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a. Bahwa SesuaiSurat Keputusan MenteriBUMN No. No. PER-
01/M-MBU/2011 tanggal 1 Agusutus 2011 bagian ketujuh
pasal 26 tentang Sistem Pengendalian lnternal.

b. Bahwa penetapan kebijakan Sistem Pengendalian lnternal
perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 18 Anggaran Dasar Perusahaan tahun 2015 mengenai
Tugas dan Wewenang Direksi.

MEMUTUSKAN

Keputusan Direksi PT.lndofarma (Persero) Tbk tentang Kebijakan
Sistem Pengendalian I nternal seperti tertera pada Lampiran
Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan dan sewaktu-
waktu dapat ditinjau kembali atau diadakan perubahan apabila
dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal:17 Maret 2016



Lampiran
Surat Keputusan Direksi 11e. ; o a @lplR/Sl0ll/2016
Tanggal :17Maret2016

Kebijakan Sistem Pengendalian lnternal

PT lndofarma (Persero) Tbk.

l. Pendahuluan

PT lndofarma ( Percero ) Tbk untuk selanjutnya disebut lndofarma didirikan
berdasarkan akta No. 1 tanggal2 Januan 1996 yang terakhir diubah dengan akta No. 77
tanggaf 23 Mei tahun 2A12 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik lndonesia
(BNRI) No. 1102112009 dan Tambahan BNR! No. 32 tanggal 21 April 2009 berikut
perubahan-perubahannya, mempunyai maksud dan tujuan, sesuai Pasal 3 Anggaran
Dasar Perusahaan, yaitu untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta
program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya,
khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan
nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Tujuan utama didirikan Indofarma adalah memaksimalkan nilai perusahaan sehingga
mampu memupuk dana bagi Negara dan masyarakat serta mampu memenuhi fungsi
tanggung jawab sosial.

Sebagai konsekuensi dalam mencapai tujuan utama lndofarma maka seluruh
sumberdaya ekonomi harus digunakan secara ekonomis, berdaya guna dan berhasil
guna (efisien dan efektif).

Agar tercapai tujuan dimaksud, diperlukan adanya Ketetapan Direksi berupa kebijakan
tertulis sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset
yaitu mencakup sistem pengendalian prosedur (tangible) dan pengendalian substansi
(intangible) dalam rangka memantau dan memastikan adanya keselarasan segenap
aktivitas unit kegiatan terhadap strategi bisnis dan strategi Perusahaan yang telah
ditetapkan serta merekomendasikan tindakan perbaikan (conective action) apabila
ditemukan adanya penyimpangan serta menjamin atas:

1. Kehandalan laporan dan informasi

2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

3. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional dan keamanan aset.

Kebijakan Pengendalian lnternal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direksi
lndofarma untuk melaksanakan Keputusan Menteri Negara BUMN No. PER-011M-
MBU/2011 tanggal 1 Agusutus 2011 bagian ketujuh pasal 26 tentang Sistem
Pengendalian lnternal. 
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ll. Ruang Lingkup

Kebijakan Sistem Pengendalian lntemal lndofanna adalah :

Pimpinan beserta seluruh tingkatan manajemen Perusahaan bertanggung jawab
untuk menciakan dan memelihara kinerja pengendalian internal di dalam
lingkungan kerjanya masing-masing.

Seluruh insan lndofarma sepenuhnya mendukung berfungsinya sistem
pengendalian intemal dan audit intemal dengan baik dalam rangka penegakan
good corporate govemance

SPI (Satuan Pengawasan lnternal) adalah unit dalam perusahaan di
lndofarma yang melaksanakan fungsi audit intemal dalam konteks pengendalian
intemal.

lll. Kerangka Sistem Pengendalian lnternal lndofarma.

1. Pengertian dasar

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi,
manajemen dan personil lain dari perusahaan yang dirancang untuk memberikan
kepastian yang wajar berkenaan dengan pencapaian tujuan perusahaan sebagai
berikut:

a. Kehandalan laporan dan informasi

b. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

c. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional

Keberhasilan sistem pengendalian internal ditentukan oleh lima komponen
sebagaiberikut:

1. Lingkungan Pengendalian intemal dalam perusahaan yang disiplin dan
terstruktur yang terdiri dari :

a. lntegritas, nilai etika dan kompetensi karyawan,

b. Filosofi dan gaya manajemen,

c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggung iawabnya,

d. Pengembangan perusahaan dan pengembangan sumber daya manusia,

e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

2. Pengkajian dan pengelolaan usaha yaitu suatu proses untuk
mengidentifikasi, menganalisis, menilaidan mengelola resiko usaha relevan.

3. Aktivitas pengendalian internal yaitu tindakantindakan yang dilakukan dalam
suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap
tingkat dan unit dalam struktur perusahaan BUMN, antara lain mengenai
kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja,
pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.

4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan
mengenai kegiatan operasional, financial, dan ketaatan atas ketentuan dan
peraturan yang berlaku pada BUMN. ,k
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5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian
intemal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur
perusahaan BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara oimal, dengan
ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan
tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

Sistem Pengendalian Intemal yang dibangun dalam suatu perusahaan
mempunyai 5 fungsiyaitu :

1. Preventive yaitu pengendalian untuk mencegah kesalahan-kesalahan baik itu
berupa kekeliruan ataupun ketidakberesan yang sering terjadi dalam operasi
suatu kegiatan.

2. Detective yaitu untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan
yang terjadi.

3. Conective yaitu untuk memperbaiki kelemahan, kesalahan dan
penyimpangan yang terdeteksi

4. Directive yaitu untuk mengarahkan agar pelaksanaan dilakukan dengan tepat
dan benar.

5. Compensafive yaitu untuk menetralisasi kelemahan pada aspek kontrolyang
lain

Aplikasi Sistem Pengendalian lnternal

Sistem Pengendalian lnternal yang terbentuk di lndofarma sebagai berikut :

2.1. Lingkungan Pengendalian adalah segala kondisi yang membentuk
struktur yang menjadi prasyarat dalam perusahaan agar budaya sadar
bisa tumbuh dan lndofarma, memilikiyaitu

2.1.1. Perangkat normatif Good Corporate Govemance yaitu Code of
Conduct (mengatur Sumber Daya Manusia)

2.1.2. Nilaiinti Perusahaan yaitu :

2.1.2.1. Compassionate diaplikasikan dalam hal :

a. Respecf for people yaitu mengakui kemampuan
untuk berprestasi. Menghargai nilai-nilai integritas,
pengetahuan, inovasi, ketrampilan, keragaman serta
kerjasama tim antar karyawan. Memperhatikan dan
menganalisa sebelum bertindak, secara aktif mencari
dan menghargai kelebihan orang lain, menyediakan
peluang untuk tumbuh dan berkembang serta
membantu karyawan yang berada dalam kesulitan.

b. Cooperative yaitu memahami bahwa keberhasilan
perusahaan tercia dari kerjasama, selalu
berkomunikasi dan berbagi pengetahuan serta
membangun semangat dan budaya tim.
Mengabaikan kepentingan dan batasan pribadi atau
departemen demi memenuhi kebutuhan konsumen
dengan lebih baik. {



c. Fairness yaitu memutuskan dan bertindak
berdasarkan kepentingan yang lebih luas dan visi
perusahaan. Menyediakan kesempatan yang sama
bagi karyawan dan memberikan penghargaan
berdasarkan nilaiftontribusi yang diberikan kepada
perusahaan.

2.1.2.2. Profesionaldiaplikasikan dalam hal :

a. lntegrity yaitu menetapkan nilai etika dan standar
profesional yang tinggi dalam rangka menciptakan
proses dan menghasilkan produk dengan kualitas
terbaik

b. Commitnent yaitu menetapkan secara jelas atas
tujuan, tekad, sasaran, rencana dan lainnya kepada
seluruh karyawan ditujukan untuk kepentingan
konsumen. Bertanggungjawab atas kesuksesan dan
kegagalan dan senantiasa memperbaiki kesalahan
tanpa saling menyalahkan dan mencari-mencari
alasan.

c. Strfve for excellence yaitu mengusahakan
perbaikan kinerja dan perkembangan perusahaan
yang terus menerus dan meningkatkan kompetensi
karyawan dalam bidangnya. Menciakan dan
mengembangkan nilai tambah dalam semua
kegiatan. Mengukur hasil secara cermat dan
memastikan tercapainya tujuan jangka panjang
dengan selalu berpedoman pada nilai-nilai
perusahaan

2.1.2.3. Entrepreneurtal diaplikasikan dalam hal

a. Visionary yaltu menjadi pemimpin yang visioner
serta mengantisipasi adanya perubahan dan hal-hal
baru. Menetapkan tujuan yang menantang serta
mempunyai keyakinan dan keberanian dalam
bertindak meskipun dalam situasi ketidakpastian.
Memotivasi melalui keteladanan dan mendorong
yang lain untuk berani mengambil inisiatif.

b. lnnovation yaitu inovasi sangat diperlukan untuk
mewujudkan visi, mempertahankan pertumbuhan
dan profitabilitas lndofarma. Oleh sebab itu kita
menciptakan dan menerapkan proses-proses baru
yang efektil kemitraan dan selalu berorientasi pada
solusi yang inovatif. Menerima ide atas dasar prinsip
keterbukaan.

c. Customer focus yaitu berorientasi terhadap
kesejateraan konsumen melalui komitmen untuk
mengidentifikasi, memahami dan melayani
kebutuhan konsUmen dengan menyediakan produk
dan layanan yang inovatif, berkualitas dan harga
teriangkau. q



2.2.

2.3.

Nsk Management

Guna mengantisipasi risiko bisnis intemal dan ekstemal yang perlu
dilakukan adalah :

2.2.1. Melakukan identifikasi dan analisis potensi resiko secara
menyeluruh.

2.2.2. Secara terbatas menggunakan hasil analisis tersebut untuk
perencanaan menajemen dan audit SPl.

Kontrol Aktivitas

Kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa tindakan yang
diperlukan untuk mengatasi risiko benar-benar dilaksanakan dalam
rangka mencapaitujuan prusahaan, yang terbagidalam :

2.3.1. Pengendalian Hard Control

Pengendalian Hard Control adalah pengendalian berupa sarana,
kelengkapan, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab
perusahaan yang dipergunakan dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional , yaitu :

2.3.1.1. Kebijakan Direksi dan atau Komisaris serta Prosedur
Operasional Standar tertulis untuk mendukung aktifitas
bisnis perusahaan

2.3.1.2. Struktur perusahaan yang jelas atas fungsi, tugas dan
we\rvenangnya.

2.3.1.3. Pengambilan keputusan berienjang dan terpusat.

2.3.1.4. Perangkat normatif Good Corporate Govemance yaitu :

2.3.1-4.1. Code of Corporate Govemance

2.3.1.4.2. Board Manual

2.3.2. Pengendalian Sofi Control.

Pengendalian Sofr Control adalah Pengendalian yang berupa
perilaku, ketrampilan, nilai dan suasana yang terdapat pada
individu dan kemampuan komunikasi personal antar individu
dalam perusahaan, yaitu :

2.3.2.1. Visi perusahaan :

Menjadi pemimpin pasar produk generik yang inovatif
dalam industri kesehatan lndonesia. tr1



2.4

2.5

2.3.2.2. Misi perusahaan :

a. Menyediakan produk-produk farmasi dan alat
kesehatan dengankualitas terlcaik dan kompetitif

b. Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi
dan komitmen tinggi.

c. Menerapkan Good Corporate Govemance secara
konsisten

d. Meningkatkan stakeholdefs value

2.3.2.3. Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) antara Perusahaan
dengan Serikat Pekeda lndofarma.

Sistem lnformasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi adalah sistem yang digunakan
perusahaan untuk mengenali , mendapatkan dan mempertukarkan
informasi lintas waktu dan tempat serta dalam bentuk yang
memungkinkan insan lndofarma untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

Sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki lndofarma sebagai
berikut:

2.4.1 Sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam bentuk
ERP (Enterpice Resources Planning) sehingga didapat informasi
yang berkualitas dalam arti :

2.4.1.1 lnformasi harus sesuai dengan tingkat kerinciannya,
benar dan akurat

2.4.1.2 lnformasi tepat waktu dan tersedia setiap saat jika
dibutuhkan

2.4.1.3 lnformasi selalu baru, mencenninkan informasi
keuangan dan operasional yang paling terkini

2.4.'1.4 lnformasi harus dapat diandalkan, konsisten, ekonomis
dan relevan sesuai kebutuhan penggunanya.

2.4.1.5 lnformasi mudah diakses oleh siapapun yang memiliki
otorisasi untuk mengakses.

2.4.2 Perangkat normatif Good corporate Governance yaitu pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan.

Pemantauanl Monitoring

Pemantauan atau monitoring adalah proses menilai kualitas kinerja
pengendalian intem dan hasil pemantauan digunakan oleh pimpinan
perusahan / manajemen untuk membuat perubahan atas pengendalian
internal yang diperlukan agar sistem menjadi dinamis dan mampu
mengantisipasi perubahan sesuai tuntutan kondisi. lndofarma memiliki
perangkat normatif Good Corporate Govemance yaitu :

2.5.1 ChaderSPldan

2.5.2 Charter Komite Audit q


