mengimplementasikan manajemen risiko secara sinergi dan
bertanggungjawab dengan sistem manajemen lainnya sebagai sistem
peringatan dini (early warning system).

3. Tujuan dan Sasaran Manajemen Risiko
Salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) adalah dengan menerapkan manajemen risiko di setiap
aktivitas Perseroan guna mengurangi atau menekan risiko sekecil mungkin,
sehingga diharapkan Perseroan akan dapat memperoleh hasil yang
optimal.
Pengelolaan risiko tersebut terkait dengan semakin besarnya pengaruh dari
perkembangan lingkungan internal maupun eksternal terhadap kinerja
Perseroan, sehingga kegiatan usaha diharapkan pada risiko yang semakin
kompleks yang berkaitan erat dengan fungsi Perseroan sebagai salah satu
pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional.
Oleh karena itu, agar Perseroan mampu beradaptasi dalam lingkungan
bisnis dan tetap survive dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian,
maka Perseroan dituntut untuk dapat mengelola setiap risiko yang ada
dengan baik dan secara berkesinambungan.
Pengelolaan setiap aktivitas Perseroan diupayakan semaksimal mungkin
dapat terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang
akurat dan komprehensif, sehingga diharapkan akan dapat mendukung
pencapaian tujuan Perseroan secara keseluruhan.
Adapun tujuan penerapan manajemen risiko bagi Perseroan adalah sebagai
berikut :
1. Mewujudkan Good Corporate Governance yang lebih baik.
2. Menerapkan dan mengelola risiko yang dihadapi Perseroan, serta

meminimalkan dampak yang ditimbulkannya.
3. Melindungi Perseroan dari risiko signifikan yang dapat menghambat

pencapaian tujuan dan mengamankan asset Perseroan yang meliputi
sumber daya manusia, aktiva, dan reputasi.

4. Menciptakan kesadaran dan kepedulian insan Perseroan terhadap
pentingnya manajemen risiko bagi Perseroan dan budaya risiko.

Sedangkan sasaran manajemen risiko adalah :
1. Terciptanya seluruh insan Perseroan yang paham dan fokus pada proses

pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Perseroan guna mendukung
tercapainya tujuan Perseroan.

2. Terkelolanya semua risiko signifikan yang dapat mempengaruhi
pencapaian sasaran Perseroan setiap tahun yang meliputi sasaran
strategis, sasaran operasional, ketaatan terhadap peraturan, dan
kehandalan laporan manajemen.

4. Strategi Penerapan Manajemen Risiko
Strategi penerapan manajemen risiko Perseroan adalah sebagai berikut :
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1. Membentuk fungsi yang bertanggungjawab secara profesional untuk
mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi
untuk seluruh unit kerja.

2. Mengintegrasikan wewenang dan tanggung jawab setiap pihak yang
terlibat dalam penerapan manajemen risiko ke dalam job description
Perseroan.

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang
manajemen risiko.

4. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perseroan.

10. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE).

Tata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi adalah suatu struktur dan proses yang
saling berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam
mempertahankan, memperluas dan mencapai strategi serta tujuan organisasi
melalui penciptaan nilai tambah dan penyeimbangan antara pengelolaan sumber
daya, risiko dan manfaat dari teknologi informasi serta prosesnya. Dalam
penerapan Tata kelola Teknologi Informasi, Perseroan mengacu pada Peraturan
Menteri BUMN No. 02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan
Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN dan peraturan terkait lainnya.

A. Kebijakan Umum
Kebijakan umum ditetapkan untuk memberikan tujuan dan batasan-batasan
atas proses teknologi informasi untuk memenuhi kebijakan dan kebutuhan
pemangku kepentingan di seluruh Perseroan guna memperjelas tujuan dan
pengambilan keputusan yang lebih efektif serta memaksimalkan nilai informasi
Perseroan, kebijakan tersebut terdiri dari :
1. Direksi menetapkan tata kelola teknologi yang efektif.
2. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi

informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris.
3. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola

teknologi informasi di Perseroan.
4. Teknologi informasi yang dibangun harus patuh (comply) dengan standar

praktik manajemen Teknologi Informasi Internasional seperti COBIT
(Control Objective for Information and related Technology).

5. Tujuan teknologi informasi yang dibangun harus selaras dengan strategi
dan tujuan organisasi.

6. Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat
strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa Perseroan yang
unggul dan kompetitif, serta memperlancar proses bisnis yang diwujudkan
dengan meminimalisasi down time company dengan adanya infrastruktur
yang berjalan dengan baik.

7. Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan
berupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi.

8. Direksi menetapkan fungsi teknologi informasi yaitu :
a. bertanggung jawab untuk mewujudkan rancangan menjadi konstruksi

yang detil.
b. bertindak sebagai konsultan dengan melakukan komunikasi secara rutin

dengan pihak pengguna (user).
c. memfasilitasi berlangsungnya pelatihan teknologi informasi.
d. dibebaskan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berhubungan
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dengan kegiatan teknologi informasi.
e. menerapkan mekanisme penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk

memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan
dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat
layanan yang diharapkan.

f. menerapkan penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk memastikan
bahwa data/informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi telah
berada pada kualitas, kuantitas dan waktu yang diharapkan.

g. menerapkan kendali-kendali terkait dengan aktivitas TI untuk
memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal.

B. Lingkup dan Tahapan Proses Tata Kelola

Perseroan harus memaksimalkan penggunanan teknologi informasi melalui
tahapan proses tata kelola sebagai berikut :

1. Perencanaan dan organisasi (plan and organize) - Perencanaan Sistem
Proses ini menangani identifikasi kebutuhan organisasi dan formulasi
inisiatif-inisiatif teknologi informasi apa saja yang dapat memenuhi
kebutuhan organisasi tersebut, dengan :
a. Pencanangan visi dan misi di bidang teknologi informasi
b. Penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi yang sejalan

(align) dengan strategi bisnis Perseroan.
c. Penyusunan rancangan dan desain teknis
d. Penjabaran rancangan dan desain teknis teknologi informasi ke dalam

konstruksi sistem secara fisik dan fungsional.
2. Pengadaan dan implementasi (acquire and implement)-Manajemen Investasi

Proses ini menangani pengelolaan investasi/ belanja Teknologi Informasi,
peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja teknologi informasi dan
pendekatan yang meningkatkan pencapaian nilai (value) dari implementasi
teknologi informasi, dengan :
a. Perencanaan investasi yang matang.
b. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko.
c. Pelatihan dan pengembangan SDM.
d. Pembakuan/ standardisasi mutu layanan.
e. Penerapan sistem penanganan darurat (disaster recovery planning atau

contingency planing).
3. Pengantaran dan dukungan (deliver and support) – Realisasi&Pemeliharaan

Proses ini menangani pemilihan, penetapan, pengembangan/ akuisisi
sistem Teknologi Informasi, serta manajemen proyek Teknologi Informasi,
serta menangani operasi Teknologi Informasi yang memberikan jaminan
tingkat layanan dan keamanan sistem Teknologi Informasi yang
dioperasikan dan pemeliharaan aset-aset Teknologi Informasi untuk
mendukung pengoperasian sistem yang optimal, dengan:
a. Penyusunan Master Plan pembangunan dan pengembangan teknologi

informasi (IT master plan).
b. Penggunaan satu Enterprise Resources Planning (ERP) sebagai back office

system, dan aplikasi ekstensi lainnya.
c. Penerapan Executive Information System dan/ atau Decision Support

System. (memberikan masukan yang diperlukan untuk proses
pengambilan keputusan).
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d. Penetapan tingkat layanan yang disepakati (service level agreement/ SLA)
bersama-sama pemakai (user) dan direviu secara berkala.

4. Pengawasan dan evaluasi (monitor and evaluate)
Monitoring & evaluasi ditetapkan untuk memastikan adanya umpan balik
atas pengelolaan Teknologi Informasi, yaitu berupa ketercapaian kinerja
yang diharapkan. Untuk mendapatkan deskripsi kinerja setiap proses
Teknologi Informasi digunakan indikator keberhasilan. Indikator
keberhasilan inilah yang akan dapat digunakan oleh manajemen atau
auditor, untuk mengetahui apakah proses Teknologi Informasi telah
dilakukan dengan baik, dengan :
a. Mempunyai Prosedur dan Indikator yang tepat untuk mengukur

efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi.
b. Mempunyai Prosedur Baku dalam menangani permasalahan teknologi

informasi yang terjadi.
c. Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sistem secara

berkala.
d. Membuat laporan secara berkala kepada Direksi mengenai kinerja

teknologi informasi.

11. PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Kebijakan Umum
1. Keuangan Perseroan harus dikelola secara profesional, terbuka, dan

berdasarkan prinsip konservatif dan kehati-hatian.
2. Prosedur, kebijakan, serta peraturan yang berhubungan dengan

pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik dengan
memperhatikan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Perseroan menciptakan sistem pengendalian internal yang baik untuk
terciptanya pengelolaan keuangan yang optimal.

4. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perseroan
melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost
consciousness).

5. Perseroan melakukan analisa atas segala kemungkinan risiko dan
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko
yang ada.

B. Perencanaan
1. Perencanaan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang

dilakukan secara terintegrasi yaitu mempertimbangkan kepentingan seluruh
unit kerja.

2. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan program kerja dan melalui
koordinasi antar unit kerja untuk mensinergikan usulan anggaran setiap
unit kerja dengan menganut prinsip bottom-up dan top-down.

3. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis yang akan
dicapai Perseroan untuk penyusunan anggaran di unit-unit operasi
Perseroan.
Anggaran Perseroan terdiri atas :
a. Anggaran Pendapatan
b. Anggaran Biaya yang terdiri dari Anggaran Beban Operasi, Anggaran

Investasi, dan Anggaran Pembelian Bahan.
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c. Anggaran Kas

C. Pengorganisasian
Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas
(segregation of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan,
penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi. Perseroan juga memisahkan
secara jelas pengelolaan keuangan Public Service Obligation (PSO) dan misi
Perseroan.

D. Pelaksanaan
1. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran

dan rencana kerja.
2. Direksi dan Dewan Komisaris membuat aturan atas transaksi-transaksi yang

harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, selain yang diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan.

3. Direksi mentaati setiap transaksi/keputusan yang harus mendapat
persetujuan Dewan Komisaris.

4. Anggaran Biaya Investasi, Anggaran Biaya Operasi dan Anggaran
Pembelian Produk dapat dilaksanakan setelah diterbitkan sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dengan memperhatikan tata waktu dan
rencana kerja dari setiap unit kerja.

5. Pengalihan/revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui
prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan justifikasi
yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Perseroan memberikan apresiasi terhadap unit kerja yang mencapai target-
target kerjanya.

7. Risiko-risiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi sejak awal proses
pengambilan keputusan melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

E. Pengendalian
1. Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

kepada pimpinan Perseroan.
2. Pimpinan unit kerja memonitor, mengevaluasi, dan mengefektifkan realisasi

anggaran yang telah ditetapkan pada unit kerja yang dipimpinnya.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap

penyimpangan yang terjadi dilakukan oleh masing-masing unit kerja
dan/atau Perseroan secara keseluruhan.

4. Pengelolaan keuangan oleh unit kerja dimonitor oleh Bidang Akuntansi dan
Bidang Keuangan dan dilaporkan kepada Direksi.

5. Direksi menyampaikan laporan pengelolaan keuangan kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham secara berkala untuk tujuan monitor dan
evaluasi.

F. Pelaporan
1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Laporan Keuangan internal harus tersedia pada saat dibutuhkan.
3. Direksi menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan operasi Perseroan

dan tidak dengan tujuan untuk melakukan manipulasi laba.
4. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan Direktorat yang

membawahi Bidang Akuntansi dan Bidang Keuangan harus memastikan
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bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi telah dilaksanakan oleh seluruh
unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan
laporan keuangan seluruh unit kerja dan anak Perusahaan.

6. Setiap unit kerja dan anak Perusahaan wajib mengirimkan laporan
keuangan ke Direktorat yang membawahi Bidang Akuntansi dan Bidang
Keuangan untuk proses konsolidasi.

12. PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Kebijakan Umum
1. Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya
mencakup prinsip kebijakan dan etika pengadaan barang/jasa. Kebijakan
tersebut harus ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan
perubahan lingkungan usaha.

2. Direksi menetapkan batasan nilai dan kebijakan mengenai kegiatan
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola, pembelian
langsung, penunjukan langsung maupun melalui lelang.

3. Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus tetap menggunakan
pola pengadaan yang paling menguntungkan Perseroan dengan tetap
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

4. Tujuan Perseroan dalam melakukan pengadaan barang/jasa adalah untuk
mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas harga,
waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak
yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. Perencanaan
1. Setiap unit kerja/fungsi harus menyusun kebutuhan akan barang/jasa

setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas, keekonomian dan tata
waktu.

2. Rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja/fungsi yang telah disetujui
harus dicantumkan dalam RKAP.

3. Perencanaan pengadaan barang/jasa harus melibatkan fungsi-fungsi
terkait.

C. Pengorganisasian
1. Tim Investasi/Panitia pengadaan/lelang harus memiliki kompetensi,

kualifikasi teknis dan telah mendapatkan pelatihan proses pengadaan serta
memperoleh sertifikasi pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dengan masa penugasan:
a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk panitia yang anggotanya ditunjuk

berdasarkan jabatan struktural setelah itu dapat ditunjuk kembali
sampai dengan penetapan pemenang untuk panitia yang anggotanya
ditunjuk secara personal (by name).

b. Tim Investasi/Panitia Pengadaan/Panitia lelang dibentuk dengan Surat
Keputusan (SK) Direksi sesuai dengan batasan kewenangan masing-
masing.

c. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu yang dilakukan
secara swakelola, pembelian langsung dan penunjukan langsung
dilaksanakan oleh fungsi pengadaan unit setempat.
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D. Pelaksanaan
1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada RKAP. Bila

suatu barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit/fungsi tidak dimuat dalam
RKAP, maka unit/fungsi yang bersangkutan harus meminta persetujuan
pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya
(cost consciousness) dan diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak
tertentu.

3. Perseroan harus mengelola basis data para penyedia barang/jasa yang ada
di setiap unit dan terintegrasi secara korporat untuk mengetahui jejak rekam
(track record) dari setiap penyedia barang/jasa.

4. Kinerja masing-masing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala dan
hasilnya dijadikan dasar untuk memutakhirkan basis data penyedia
barang/jasa serta dipakai sebagai masukan dalam proses pengadaan
barang/jasa selanjutnya.

5. Dalam kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan melalui
pengadaan secara elektronik (e-procurement).

6. Perseroan harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasi
secara keahlian dan berdasarkan data harga unit setempat dan/atau unit
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Setiap pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan harus diikat dengan
Surat Perjanjian (Kontrak), Surat Pesanan Pembelian atau Surat Perintah
Kerja dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing pihak.

E. Pengendalian
1. Perseroan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memastikan

bahwa barang/jasa yang diadakan telah sesuai dengan RKAP, telah
mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, dan tidak dipecah-pecah
dalam nilai pengadaan yang lebih kecil dengan maksud untuk menghindari
dilakukannya prosedur lelang.

2. Setiap anggota panitia pengadaan/lelang, penyedia barang/jasa dan pejabat
yang berwenang harus menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan
yang berisikan tekad untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur,
dan transparan.

3. Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Pelaporan
Secara berkala unit atau fungsi pengadaan barang dan jasa/panitia pengadaan
barang /jasa membuat laporan kepada pemberi tugas yang memuat, antara lain,
informasi mengenai surat pesanan dan kontrak-kontrak yang sudah selesai dan
informasi mengenai adanya wanprestasi dari mitra kerja.

13. MANAJEMEN MUTU

Manajemen mutu di industri farmasi diatur oleh Pedoman CPOB (Cara Produksi
Obat yang Baik) dan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) terkini.
Manajemen mutu di PT Indofarma (Persero) Tbk merupakan suatu aspek fungsi
manajemen yang menentukan dan mengimplementasikan Kebijakan Mutu, yang
merupakan pernyataan formal dari BOD dan menyatakan arahan dan komitmen
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dalam hal mutu produknya. Kebijakan Mutu Perseroan yang tertuang dalam
dokumen manual mutu ditetapkan sebagai berikut :
1. Mutu dijadikan prioritas utama demi kepuasan pelanggan eksternal maupun

internal.
2. Mutu mencakup seluruh kegiatan Perseroan, mulai dari penelitian dan

pengembangan, produksi sampai dengan pemasaran.
3. Mutu dibangun oleh semua pihak melalui perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian yang efektif dan efisien.
4. Mutu terutama ditentukan oleh faktor manusia, karena itu pendidikan dan

pelatihan bagi karyawan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Mutu selalu dijaga dan ditingkatkan sesuai kebutuhan pelanggan dengan
memperhatikan kemampuan daya-saing melalui proses yang dapat menekan
biaya mutu.

Seluruh pimpinan dan karyawan, bekerja-sama dalam suasana yang kondusif
menyelesaikan tugas masing-masing secara tuntas dan tepat waktu, sesuai dengan
jiwa dari kebijakan ini serta mengikuti sistem yang telah ditetapkan.

Sistem Mutu Perseroan didasarkan pada :
a. Prosedur formal dan instruksi kerja, formulir, catatan dan dokumen terkendali

lainnya.
b. Penanggungjawab yang ditunjuk
c. Dokumen referensi, misalnya : buku pustaka, standar resmi, dll

Pelaksanaan keseluruhan sistem mutu adalah tanggungjawab dari Manajer
Pemastian Mutu (Quality Assurance) yang ditunjuk sebagai Wakil Manajemen,
bertanggung jawab kepada Direktur Utama untuk kebijakan mutu dan
implementasi sistem mutu yang efektif.

Kebijakan mutu ini disosialisasikan kepada semua karyawan dengan cara yang
efektif. Untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan Mutu di PT Indofarma (Persero)
Tbk membuat dan melaksanakan :

 Sistem mutu yang mengatur struktur organisasi, tanggung jawab dan
kewajiban, semua sumber daya yang diperlukan, semua prosedur yang
mengatur proses yang ada.

 Tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu, yang disebut pemastian
mutu atau quality assurance.

A. Infrastruktur Penunjang Manajemen Mutu.
Bangunan, peralatan dan fasilitas penunjang seperti Water system, HVAC
(Heating, Ventilation and Air Conditioning), dan lain-lain di PT Indofarma
(Persero) Tbk mempunyai desain sesuai dengan persyaratan CPOB dan CPOTB.
Semua infrastruktur terkait mutu produk juga telah dibuktikan dengan
dokumen dapat menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi /kualitasnya
baik. Pembuktian infrastruktur menunjang kualitas produk dilakukan dengan
proses validasi dan kualifikasi serta aktivitas ini dilakukan secara berkala sesuai
dengan pedoman yang berlaku.
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B. Implementasi Manajemen Mutu
Sesuai dengan kebijakan mutu PT Indofarma (Persero) Tbk maka seluruh
manajemen dan karyawan bersama-sama berkomitmen untuk menunjang
pelaksanaan manajemen mutu Perseroan. Manajemen mutu diterapkan dari
sejak penerimaan bahan baku sampai distribusi produk ke outlet-outlet. Setiap
proses di bidang / area yang berhubungan langsung dengan mutu produk
dikendalikan oleh prosedur / protap / instruksi kerja yang jelas dan sesuai
dengan CPOB dan CPOTB. Bidang-bidang yang terkait langsung dengan mutu
produk antara lain: SCM, Produksi,PPPP, Pengawasan Mutu (Quality Control),
Litbang, Procurement dan Pemastian Mutu (Quality Assurance). Konsep
implementasi manajemen mutu di PT Indofarma (Persero)Tbk sebagai berikut :

Manajemen Mutu : memberikan arahan kebijakan tentang mutu

Pemastian Mutu : tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu

CPOB dan CPOTB : menghindarkan atau meminimalkan risiko yang tidak
dapat dideteksi melalui serangkaian tes misalnya kontaminasi dan
tercampurnya produk

Pengawasan Mutu : bagian dari CPOB dan CPOTB yang fokus pada
pelaksanaan pengujian lingkungan, fasilitas, bahan, komponen dan produk
sesuai dengan standar.

Bidang Pemastian Mutu bertanggung jawab atas setiap langkah pembuatan obat
menerapkan CPOB dan CPOTB di setiap aspeknya. Ruang lingkup Bidang
Pemastian mutu antara lain:

C. Evaluasi, penilaian hasil, dan tindak lanjut.
Bidang Pengawasan Mutu melakukan evaluasi terhadap kualitas produk setiap
betsnya mulai dari bahan baku, in proses control, dan produk jadi. Evaluasi mutu
tidak hanya dilakukan kepada produk saja tetapi menyeluruh, faktor-faktor
lingkungan yang dapat mempengaruhi mutu produk.

Pemastian Mutu – konsep luas termasuk desain dan pengembangan produk

CPOB & CPOTB–semua aspek pembuatan obat dan OT

Produksi

Pengawasan

Mutu :

pengambilan

sampel,

spesifikasi,

pengujian

Personalia

Bangunan Peralatan

Validasi

Dokumentasi

Kualifikasi
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Program inspeksi diri dan audit mutu internal juga dilakukan secara berkala
untuk dapat mengetahui kekurangan / penyimpangan atas pemenuhan CPOB
dan CPOTB, baik yang kritis, yang berdampak besar maupun yang berdampak
kecil terhadap mutu produk. Inspeksi diri dilakukan secara independen
(ditunjuk secara tertulis dan tidak dipengaruhi atasan) oleh orang yang
kompeten, yaitu terkualifikasi dan mempunyai pengalaman yang memadai
dalam melakukan inspeksi diri.
Pengkajian mutu produk dilakukan secara berkala di PT Indofarma (Persero) Tbk,
umumnya dilakukan setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen Anual Product
Review (APR). Bagian Pemastian Mutu, yang dibantu oleh Bagian Pengawasan
Mutu dan Bagian Produksi, bertanggung jawab untuk melaksanakan APR. APR
dilakukan untuk tiap produk berdasarkan pengkajian risiko untuk menetapkan
prioritas produk yang dikaji.
Dari setiap proses evaluasi maupun pengkajian terkait mutu produk
dimungkinkan ditemukan ketidaksesuaian maupun penyimpangan dalam proses
produksi maupun pengawasan mutu. Oleh karena itu dibuat sistem penanganan
penyimpangan dan perubahan yang komprehensif dengan melakukan analisa
risiko mutu dan akar masalah sehingga bisa didapatkan tindakan perbaikan serta
pencegahan keterulangan yang tepat sasaran. Dengan sistem ini penerapan sistem
mutu di PT Indofarma (Persero) Tbk akan terus berkembang.

D. Optimalisasi peran personil terkait manajemen mutu
Struktur organisasi di PT Indofarma (Persero) Tbk menunjang manajemen mutu
dapat dijalankan secara objektif oleh masing-masing bidang. Untuk bekerja di
bidang yang terkait langsung terhadap mutu produk harus dipastikan personil
tersebut telah mendapatkan pelatihan CPOB dan CPOTB sesuai dengan job
descriptionnya, pelatihan mengenai skill serta instruksi juga akan selalu diberikan
dan dikembangkan. Personel tersebut harus terkualifikasi (dijamin mampu
menjaga mutu produk) untuk bisa bekerja sesuai dengan sistem mutu yang diatur
oleh CPOB dan CPOTB.

14. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI

1. Kebijakan Umum
a) Pengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman

bersama tentang sasaran kerja yang akan dicapai, upaya untuk mencapainya
dan aturan-aturan terkait dalam proses pelaksanaannya.

b) Tujuan pengelolaan kinerja adalah merupakan salah satu dasar
pengambilan keputusan promosi, rotasi, demosi, dan pengembangan serta
kriteria bagi pelaksanaan kesahihan program pembinaan.

c) Kinerja yang dimaksud meliputi kinerja Karyawan.
d) Remunerasi/kompensasi adalah remunerasi/kompensasi Karyawan.

2. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Karyawan
a) Perseroan harus merumuskan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan

tercatat yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan,
pembinaan dan perhitungan remunerasi bagi Karyawan.

b) Sasaran kinerja dibuat untuk periode satu tahun kalender sejalan dengan
rencana kerja dan anggaran Perseroan, dijabarkan oleh Direksi menjadi
sasaran kinerja unit-unit kerja dan akhirnya menjadi sasaran kinerja
individual.

c) Penilaian kinerja harus diikuti dengan penerapan reward and punishment
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yang tegas dan konsisten.
d) Perseroan memberikan remunerasi kepada Karyawan berupa upah,

tunjangan, dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
Perseroan.

e) Perseroan harus mengembangkan dan mengevaluasi sistem penilaian
kinerja dan sistem remunerasi agar selalu mengikuti perkembangan yang
ada.

15. KEBIJAKAN AUDIT PERSEROAN

1. Kebijakan Umum
a. Penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern kepatuhan, efisiensi,

efektifitas, ekonomis (3E) dan audit khusus dilakukan oleh fungsi Satuan
Pengawasan Intern (SPI).

b. Audit atas Laporan Keuangan Perseroan dilakukan oleh Auditor Eksternal.
c. Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang

dilakukan oleh SPI maupun Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit.
2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Audit meliputi :
a. Audit atas kewajaran penyajian laporan keuangan (general audit),
b. Audit kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (compliance based audit),
c. Audit operasional untuk memastikan bahwa kegiatan operasional telah

efektif, efisien dan ekonomis,
d. Audit khusus mengungkapkan terjadinya kecurangan (Fraud).

3. Dasar Pelaksanaan Audit
a. Pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran dan

program kerja tertulis dari Komite Audit yang disahkan oleh Dewan
Komisaris.

b. Pelaksanaan audit oleh SPI didasarkan pada kebijakan, sasaran, dan
program kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
(PKPT) yang disahkan oleh Direktur Utama.

c. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dilakukan oleh Auditor Eksternal
(Kantor Akuntan Publik) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh RUPS.

4. Etika dan Metodologi Audit
a. SPI harus berpedoman kepada kode etik, norma-norma audit, SPI Charter,

Manual Audit, peraturan lainnya yang berkaitan dengan SPI dan senantiasa
menjunjung tinggi prinsip-prinsip objektivitas, kerahasiaan, ketelitian, dan
kehati-hatian.

b. Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan dapat meliputi audit atas
dasar risiko yang muncul (risk based audit) pada proses bisnis Perseroan serta
kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

c. SPI bersama fungsi terkait dapat melakukan internal control assessment
berbasis risiko yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan
rencana perbaikan proses bisnis, metodologi, dan prosedur audit.

d. Komite audit melakukan kajian atas rencana, metodologi dan hasil audit
yang dilaksanakan oleh SPI dan Auditor Eksternal untuk meyakinkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit.

5. Pembinaan Auditor Internal
a. Perseroan merumuskan dengan jelas kualifikasi Manajer SPI dan auditor

internal yang tercantum dalam kualifikasi & uraian jabatan.
b. Direktur Utama mewajibkan semua auditor internal untuk mengikuti
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pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan-
pelatihan profesional dalam rangka sertifikasi dan pengembangan
pengetahuan guna memenuhi standar yang dibutuhkan Perseroan dan.

c. Manajer SPI harus mendapatkan pelatihan di bidang profesi audit internal
dan manajerial yang memadai untuk dapat mengelola satuan yang
dipimpinnya dengan baik.

6. Auditor Eksternal
a. Seleksi Auditor Eksternal

1) Seleksi Auditor Eksternal dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Jasa
Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui proses pemilihan
langsung sesuai dengan kebijakan Perseroan di bidang pengadaan
barang dan jasa.

2) Komite Audit dan Panitia Pengadaan Jasa Audit yang keanggotaannya
sekurang-kurangnya SPI membuat Request for Proposal yang dilampiri
Term of Reference sebelum dikirim kepada calon Auditor Eksternal.

3) Untuk kebutuhan pemeriksaan atas laporan keuangan (General Audit),
Komite Audit melalui Panitia Pengadaan Jasa Audit menetapkan
kandidat Auditor Eksternal.

4) Panitia Pengadaan Jasa Audit menyampaikan kandidat Auditor
Eksternal yang dinominasikan dengan memuat justifikasi dan besarnya
honorarium jasa kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada
Pemegang Saham.

5) RUPS menetapkan Auditor Eksternal yang diusulkan oleh Dewan
Komisaris.

6) Auditor Eksternal yang ditetapkan RUPS harus diikat dengan
kontrak/perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing
pihak.

7) Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat menunjuk Auditor Eksternal
untuk melakukan pemeriksaan khusus (special audit).

8) Komite Audit memantau efektivitas pelaksanaan tugas dan mereviu
kinerja Auditor Eksternal.

b. Tugas dan tanggung jawab Auditor Eksternal
1) Melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan dan semua catatan

akuntansi serta data penunjang lainnya untuk memastikan kepatuhan,
kewajaran, dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
dan memberikan opini atas laporan keuangan.

2) Menyampaikan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu laporan
perkembangan/kemajuan pelaksanaan audit termasuk informasi
mengenai penyimpangan yang signifikan kepada SPI dan Komite Audit.

3) Menerbitkan laporan hasil audit secara tepat waktu sesuai dengan
kontrak/perjanjian.

7. Pelaksanaan Audit
a. Pelaksanaan Tugas Organ-Organ Yang Terkait

1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh SPI dan Auditor Eksternal.
2) Auditor Eksternal pada dasarnya melakukan audit atas laporan

keuangan, namun apabila dipandang perlu dapat melaksanakan audit
khusus (special assignment) sesuai dengan penugasan yang diberikan
Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

3) Direksi dan manajemen bertanggungjawab untuk menyelenggarakan
suatu sistem pengendalian intern dan memastikan bahwa SPI dan
Auditor Eksternal dapat mengakses semua data dan informasi yang
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relevan mengenai Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
4) SPI dapat memberikan informasi kepada Komite atau Satuan

kerja/fungsi yang membidangi manajemen risiko mengenai masalah
risiko Perseroan yang terkait dengan auditee.

5) Komite Audit/Komite GCG dan Pemantauan Risiko bersama dengan
fungsi manajemen terkait dan SPI secara berkala melakukan kajian atas
pelaksanaan manajemen risiko.

b. Pola Hubungan
1) Pola Hubungan Komite Audit dengan SPI

a) Pola hubungan antara Komite Audit dengan SPI harus dituangkan
dalam Komite Audit Charter dan SPI Charter.

b) SPI menyampaikan PKPT yang sudah ditandatangani Direktur
Utama kepada Komite Audit.

c) Komite Audit melakukan kajian atas PKPT yang disampaikan oleh
SPI.

d) Secara berkala Komite Audit dan SPI melakukan rapat koordinasi
sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas
antara lain efektivitas pengendalian intern, penyajian laporan
keuangan, kebijakan akuntansi, laporan hasil audit, program kerja
audit, dan hambatan pelaksanaan audit.

e) Penyampaian laporan hasil audit SPI maupun laporan kegiatan SPI
kepada Komite Audit diatur dalam masing-masing SPI Charter dan
Komite Audit Charter.

f) Komite Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan tugas
SPI.

2) Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal
Auditor Eksternal melakukan komunikasi dengan Komite Audit antara
lain mengenai ruang lingkup audit, kemajuan audit secara berkala,
hambatan terhadap pelaksanaan audit, audit adjustment yang signifikan,
dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak manajemen.

3) Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal
a) SPI melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas

Auditor Eksternal untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas.
b) SPI dapat melakukan pembahasan terhadap sasaran dan ruang

lingkup audit yang akan dilakukan Auditor Eksternal dan untuk
memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan
bersama dengan Komite Audit.

c) SPI bersama dengan Komite Audit melakukan pemantauan atas
pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

4) Pola Hubungan SPI Indofarma dengan Anak Perusahaan
Hubungan antara SPI Indofarma dengan anak perusahaan dituangkan
dalam SPI Charter Indofarma karena masuk dalam cakupan audit
internal.

8. Monitoring Hasil Audit
a. Unit/satuan kerja yang diaudit (auditee) bertanggungjawab untuk

menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit yang telah disepakati bersama
antara auditor dan auditee.

b. SPI melakukan pemantauan secara intensif atas pelaksanaan tindak lanjut
dari temuan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal dan melaporkan kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala.

c. Pelaksanaan tindak lanjut menjadi salah satu faktor yang dapat
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mempengaruhi penilaian kinerja unit/satuan kerja yang bersangkutan.
d. Direksi dan manajemen mempunyai komitmen untuk mendukung

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
e. Direksi dapat mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan

dalam hal terdapat unit/satuan kerja belum menindaklanjuti rekomendasi
hasil audit.

f. Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dapat meminta penjelasan dari
Direksi dan atau pejabat terkait lainnya atas rekomendasi hasil audit yang
belum ditindaklanjuti.

g. Direksi berkomitmen untuk mengenakan sanksi secara konsisten kepada
pimpinan unit/satuan yang lalai dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil
audit.

16. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian Internal yang efektif ditujukan untuk mengamankan investasi
dan asset yaitu mencakup sistem pengendalian prosedur dan pengendalian
subtansi dalam rangka memantau dan memastikan adanya keselarasan segenap
aktivitas unit kegiatan terhadap strategi bisnis dan strategi Perseroan yang
ditetapkan serta merekomendasikan tindakan perbaikan (coorctive action) apabila
ditemukan adanya penyimpangan serta menjamin atas kehandalan laporan dan
informasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan
efektivitas kegiatan opersional dan keamanan asset. Untuk tujuan tersebut
ditetapkan dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Sistem
Pengendalian Internal yang disahkan oleh Direktur Utama dengan No.
0219/DIR/SK/III/2016 tanggal 17 maret 2016, serta untuk mendukung kebijakan
tersebut serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional, Perseroan
mengeluarkan Pedoman Internal Control Adequacy and Effectiveness (ICAE) Berbasis
Risiko PT Indofarma (Persero) Tbk No.0875/DIR/SK/VIII/2017 tanggal 21 Agustus
2017 dengan cakupan pada induk dan anak perusahaan.

1. Ruang Lingkup
Kebijakan Sistem Pengendalian lnternal lndofarma adalah :
a. Pimpinan Beserta seluruh tingkatan Manajemen Perseroan bertanggung

untuk menciptakan dan memelihara kinerja pengendalian internal di dalam
lingkungan kerjanya masing-masing.

b. Seluruh insan lndofarma sepenuhnya mendukung berfungsinya sistem
pengendalian intemal dan audit internal dengan baik dalam rangka
penegakan good corporate governance.

c. SPI (Satuan Pengawasan lnternal) adalah unit dalam Perseroan di lndofarma
yang melaksanakan fungsi audit internal dalam konteks pengendalian
internal.

2. Kerangka Sistem Pengendalian Internal :
Sistem Pengendalian Internal yang terbentuk di Indofarma sebagai berikut :
a. Lingkungan Pengendalian adalah segala kondisi yang membentuk struktur

yang menjadi prasyarat dalam Perseroan agar budaya sadar bisa tumbuh dan
Indofarma memiliki perangkat normatif GCG yaitu Code of Conduct yang
didalamnya dipaparkan nilai inti Perseroan yaitu compassionate, professional
dan entrepreneurial.

b. Risk Management yang berguna mengantisipasi risiko bisnis internal dan
eksternal yang perlu dilakukan yaitu melakukan identifikasi dan analisis
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potensi risiko secara menyeluruh setiap tahunnya oleh Unit Manajemen
Risiko bersama Risk Officer yang didukung dengan Pedoman Manajemen
Risiko. Output yang dikeluarkan berupa Laporan Risk Assessment Tahunan
dan secara terbatas menggunakan hasil analisis tersebut untuk perencanaan
Manajemen dan audit SPI (risk based audit).

c. Kontrol Aktivitas berupa kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa
tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko benar-benar dilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, yang terbagi dalam :
1. Hard Control yaitu berupa Kebijakan Dewan Komisaris dan atau Direksi,

SOP, Struktur Organisasi, Pengambilan keputusan berjenjang dan
terpusat serta perangkat normatif GCG yaitu Code of CG dan Board
Manual

2. Soft Control yaitu berupa pengendalian perilaku, ketrampilan, nilai dan
suasana yang terdapat pada individu dan komunikasi personal antar
individu dalam Perseroan seperti adanya visi dan misi Perseroan serta
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bipartit.

d. Sistem Informasi dan Komunikasi adalah sistem yang digunakan untuk
mengenali, mendapatkan dan mempertukarkan informasi lintas waktu dan
tempat serta dalam bentuk yang memungkinkan insan indofarma untuk
melaksanakan tanggungjawabnya, yaitu berupa sistem informasi terintegrasi
ERP untuk bisnis proses perseroan sehingga didapat informasi yang
berkualitas, jaringan Local Area Network (LAN) lainnya yang dikelola oleh
Bidang Teknologi Informasi seperti email intranet, edocument dan message pop
up serta untuk penyampaian berita Perseroan menggunakan web site
Indofarma dan majalah Oasis yang dikelola Corporate Secretary.

e. Pemantauan /Monitoring adalah proses menilai kualitas kinerja
pengendalian intern dan hasil pemantauan digunakan oleh Manajemen untuk
membuat perubahan atas pengendalian internal yang diperlukan agar sistem
menjadi dinamis dan mampu mengantisipasi perubahan sesuai tuntutan
kondisi, perangkat normatif yang dimiliki perseroan untuk melaksanakan
monitoring tersebut antara lain Charter SPI, Charter Komite Audit serta
Charter Komite GCG dan Pemantauan Risiko.

17. WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle Blowing System adalah sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan
mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara
rahasia, anonim dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan
peran serta insan Indofarma dan mitra bisnis dalam mengungkapkan pelanggaran
yang terjadi di lingkungan Indofarma group. Mekanisme penyaluran
pengaduan/pengungkapan oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur
formal yaitu melalui atasan langsung atau Direksi, namun bila Pelapor memandang
sarana pengaduan/pengungkapan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka
Pelapor dapat melaporkannya langsung kepada Tim Pengelola WBS melalui sarana
yang telah disediakan.
Lingkup pengaduan/pengungkapan yang akan ditindaklanjuti WBS meliputi
Korupsi, Suap, Benturan Kepentingan, Pencurian, Kecurangan serta melanggar
hukum dan peraturan Perseroan serta yang diprioritaskan untuk ditindaklanjuti
untuk kasus yang terjadi dikurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan
pengaduan/pengungkapan berdasarkan kategori terlapor adalah :
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1. Corporate Secretary dan SPI jika terlapor adalah insan Indofarma Group selain
Pejabat Corporate Secretary dan atau petugas yang ditunjuk mengelola WBS
serta karyawan SPI,

2. Komisaris Utama, jika terlapor adalah Anggota Direksi Induk Perseroan,
3. Direktur Utama, jika terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris Indofarma

Group, Anggota Organ Dewan Komisaris Indofarma Group, Corporate Secretary
dan Karyawan SPI.

Corporate Secretary adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang
bertanggungjawab untuk mengelola dan melaporkan atas hasil pelaksanaan WBS.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Corporate Secretary dapat menunjuk petugas
khusus yang mengelola WBS Indofarma Group dan dibuat SK/Surat Tugas
tersendiri.
Untuk pelaksanaan program WBS tersebut ditetapkan dengan penerbitan Surat
Keputusan Direksi tentang Kebijakan Whistle Blowing System yang disahkan oleh
Direktur Utama.

18. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Kebijakan Umum

a. Penelitian dan Pengembangan dimaksudkan untuk mempertahankan,
mendukung, dan mengembangkan bisnis guna memberikan nilai tambah
bagi perusahaan.

b. Penelitian dan pengembangan dilakukan secara kreatif dengan tetap
memperhatikan produktivitas dan efisiensi, guna menghasilkan produk
baru yang unggul dan kompetitif dipasar.

2. Perencanaan
Perencanaan penelitian dan pengembangan harus diselaraskan dengan rencana
strategis dan kebijakan Perseroan serta dituangkan dalam RKAP.

3. Pengorganisasian
Direksi menetapkan bagian/fungsi yang bertanggung jawab untuk melakukan
penelitian dan pengembangan.

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

dan mengikuti .
Konsep-konsep ilmiah dengan metodologi yang tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan serta hasilnya didaftarkan sebagai Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) Perseroan.

b. Kegiatan Pengembangan diarahkan pada kegiatan usaha yang prospektif,
inovatif, feasible dan memberikan nilai tambah dan daya saing Perseroan
dengan tetap mempertimbangkan prinsip sadar biaya dan skala prioritas.

c. Perseroan dapat melakukan sinergi dan mengembangkan pola kemitraan
dibidang penelitian.

d. Mekanisme pemilihan dan penetapan pihak lain untuk menjadi mitra kerja
didasarkan kepada ketentuan yang berlaku.

e. Perseroan melakukan penelitian pasar secara periodik untuk mengetahui
peluang bisnis, peningkatan mutu produk/jasa yang telah ada, dan
menciptakan produk/jasa baru.

f. Hasil penelitian didokumentasikan.
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19. PELAPORAN

1. Pelaporan secara umum
a. Sistem pelaporan harus didukung oleh sistem informasi yang handal

sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas yaitu mudah dipahami,
relevan, akurat, tepat waktu, layak audit (auditable), dan bertanggung-gugat
(accountable).

b. Laporan harus diterbitkan tepat waktu, dan menyajikan informasi yang
relevan, akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan
dan umpan balik.

c. Format laporan harus mengikuti standar yang sudah ditentukan dengan
memperhatikan tingkatan dan struktur organisasi.

2. Laporan Tahunan
a. Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah periode penutupan

tahun buku, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan
Komisaris.

b. Dewan Komisaris mengevaluasi laporan tahunan yang disiapkan Direksi
sebelum disampaikan kepada RUPS.

c. Laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
semua anggota Dewan Komisaris dan apabila tidak ditandatangani harus
disebutkan alasannya secara tertulis.

d. RUPS memberikan keputusan dan pengesahan atas laporan tahunan.
e. Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat:

1) Uraian mengenai profil Perseroan termasuk visi dan misi Perseroan.
2) Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi

konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut.
3) Informasi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang

telah dicapai, manajemen risiko dan pelaksanaan tanggung jawab sosial
Perseroan.

4) Kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku.
5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi

kegiatan Perseroan termasuk kasus litigasi yang belum selesai.
6) Uraian mengenai keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan

Komisaris termasuk pekerjaan Dewan Komisaris di luar Perseroan.
7) Gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honor,

fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris.
8) Jumlah rapat Dewan Komisaris/Direksi serta jumlah kehadiran masing-

masing anggota Dewan Komisaris/Direksi.
9) Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Komite Dewan Komisaris,

Sekretaris Perusahaan, dan SPI.
10) Sistem pemberian honorarium untuk Auditor Eksternal.
11) Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang

sedang berlangsung.
12) Pelaksanaan praktik-praktik good corporate governance (GCG).

3. Pelaporan Lainnya
a. Dewan Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham dengan segera

tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja Perseroan secara signifikan.
b. Direksi membuat laporan manajemen secara berkala mengenai pencapaian

target kinerja, dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham.

c. Laporan lain yang harus diberikan Direksi kepada Dewan Komisaris adalah:
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1) Laporan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan.

2) Laporan mengenai pelaksanaan tugas SPI.
3) Laporan mengenai pengembangan dan suksesi manajer kunci/senior

Perseroan.
4) Laporan mengenai penggantian Dewan Komisaris/Direksi pada anak

Perusahaan.
5) Laporan mengenai pelaksanaan manajemen risiko dan laporan kinerja

penggunaan teknologi informasi.
d. Laporan kepada pihak ketiga baik instansi Pemerintah maupun lembaga

lain hanya dapat diberikan oleh Direksi dan unsur pimpinan yang diberikan
wewenang di daerah (untuk tingkat unit) untuk hal-hal yang bersifat rutin
operasional.

e. Pelaporan pada hakekatnya dilaksanakan secara berjenjang.

20. KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Kebijakan Umum
a. Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan

dengan kegiatan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
b. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi mengenai

kegiatan Perseroan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan prosedur
yang berlaku

c. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa baik Auditor Eksternal,
SPI maupun Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai
Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

d. Perseroan memberikan informasi kepada instansi Pemerintah terkait sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Perseroan memberikan informasi yang relevan dan materil kepada
stakeholders terkait melalui media Laporan Tahunan, web site, bulletin, dan
media lainnya.

f. Keterbukaan dan pengungkapan informasi Perseroan mengacu Undang-
Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan
OJK dan Perundang-undangan serta Peraturan lain yang relevan dengan
Perseroan dan dikualifikasi menjadi informasi publik dan informasi rahasia.

2. Kualifikasi Informasi
a. Informasi publik yang dapat diungkap :

1) Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan
usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Dasar;

2) Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan
komisaris perseroan;

3) Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan
laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah di audit;

4) Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan
lembaga pemeringkat lainnya;

5) Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/ dewan
pengawas dan direksi;

6) Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/ dewan pengawas;
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7) Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai
Informasi Publik;

8) Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
kemandirian, dan kewajaran;

9) Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
10) Penggantian akuntan yang mengaudit Perseroan;
11) Perubahan tahun fiskal Perseroan;
12) Kegiatan penugasan pemerintah dan/ atau kewaj iban pelayanan

umum atau subsidi;
13) Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/ atau
14) Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan

dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

b. Informasi yang dirahasiakan/dikecualikan :
1) Menghambat proses penegakan hukum
2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual

dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional
6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan

terakhir ataupun wasiat seseorang
8) Mengungkap rahasia pribadi seseorang
9) Memorandum atau surat-surat antar Perseroan atau intra Perseroan

yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi
Informasi atau pengadilan

10) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang

c. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
Adalah Informasi yang tidak termasuk dalam klasifikasi informasi publik
dan informasi yang dirahasiakan/ dikecualikan.

3. Media dan Pola Komunikasi
a. Media komunikasi merupakan sarana komunikasi baik satu arah maupun

dua arah yang sangat diperlukan untuk menginformasikan hal-hal yang
terkait dengan kegiatan Perseroan.

b. Komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan di lingkungan
Perseroan adalah komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan sebaliknya.

c. Selain melakukan komunikasi dalam rapat, Dewan Komisaris dapat
membina komunikasi non formal seperti mailing list, coffee morning, gathering
dengan Pemegang Saham dan Direksi untuk membahas berbagai masalah
Perseroan.

d. Sekretaris Perusahaan membangun komunikasi yang efektif antara
Perseroan dengan Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.

3. Kerahasiaan Informasi
a. Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi Perseroan disusun untuk

menjamin keamanan atas informasi yang dikategorikan rahasia.
b. Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Organ Pendukung Dewan

Komisaris dan seluruh pekerja menjaga kerahasiaan informasi sesuai
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dengan peraturan Perseroan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan Kode Etik, serta mereka dapat dikenakan sanksi untuk pelanggaran
yang dilakukan.

c. Penyampaian informasi berkategori rahasia hanya dapat diberikan melalui
otoritas khusus oleh Dewan Komisaris/Direksi.

d. Yang bertindak sebagai juru bicara Perseroan hanya Komisaris Utama,
Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan atau seseorang yang diberi
pelimpahan tugas khusus dari pejabat yang bersangkutan.

21. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. Kebijakan Umum
a. Perseroan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat
kegiatan operasi dan penunjangnya.

b. Tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (CSR)
merupakan bagian dari visi Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi
stakeholders dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju, dan tumbuh
bersama.

c. Perseroan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial,
moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar
mengingat keberhasilan Perseroan tidak dapat dilepaskan dari hubungan
yang harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat
sekitar.

2. Tujuan dari kepedulian sosial Perseroan
a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara

Perseroan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang
kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan
Perseroan.

b. Memberikan kontribusi yang menyentuh kehidupan masyarakat sehingga
dapat membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan sosial yang
terjadi di sekitar lingkungan Perseroan.

c. Menumbuhkan citra (image) yang positif bagi Perseroan di mata masyarakat
sekitar dan stakeholders lainnya.

d. Ikut menciptakan kondisi sosial yang baik sehingga dapat menumbuhkan
sikap masyarakat yang partisipasif dan mandiri.

e. Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas
3. Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Perencanaan program CSR harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan
nyata masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kemampuan
Perseroan.

b. Pelaksanaan program CSR dilaksanakan bersama masyarakat, serta
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga
Swadaya Masyarakat, organisasi massa dan Perguruan Tinggi serta instansi
terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat,
kondisi geografis dan kepentingan operasional Perseroan.

c. Perseroan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman,
stabil, dan kondusif di lingkungan lokasi usaha Perseroan.

d. Perseroan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan
melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus.

e. Perseroan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
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sebagaimana ditugaskan oleh Pemerintah.
f. Perseroan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan

program CSR.
g. Perseroan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program-

program yang telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik yang
lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar.

22. KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA SERTA PELESTARIAN
LINGKUNGAN (K3PL)

1. Kebijakan Umum
a. Direksi wajib memastikan bahwa asset dan lokasi usaha serta fasilitas

BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenan
dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

b. Perseroan menerapkan aspek K3PL dalam setiap kegiatannya secara
konsisten untuk mencegah atau mengurangi terjadinya insiden (kecelakaan
kerja, peledakan, kebakaran, penyakit akibat kerja, unjuk rasa/demo pekerja
dan pencemaran lingkungan ).

c. Perseroan menerapkan kebijakan dan sistem di Bidang K3PL secara
konsisten .

d. Perseroan mempunyai komitmen untuk berupaya menekan sekecil
mungkin potensi dampak negatif dari diabaikannya aspek-aspek K3PL
melalui penerapan budaya K3PL secara konsisten dan berkesinambungan.

e. Budaya kepedulian terhadap K3PL disosialisasikan dan diimplementasikan
oleh seluruh pekerja dan mitra kerja.

f. Setiap pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan aspek K3PL.
g. Perseroan mengalokasikan sumber daya dan dana yang memadai untuk

mendukung pelaksanaan program K3PL.
h. Perseroan melakukan pembinaan terhadap pekerja dan mitra kerja di bidang

penanganan K3PL.
2. Kesempatan Kerja yang Sama

a. Perseroan harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan
pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja
lainnya tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin,
usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya
yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

b. Perseroan wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala
bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan
watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang.

3. Keselamatan Kerja
Untuk menciptakan keselamatan kerja, Perseroan:
a. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang

keselamatan kerja.
b. Menyediakan dan menjamin digunakannya semua perlengkapan

keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan kerja Perseroan.
c. Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus terhadap

perkembangan teknologi keselamatan kerja.
d. Mengutamakan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk

mengantisipasi situasi keadaan darurat (emergency respons plan).
e. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan, peledakan, dan

kebakaran yang terjadi esuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
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f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap insiden termasuk near
miss dan kecelakaan yang terjadi dalam rangka mencari fakta dan
mengidentifikasi penyebab kecelakaan untuk mencegah terjadinya
kecelakaan yang sama.

g. Membuat laporan atas setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi
kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam
batas waktu yang ditentukan.

h. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap
semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi untuk
mencapai kesiapan yang optimal.

i. Melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.
j. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen K3PL

dan meningkatkan kompetensi yang diperlukan pekerja termasuk mitra
kerja.

4. Kesehatan Kerja
Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja yang tinggi, Perseroan
meningkatkan 2 (dua) aspek yang saling berinteraksi secara sinergi, yaitu aspek
kesehatan pekerja dan aspek kondisi lingkungan kerja.

5. Pelestarian Lingkungan
Perseroan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan di setiap lokasi usaha
dan lingkungan sekitar Perseroan dengan cara :
a. Menjaga pelestarian lingkungan.
b. Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan

lingkungan.
c. Menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan

pengelolaan lingkungan.
d. Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus.
e. Melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk

mengantisipasi keadaan darurat.
f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan

yang terjadi.
g. Membuat laporan atas setiap pencemaran lingkungan yang terjadi.
h. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap

semua sarana.
i. Melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan.

5. Pengukuran
a. Perseroan memiliki suatu tolok ukur keberhasilan penerapan K3PL yang

mengacu pada standar yang berlaku.
b. Perseroan memasukkan keberhasilan pelaksanaan K3PL sebagai indikator

penilaian kinerja (UKT) Unit atau Fungsi.

23. PENGELOLAAN ASET

1. Kebijakan Umum
Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan
terbaik (optimalisasi) atas setiap aset Perseroan (highest and best uses).

2. Tujuan pengelolaan aset
a. Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada

Perseroan dan stakeholders secara optimal, yaitu untuk:
• Menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai
• Memperoleh keuntungan
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• Meningkatkan return on asset (ROA)
b. Tujuan pengelolaan data atau sistem informasi aset adalah untuk:

• Menyajikan informasi yang akurat dan tertib tentang kondisi aset, baik
aspek fisik, nilai, legal, pajak, asuransi maupun atribut aset lainnya
sebagai dasar untuk penyusunan strategi pemanfaatan aset secara
optimal.

• Memberikan kemudahan bagi proses pengambilan keputusan
khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi aset.

• Merencanakan pola optimalisasi aset baik untuk mendukung kegiatan
usaha maupun pemanfaatannya secara operasional.

3. Penanggung Jawab
a. Direksi menetapkan kebijakan umum dan peraturan mengenai pengelolaan

aset yang berlaku standar di seluruh Perseroan.
b. Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap

aset .
4. Pemanfaatan

a. Direksi harus menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme
penggunaan aset.

b. Dalam rangka optimalisasi aset yang berupa sarana dan fasilitas Perseroan
dapat dimanfaatkan/dikelola pihak lain dengan pertimbangan komersil
tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

5. Pemeliharaan dan Pengamanan
a. Perseroan merencanakan pemeliharaan aset secara terjadwal.
b. Pelaksanaan rencana pemeliharaan disusun secara profesional,

didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.
c. Perseroan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan asset untuk

menjaga keamanan, kehandalan dan ketertiban administrasi aset.
d. Pengamanan meliputi seluruh aset-aset Perseroan baik pengamanan fisik

maupun non fisik terhadap aset strategis dan nilai ekonomis tinggi.
e. Perseroan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh aset yang

dimiliki.
f. Perlindungan aset melalui asuransi hanya diperuntukkan bagi aset yang

berisiko tinggi.
g. Perseroan menetapkan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan

tingkat kemudahan akses atas fisik aset Perseroan.
6. Penyelesaian permasalahan

a. Terhadap aset Perseroan yang menjadi sengketa dengan pihak lain
diselesaikan dengan transparan, fairness serta selalu mengutamakan
kepentingan Perseroan.

b. Bila dipandang perlu, Perseroan dapat menggunakan bantuan hukum/
pengacara profesional untuk memenuhi prosedur hukum dalam
penyelesaian sengketa aset.

7. Pelepasan dan Penghapusan
a. Fungsi pengelola aset atau pejabat yang ditunjuk secara berkala melakukan

analisis atas manfaat ekonomis aset berdasarkan kondisi fisik,
perkembangan teknologi, maupun perkembangan bisnis Perseroan.

b. Aset yang tidak memberikan nilai tambah (non–produktif) dapat diusulkan
untuk dijual, dipertukarkan, dikerjasamakan atau dihapuskan dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
perundang-undangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.

c. Prosedur pelepasan dan penghapusan tidak birokrasi.
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8. Administrasi dan Pengendalian
a. Setiap aset yang dimiliki oleh Perseroan didukung dengan dokumen legal

yang menunjukkan kepemilikan yang sah.
b. Dalam hal aset yang tidak mempunyai dokumen pendukung, harus

ditelusuri asal usulnya, agar dibuat berita acara yang melibatkan fungsi-
fungsi terkait seperti Hukum dan Perundangan untuk memproses dokumen
legal yang diperlukan (dilegalkan).

c. Fungsi hukum (legal officer) bertanggung jawab untuk memastikan tingkat
keabsahan dari dokumen kepemilikan atas aset Perseroan. Fungsi Keuangan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengarsipan dokumen tersebut.

d. Sistem administrasi aset yang meliputi penerimaan, mutasi, penurunan
nilai, pengakuan, pencatatan, pengkodean, penghapusan, dan pelaporan
aset dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi.

9. Pelaporan
a. Pelaporan mencakup aspek keberadaan, lokasi, ketepatan penilaian kondisi

aset, dan pertanggungjawaban.
b. Petugas yang bertugas mengawasi aset harus melaporkan aset Perseroan

secara berkala kepada penanggung jawab aset.

24. PENGELOLAAN DOKUMEN / ARSIP PERSEROAN

1. Kebijakan Umum .
Pengelolaan dokumen/arsip Perseroan dilandasi dengan prinsip penyimpanan
dan pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan
lamanya usia simpan suatu dokumen.

2. Tujuan Pengelolaan Dokumen / Arsip Perseroan
a. Menyajikan informasi/data yang benar, cepat, tepat dan akurat melalui

administrasi yang tertib dan terencana serta dapat dipertanggung jawabkan.
b. Memberi kemudahan dalam proses pengambilan keputusan bagi

manajemen Perseroan.
c. Tertatanya dokumen/arsip Perseroan dengan baik, rapi dan teratur.

3. Penanggung jawab
Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan
dokumen/arsip Perseroan.

4. Pemeliharaan dan Pengamanan dokumen /arsip Perseroan
a. Pelaksanaan pemeliharaan dokumen/arsip yang bernilai guna aktif dan

dinamis dilaksanakan dengan baik oleh fungsi pencipta dokumen.
b. Tiap fungsi/unit kerja di lingkungan Perseroan memiliki rencana dan

mekanisme pemeliharaan dokumen/arsip untuk menjaga keamanan dan
ketertiban administrasi Perseroan.

c. Pengamanan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/arsip Perseroan
dengan prioritas pengamanan fisik terhadap dokumen/arsip yang sifatnya
lebih strategis yaitu arsip vital, penting dan rahasia.

d. Perseroan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh
dokumen/arsip Perseroan yang dimiliki dengan mempertimbangkan
aspek cost and benefit dan nilai risiko.

5. Penyusutan dan pemusnahan dokumen/arsip Perseroan
a. Dokumen/arsip Perseroan disimpan menurut nilai guna dan usia simpan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Perseroan membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip Perseroan yang

dapat disusutkan dan dimusnahkan.
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c. Dokumen/arsip Perseroan dapat disusutkan dan dimusnahkan
berdasarkan buku Jadwal Retensi Arsip (JRA).

d. Pejabat, pekerja dan fungsi di lingkungan Perseroan harus mengadakan
penilaian kembali secara berkala/periodik terhadap dokumen/arsip yang
ada di lingkungan kerjanya.

6. Penyaluran dokumen/arsip in-aktif
a. Fungsi pengelola/unit pencipta dokumen atau pejabat/pekerja yang

ditunjuk secara berkala melakukan analisis nilai guna dan usia simpan
dokumen yang ada di unit kerja masing-masing.

b. Direksi menetapkan gedung untuk menyimpan arsip/dokumen Perseroan
yang masih aktif.
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BAB VI
PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Pembentukan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis berkaitan dengan
diversifikasi usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan
mendukung bisnis utama PT Indofarma (Persero) Tbk.

2. Kinerja Anak Perusahaan diukur dengan Indikator Kinerja yang terdiri dari aspek
keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Indikator Kinerja tersebut juga
didasarkan pada jenis industri, pangsa pasar tertentu (captive market), nilai tambah
ekonomis (economic value added) dan/atau nilai strategis bagi PT Indofarma (Persero)
Tbk dan ditetapkan melalui RUPS Anak Perushaan.

3. Keputusan RUPS Anak Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan RJPP dan RKAP
serta Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk.

4. Setiap Anak Perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri agar tidak hanya
mengandalkan pangsa pasar tertentu (captive market) dari PT Indofarma (Persero) Tbk.

5. Setiap transaksi antara PT Indofarma (Persero) Tbk dengan Anak Perusahaan
dilaksanakan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

6. Penjualan sebagian atau seluruh saham PT Indofarma (Persero) Tbk pada Anak
Perusahaan kepada pihak lain dilakukan dalam rangka:
(a) Memperbaiki kinerja PT Indofarma (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan,
(b) Memperoleh nilai tambah bagi PT Indofarma (Persero) Tbk dan
(c) Mengurangi kerugian/risiko yang lebih besar.

7. Gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak
Perusahaan disesuaikan dengan Kebijakan PT Indofarma (Persero) Tbk dengan
memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi serta mempertimbangkan sektor
industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness)
atau kompleksitas usaha dan kelangkaan Sumber Daya Manusia serta mengacu pada
peraturan terkait dari Kementerian BUMN.
Gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak
Perusahaan ditetapkan melalui mekanisme RUPS Anak Perusahaan.

8. Hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan diatur dalam sebuah charter.

B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
ANAK PERUSAHAAN

1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan
didasarkan pada mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dan peraturan
Kementerian BUMN.

2. Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan harus menandatangani
kontrak manajemen sebelum diangkat.

3. Dewan Komisaris Anak Perusahaan harus dipilih sedemikian rupa sehingga bebas dari
segala benturan kepentingan.

C. PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM
1. Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan mendapatkan perlakuan yang setara oleh

masing-masing Anak Perusahaan.
2. Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan berhak memberikan suara sesuai dengan

klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
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BAB VII

PENUTUP

1) Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) digunakan sebagai acuan utama
dalam tata kelola perusahaan oleh Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris, Direksi dan
Pekerja.

2) Etika Usaha dan Tata Perilaku yang mengatur hubungan Perseroan dengan stakeholders
serta tata perilaku insan Indofarma diatur di dalam Code of Conduct.

3) Laporan pemantauan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan disampaikan kepada
Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

4) Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala minimal 3 tahun sekali
untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan serta perubahan lingkungan usaha.

5) Permintaan perubahan Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh Pemegang Saham,
Dewan Komisaris atau Direksi.

6) Setiap perubahan atas Tata Kelola Perusahaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
Direksi dan Dewan Komisaris /Pemegang Saham.

7) Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan
Komisaris dan Direksi.

8) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelola Perusahaan ini tetap mengacu pada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




