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KEBIJAKAN 
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE / GCG) 
 

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance / GCG) yang meliputi ; Transparansi, Akuntabilitas, 

Responsibilitas, Independensi dan Keadilan merupakan suatu prinsip etika 

dan moral yang bersifat universal. Oleh karenanya penerapan prinsip-

prinsip tersebut pada setiap perusahaan yang ingin melakukan kegiatan 

usaha adalah suatu keharusan. 

PT Petrosida Gresik Guna merealisasikan visi dan misinya, serta untuk 

mewujudkan falsafah etika dan moral yang terkandung dalam prinsip-

prinsip GCG, PT Petrosida Gresik telah menyusun Buku Pedoman 

Penerapan GCG. Dengan maksud untuk meningkatkan standar GCG di 

perusahaan, maka Direksi PT Petrosida Gresik menetapkan kebijakan  

GCG yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran sebagai berikut : 

1. Organ Utama (Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi) dan Organ 

Pendukung (Komite-komite, Auditor), serta karyawan wajib 

menerapkan GCG sebagai landasan operasional secara konsisten. 

2. Penerapan GCG di Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Buku 

Pedoman Penerapan GCG yang telah disusun dengan memperhatikan 

ketentuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. 

Sebagai upaya untuk selalu mendukung peningkatan kinerja perusahaan, 

maka seluruh jajaran perusahaan wajib mendukung penerapan kebijakan 

GCG yang telah ditetapkan oleh Direksi. 

Organ Utama dan Organ Pendukung serta karyawan, bertanggung jawab 

atas dilaksanakannya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik guna 

meningkatkan kinerja perusahaan. 
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B A B   I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang   
Baik   di PT Petrosida Gresik : 

 

 Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) disusun dengan 

maksud untuk mempercepat proses menuju transparansi yang 

optimal bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal tersebut 

dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dan 

meningkatkan daya saing perusahaan nasional termasuk pula Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga PT Petrosida Gresik yang 

sewaktu pendiriannya sebagai anak perusahaan dari BUMN 

mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik meliputi : Transparansi; Akuntabilitas; 

Responsibilitas; Independensi dan Kewajaran. 

 
 Prinsip Tata Kelola Yang Baik merupakan kaidah, norma ataupun 

pedoman perusahaan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan 

perusahaan yang sehat, maka untuk lebih meningkatkan kinerja 

Perusahaan, pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang 

Baik perlu lebih dioptimalkan, dan agar perusahaan dapat 

mengoptimalkan peran serta kemampuan mempertahankan 

keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang makin 

terbuka dan kompetitif (pasar bebas), maka perlu menumbuhkan 

budaya korporasi yang sehat dan profesionalisme yang tinggi, hal 

tersebut memerlukan komitmen bersama antara Dewan Komisaris, 

Direksi dan Tim Manajemen serta para karyawan. 

 
 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bukan hanya upaya membentuk 

mekanisme administrasi yang baku dalam wujud manual, aturan dan 

daftar, tetapi lebih kepada upaya melakukan perubahan sikap dan 

perilaku. Oleh karenanya implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang 

Baik sangat memerlukan komitmen dan niat baik seluruh organ 

perusahaan, dalam jangka panjang demi kelangsungan hidup dan 

mencapai Visi, Misi Perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik bukanlah lagi suatu pilihan, tetapi merupakan suatu 

keharusan. 

 

 PT Petrosida Gresik merupakan perusahaan formulasi dan distributor 

pupuk serta bahan aktif dan chemical. Pengurusan dan pengawasan 

PT Petrosida Gresik telah dilaksanakan dengan baik, namun masih 
perlu ditingkatkan lagi, oleh karena itu pengurusan dan pengawasan 

perusahaan harus dilaksanakan secara profesional berdasarkan 

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 
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 Upaya PT Petrosida Gresik untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik adalah dengan telah dibentuknya staf 

Manajemen Risiko dan GCG sesuai SK Direksi no 

013/IV/SKPTS/DIR/2012, yang merupakan bagian dari DEPARTEMEN 
AUDIT INTERNAL. 

 

 Unit ini memiliki tugas : 

1) Memantau pelaksanaan atas penerapan GCG 
 

2) Melaksanakan peran sebagai tim counterpart dalam hal 

assessment GCG yang dilaksanakan oleh assessor eksternal. 
 

3) Menindaklanjuti rekomendasi hasil assessment GCG bekerjasama 

dengan unit kerja. 
 

4) Membuat laporan kepada Direksi mengenai kondisi penerapan 

GCG serta usulan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh                         

PT Petrosida Gresik dalam rangka penyempurnaan penerapan 

GCG. 

5) Sosialisasi GCG kepada seluruh Organ Perusahaan di PT Petrosida 
Gresik. 

6) Melakukan revisi dokumen-dokumen yang terkait dengan GCG 

secara periodik. 
 

Agar terwujud aktual penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
lebih efektif maka perlu dibuat Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang 

Baik di PT Petrosida Gresik. 

 

1.2 Visi, Misi Perusahaan : 

 

1) Visi Perusahaan : 
  

”Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka di indonesia, yang 

mampu memberi manfaat kepada pelanggan dan pemangku 

kepentingan lainnya”. 
 

2) Misi Perusahaan : 
 

a. Menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan harga 

yang kompetitif. 

b. Mengelola bisnis melalui kegiatan operasional yang ekselen, 
keunggulan daya saing, kerja sama dan sinergi 

c. Meningkatkan kemanfaatan bagi pelanggan, pemegang 

saham, karyawan dan stokeholder lainnya secara 

berkelanjutan 
 

 

1.3 Nilai-nilai Dasar Perusahaan : 
 

Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi perusahaan, PT Petrosida 

Gresik selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar perusahaan yang 

merupakan semangat serta diyakini menjadi landasan moral dan etika 

yang akan memberikan perspektif pada setiap aktivitas yang 
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dilaksanakan. Nilai-nilai dasar perusahaan ini wajib dilaksanakan oleh 

seluruh jajaran perusahaan dari tingkat Direksi sampai dengan 

karyawan paling rendah, yaitu : 
 

1) S = Satisfaction  

Semua jajaran berkontribusi member kepuasan kepada semua 

pemangku kepentingan, termasuk mengenai kesehatan, 

keselamatan lingkungan 

2) I = Integrity 

Semua jajaran ikut memiliki, loyal dan berdedikasi sangat tinggi 

kepada perusahaan. 

3) D = Dynamic 

Semua jajaran mendukung inovasi dan gerak maju perusahaan 

4) A = Anticipative 

Semua jajaran selalu melihat kedepan guna mampu menghadapi 

perubahan 

5) C = Competitive 

Semua jajaran mendukung peningkatan kualitas produk dan 

layanan, serta efisiensi biaya sehingga berdaya saing tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PT Petrosida Gresik - 2015 

 

  6                                                                                               
                                                                                                  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

B A B   II 

KEBIJAKAN UMUM 

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) 

 

2.1 Pengertian : 
 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah prinsip-prinsip yang 

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. 

 

2.2 Dasar Hukum : 
  

1)  Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 

2) SK Meneg BUMN No. PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan 

Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. 

 

2.3 Prinsip – prinsip : 
 

1) Transparansi : 
 

 Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan 

mengenai perusahaan kepada stakeholders. 
 

2) Akuntabilitas : 
 

 Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ 

perusahaan. Masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab yang jelas dan wajib melaporkan pelaksanaan wewenang 

dan tanggung jawab dimaksud, sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 
 

3) Responsibilitas (Pertanggung-jawaban) : 
 

 Pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan 

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dan kesesuaian 

dengan peraturan yang berlaku baik peraturan internal 

perusahaan maupun peraturan perundang-undangan terkait. 
 

4) Independensi (Kemandirian) : 
 

 Suatu keadaan dimana perusahaan 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. 
 

5) Fairness (Kewajaran) : 
 

 Perlakuan yang adil dan setara terhadap hak-hak semua pihak 

(stakeholders), yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawa sosial 

dari perusahaan. 
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2.4 Tujuan dan Manfaat  
 

2.4.1 Tujuan : 

 

1) Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing 

yang kuat, baik secara nasional maupun internasional 

sehingga  mampu pertahankan keberadaannya dan hidup 

berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi perusahaan. 
 

2) Mendorong Pengelolaan Perusahaan secara professional, 

efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan 

meningkatkan kemandirian organ perusahaan 
 

3) Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat 

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral 

yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan 

 

4) Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian 

nasional 
 

5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan 

investasi nasional 

 

2.4.2 Manfaat : 

1) Citra perusahaan yang baik, dengan meningkatkan 

kepercayaan stakeholders (Investor, Karyawan, Pelanggan) 

2) Terciptanya kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap Stakeholders maupun kelestarian 

lingkungan di sekitar Perusahaan. 
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B A B   III 

RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

 

3.1 Komitmen : 
 

Adalah aturan-aturan tertulis dan upaya perusahaan untuk 

melaksanakan aturan-aturan tersebut serta perhatian yang sungguh-

sungguh terhadap kepentingan stakeholders. 
 

3.1.1 Aturan-aturan tertulis mengenai Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik : 
 

1) Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik (GCG). 

2) Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  

yang dinyatakan secara eksplisit. 

3) Aturan-aturan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik telah mencerminkan manajemen Perusahaan 

yang berorientasi peningkatan nilai shareholders dan 

stakeholders. 

4) Perusahaan memiliki Kontrak Manajemen yang 

disampaikan kepada pemegang saham.  

5) Perusahaan memiliki aturan Kode Etik dan/atau Kode 

Perilaku yang tertulis. 

6) Perusahaan memiliki pernyataan tentang nilai-nilai yang 

akan diterapkan dan dinyatakan secara eksplisit. 

7) Perusahaan berupaya melaksanakan aturan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik  

8) Terdapat personil yang menangani ketaatan aturan Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik dan secara berkala 

melaporkan kepada Komisaris. 

9) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah 
dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh jajaran 

perusahaan. 

10) Aturan Kode Etik dan/atau Kode Perilaku tertulis telah 

disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan. 

11) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode 

Perilaku diatur oleh perusahaan. 
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3.1.2 Upaya Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik (GCG) : 
 

1) Laporan Tahunan Perusahaan telah menyajikan upaya 

penerapan praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(GCG) di lingkungan perusahaan. 
 

2) Perusahaan memberikan perhatian kepentingan 

stakeholders. 
 

3) Perusahaan telah memberikan pengakuan hak yang 
seimbang kepada seluruh stakeholders. 

 

3.2 Organ Utama  
 

3.2.1. Pemegang Saham : 
  

3.2.1.1. Pengertian Pemegang Saham : 
   

Pemegang Saham adalah pemegang/pemilik surat bukti 

pemilikan agian modal Perseroan Terbatas yang memberi 

hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya 

modal yang disetor. 
   

Pemilik saham mayoritas adalah PT Petrokimia Gresik 

99,99% sedangkan pemilik saham minoritas adalah K3PG  

0,01%. 
 

3.2.1.2 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) : 
 

1) Pengertian RUPS : 
 

 RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 

Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran 

Dasar Perusahaan. 
 

2) Jenis Rapat : 
 

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdiri   

dari :   

 RUPS Tahunan Kinerja : 
 

RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan 

diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah 

penutupan tahun buku yang bersangkutan dan 

dalam rapat tersebut direksi menyampaikan : 

- Laporan tahunan  

- Usulan penggunaan Laba Bersih Perusahaan 

- Hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk 

kepentingan perusahaan 
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• Waktu Rapat : 
 

 

RUPS Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP) : 
 

• RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja 
dan Anggaran Perusahaan tahun buku berikutnya. 

 

• Waktu Rapat :   

 RUPS Tahunan tentang RKAP tahun buku 

berikutnya diadakan selambat-lambatnya pada 

hari ke 30 (ketiga puluh) bulan pertama setelah 

tahun buku baru dimulai. 

 

b. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya/RUPS LB : 
 

 Waktu dan Pemanggilan Rapat  
 

 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

diadakan setiap saat jika dianggap perlu oleh 

Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang 

Saham.  

 Direksi diwajibkan untuk memanggil dan 

menyelenggarakan rapat umum luar biasa para 

pemegang saham atas permintaan tertulis dari 

Komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang 

saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10    

(satu per  sepuluh) bagian dari jumlah seluruh 
saham yang telah dikeluarkan perusahaan dengan 

hak suara yang sah didalam surat permintaan 

tersebut juga harus dicantumkan hal-hal yang 

hendak dibicarakan. 

 Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat 

tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 

permintaan itu diterima, maka yang 

menandatangani surat permintaan itu berhak 

untuk memanggil sendiri rapat itu atas biaya 

Perusahaan setelah mendapat ijin dari Ketua 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan perusahaan dan pelaksanaan 
rapatnya harus memperhatikan penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut. 
 

3) Bahan Rapat untuk RUPS Tahunan :      

Penyusunan Laporan Tahunan & RKAP :   

a. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah 

buku perusahaan ditutup, maka Direksi menyusun 

dan menyampaikan laporan tahunan sesuai 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang ditanda-tangani oleh semua anggota 

Direksi dan semua anggota Komisaris untuk 

diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan. 

 

Batas Waktu : 
 

• Seluruh bahan-bahan/dokumen-dokumen untuk 

RUPS Tahunan tentang Kinerja dan untuk RUPS 

Tahunan tentang RKAP tersebut di atas harus sudah 

dikirim/disampaikan kepada para Pemegang Saham, 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan. 
 

• Selambat-lambatnya 60 (enam puluh)  hari sebelum 

tahun buku baru mulai berlaku, dengan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku, Direksi 

diwajibkan mengirimkan usulan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan Perusahaan kepada Komisaris 

dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan 

kepada RUPS Tahunan. 
 

• Apabila sampai dengan batas waktu akhir sesuai 

waktu rapat pada RUPS Tahunan tentang RKAP 

tersebut di atas bahwa RKAP belum disahkan oleh 

RUPS Tahunan, maka yang berlaku bagi perusahaan 

adalah RKAP yang diajukan untuk tahun buku yang 
bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan 

yang berlaku. 

  

4) Tempat, Pemanggilan dan Kehadiran Rapat untuk 

RUPS Tahunan : 
 

Tempat Rapat : 
 

a. Rapat Umum para Pemegang Saham diadakan 

ditempat kedudukan Perusahaan atau di tempat 

perusahaan melakukan kegiatan usaha. 
 

b. Rapat dapat juga diadakan di tempat lain dari pada 

yang ditentukan pada butir 1) di atas asal di dalam 

wilayah Republik Indonesia. 
 
 

Pemanggilan Rapat : 
 

 Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 15 (lima 

belas) hari sebelum RUPS diadakan. 
 

 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat 

yang memakai tanda penerimaan yang dikirmkan 
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kepada alamat yang terakhir tercatat pada buku daftar 

Pemegang Saham. 
 

 Pemanggilan RUPS dapat juga dilakukan melalui 2 

(dua) surat kabar harian berbahasa Indoneesia yang 

terbit dan beredar luas/Nasional di wilayah Republik 

Indonesia. 
     

 Pemanggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, 

tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa 

bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di 

kantor perusahaan mulai dlakukan pemanggilan RUPS 

sampai hari RUPS diadakan. 
 

 Dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud, keputusan tetap 

sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh hak suara yang 

sah dan disetujui dengan suara bulat. 
 

    Kehadiran Rapat : 
 

Jika semua Pemegang Saham hadir atau diwakili dalam 

rapat, maka panggilan terlebih dahulu  seperti yang 

dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan di dalam rapat 

tersebut dapat diambil keputusan yang sah mengenai hal-

hal yang dibicarakan dalam rapat. 

 

5) Pimpinan dan Berita Acara RUPS : 
 

a. RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang 

saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka 

yang hadir. 
 

b. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib 

dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 

paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham 

yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum 

Pemegang Saham.  

 

c. Penandatanganan notulen/risalah ini tidak perlu, 

jika notulen atau risalah tersebut dibuat dengan 

Berita Acara Rapat. 
 

d. Dalam risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada 
poin “b” berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal 

yang diputuskan (termasuk pendapat 

berbeda/dissenting opinión,jika ada) 

 

6) Kuorum, Hak Suara dan Keputusan : 
 

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsung-

kan apabila dalam RUPS paling sedikit 51% (lima 
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puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara hadir atau diwakili, 

kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau 

anggaran dasar Perusahaan mengatakan lain.  

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam 

butir 1) di atas tidak tercapai, maka dapat 

diadakan pemanggilan Rapat kedua. 
 

c. Pemanggilan rapat kedua harus disebutkan bahwa 

RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak 
mencapai kuorum. 

 

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua 

sebagaimana dimaksud pada huruf ”c”, sah dan 

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS 

paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 

diwakili, kecuali dikatakan lain di Anggaran Dasar 

Perusahaan. 
 

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana 

dimaksud pada huruf ”d” sub bab ini tidak tercapai, 
Perusahaan dapat memohon kepada Ketua 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan Perusahaan atas permohonon 

Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS 

ketiga. 
 

f. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan 

bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak 

mencapai kuorum, serta RUPS ketiga akan 

dilangsungkan dengan kuorum yang telah 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
 

g. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan 

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. 
 

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga 
dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh 

satu) hari setelah tanggal RUPS yang 

mendahuluinya dilangsungkan. 
 

i. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada 
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 

 

j. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan 

perusahaan boleh bertindak selaku kuasa dalam 

rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku 
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kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam 

pemungutan suara. 
 

k. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan 

dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani 

dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila 

Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan 

dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat. 
 

l. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap 

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 
 

m. Semua keputusan diambil berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat. 
 

 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan 

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan 

suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang 

dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali 

apabila dalam Anggaran Dasar Perusahaan 

ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju 

dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang 

bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai  

diri orang akan ditentukan dengan undian secara 

tertutup. 
 

n. Pemegang Saham dapat juga mengambil 

keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat 

Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan 

semua Pemegang Saham telah diberi tahu secara 

tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan 
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil 

dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang 

sama dengan keputusan  yang diambil dengan sah 

dalam  Rapat Umum Pemegang Saham. 
 

3.2.1.3 Hak-hak Pemegang Saham : 
 

1) Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi 

yang lengkap dan akurat mengenai perusahaan kecuali 

untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak 

memberikannya. 
 

2) Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam 

suatu RUPS/RUPS LB dimana bagi perusahaan 

didasarkan pada ketentuan 1 (satu) saham memberi 

hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 

(satu) suara. 
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3) Hak untuk memperoleh informasi material mangenai 

perusahaan, secara tepat waktu dan teratur. 

4) Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan 

perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang 
saham/pemilik modal dalam bentuk dividen dan 

pembagian keuntungan lainnya, dimana bagi 

perusahaan pembagian keuntungan tersebut sebanding 

dengan jumlah saham yang dimilikinya. 

5) Berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi 

yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan 

RUPS/RUPS LB diantaranya : 
 

a. Panggilan untuk RUPS/RUPS LB yang mencakup 

informasi mengenai setiap mata acara dalam 

agenda RUPS/RUPS LB termasuk usul yang 

direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam 

RUPS/RUPS LB, dengan ketentuan apabila informasi 

tersebut belum tersedia saat dilakukannya 

panggilan untuk RUPS/RUPS LB, maka informasi 

dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor 

perusahaan sebelum RUPS/RUPS LB 

diselenggarakan. 
 

b. Penjelasan mengenai hal-hal ini berkaitan dengan 

agenda RUPS/RUPS LB yang diberikan sebelum 

dan/atau pada saat RUPS/RUPS LB berlangsung. 
 

c. Keputusan RUPS/RUPS LB yang diambil melalui 

prosedur yang transparan dan adil. 
 

d. Risalah RUPS/RUPS LB bagi setiap pemegang 

saham/pemilik modal jika diminta, yang memuat 

pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak 

mendukung. 
 

e. Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi 

setiap Anggota Komisaris dan Direksi yang sedang 

menjabat. 
 

f. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang 

menyangkut perusahaan yang dimuat dalam 

laporan tahunan dan laporan keuangan, sedangkan 

laporan kepada Pemegang Saham akan diuraikan 

secara rinci pada laporan kegiatan perusahaan. 
 

3.2.1.4 Akuntabilitas Pemegang Saham : 
 

Pemegang Saham/pemilik modal tidak diperkenankan 

mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang 
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menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan untuk melaksanakan GCG 

sesuai dengan wewenang dan tanggung-jawabnya. 
 

3.2.1.5 Kewajiban Pemegang Saham  
 

1) Mematuhi peraturan Perundang-undangan dan/atau 

anggaran dasar yang berlaku yang berlaku. 
 

2) Tidak melakukan kegiatan kepengurusan dan 
pengawasan perusahaan yang telah dilimpahkan 

kepada Direksi dan Komisaris. 
 

3) Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan 

pribadi, keluarga atau kelompok  usahanya dengan 
semangat dan cara yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan dan kewajaran di 

bidang formulasi. 
 

4) Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris 
melalui mekanisme RUPS. 

 

3.2.1.6 Tanggung Jawab Pemegang Saham : 
 

1) Menolak/menyetujui/mengesahkan Kinerja Perusahaan 

selama tahun takwin, termasuk memutuskan 

penggunaan keuntungan Perusahaan dan memberikan 

Pelepasan Tanggung (act quet de charge) kepada 

Dekom dan Direksi pada Rapat Umum Pemegang 

Saham paling lambat bulan Juni. 
 

2) Menolak/menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja & 

Anggaran Perusahaan untuk jangka pendek dan jangka 

panjang yang ditanda tangani Dekom dan Direksi pada 

Rapat Umum Pemegang Saham yang 

penyelenggaraannya paling lambat pada akhir tahun 

buku sebelum tahun buku baru dimulai. 
 

3) Memberhentikan Komisaris dan Direksi pada Rapat 

Umum Pemegang Saham. 
 

3.2.2 Dewan Komisaris 
 

3.2.2.1 Pengertian Dewan Komisaris : 
 

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus 

serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam 

menjalankan perusahaan. 
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3.2.2.2 Penetapan Calon Anggota Komisaris : 
 

Penetapan calon Anggota Komisaris Perusahaan dilakukan 

melalui penilaian terhadap calon Anggota Komisaris 

Perusahaan yang mencakup persyaratan format & material 

yaitu : 
 

1)  Syarat Formal Anggota Dewan Komisaris yaitu : 
  

a. Calon anggota Komisaris perusahaan dapat berasal 

dari : 
 

 Direksi dan karyawan PT.Petrokimia Gresik  

 Tenaga Eksternal 

 Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggung     

jawabkan.  
 

b. Proses seleksi calon Anggota Komisaris. 
 

c. Penilaian kelayakan dan kepatutan (Fit dan Proper 

Test) calon anggota Komisaris sesuai ketentuan yang 

berlaku bagi Anak Perusahaan PT. Petrokimia Gresik. 
 

d. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi/Anggota 

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan Anak Perusahaan dan/atau 

Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) 

tahun sebelum pencalonan. 
 

e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang merugikan keuangan Negara, Anak 

Perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sector 

keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pencalonan. 
 

2)  Syarat Materiil meliputi : 

a. Memiliki dedikasi. 
 

b. Memahami masalah-masalah manajemen 

perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi 

manajemen. 
 

c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang 

usaha perusahaan dimana yang bersangkutan 

dicalonkan. 
 

d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugasnya. 
 

e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi 

yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 

Anak Perusahaan yang bersangkutan. 
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3)  Syarat lain yakni : 

a. Bukan pengurus partai politik dan/atau tidak sedang 

menjabat sebagai anggota legislative, dan/atau tidak 

sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. 
 

b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak 

sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil 

kepala daerah. 
 

c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi 

menimbulkan benturan kepentingan dengan 

perusahaan yang bersangkutan kecuali 

menandatangani surat pernyataan bersedia 

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih 
sebagai anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan. 

 

d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris 
kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia 

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih 

sebagai Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan. 
 

e. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris 
pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) 

periode berturut-turut. 
 

f. Sehat jasmani dan rohani/tidak sedang menderita 

suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan 
tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris yang 

dibuktikan dengan surat keterangan sehat bersal dari 

tes kesehatan yang dilaksanakan dan diberikan oleh 

rumah sakit yang ditunjuk. 
 

3.2.2.3 Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris : 
 

1)  Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan 

RUPS. 

2)  Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau lebih dan 

apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang maka 

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris 

Utama. 
 

3)  Calon-calon Anggota Komisaris diusulkan oleh para 

Pemegang Saham. 
 

4)  Antara anggota Komisaris dengan Anggota Direksi 

tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai 

dengan derajat ketiga, baik menurut garus lurus 

maupun garis kesamping atau hubungan semenda 

(menantu atau ipar) termasuk hubungan yang timbul 

karena perkawinan. 
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5)  Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud 

pada butir d) RUPS berwenang memberhentikan salah 

seorang diantara Komisaris. 
 

6)  Jumlah Anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 
 

7)  Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan 

berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan 

alasannya. 
 

8)  Pemberhentian Komisaris dilakukan apabila 

berdasarkan kenyataan, bahwa Komisaris yang 

bersangkutan : 
 

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 
 

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau ketentuan 
Anggaran Dasar. 

 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan 

perusahaan dan/atau negara. 
 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau. 
 

9)  Rencana pemberhentian Komisaris diberitahukan 

kepada Komisaris yang bersangkutan secara lisan 

atau tertulis oleh Komisaris Utama. 
 

10) Keputusan pemberhentian karena alasan berdasarkan 

kenyataan sebagaimana dimaksud pada butir h) 

angka 1, 2 dan 3 diambil setelah yang bersangkutan 

diberi kesempatan membela diri. 
 

11) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada butir j) 

disampaikan secara tertulis kepad Komisaris Utama 

dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

Anggota Komisaris yang bersangkutan diberi tahu 

sebagaimana dimaksud pada butir i). 
 

12) Selama rencana pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada butir j) masih dalam proses, maka 

Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan 

tugasnya sebagaimana mestinya. 

13) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud 

pada butir h) angka 3 dan 4 merupakan 

pemberhentian tidak dengan hormat. 
   

14) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya 

dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk 

pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian. 
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15) Apabila masa jabatan Komisaris berakhir, maka dalam 

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, RUPS 

sudah harus menetapkan Komisaris yang difinitif. 
  

3.2.2.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisaris : 
 

1)  Tugas dan Wewenang : 
 

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan 

pengurusan perusahaan yang dilakukan Direksi 

serta memberikan nasehat kepada Direksi 

termasuk mengenai rencana pengembangan 

Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan 

Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan 

Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

b. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham. 
 

c. Untuk melaksanakan kepentingan perusahaan 

dengan memperhatikan kepentingan para 
Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada 

Rapat Umum Pemegang Saham. 
 

d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang 

disiapkan Direksi serta menandatangani laporan 
tersebut. 

 

e. Bersama-sama dengan semua anggota Direksi, 

seluruh anggota Komisaris menandatangani 
Laporan Tahunan perusahaan untuk disampaikan 

sebagai pertanggung-jawaban tahunan kepada 

RUPS. 
 

f. Komisaris dan anggota Direksi secara tanggung 
renteng bertanggung-jawab terhadap pihak yang 

dirugikan dalam hal dokumen perhitungan tahunan 

yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau 

menyesatkan. 
 

g. Para anggota komisaris baik bersama-sama 

maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak 

memasuki bangunan-bangunan dan halaman-

halaman atau tempat-tempat lain yang 

dipergunakan atau yang dikuasai oleh perusahaan 

dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat 

bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan 

mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan 
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verifikasi dan lain-lain surat berharga serta 

mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan 

oleh Direksi. 
 

h. Jika dianggap perlu, Komisaris berhak meminta 

bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya 

untuk jangka waktu terbatas atas beban 

perusahaan. 
 

i. Para anggota Komisaris berhak meminta 

penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan 

kepada Direksi, dan Direksi wajib memberikan 

penjelasan. 
 

j. Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap 

waktu berhak memberhentikan untuk sementara 

waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau 

mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran 

Dasar Perusahaan atau melalaikan kewajibannya 
atau terdapat alasan mendesak bagi perusahaan. 

  

 Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan 

secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai 

alasan yang menyebabkan tindakan itu.  
 

 Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 

pemberhentian sementara itu, Komisaris 

diwajibkan untuk memanggil Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa yang akan 

memutuskan apakah anggota Direksi yang 
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau 

dikembalikan kepada kedudukannnya, sedangkan 

yang diberhentikan sementara itu diberi 

kesempatan untuk hadir dan membela diri.  
 

 Rapat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang 
Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka 

yang hadir.  
 

 Jikalau RUPS tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, 

maka pemberhentian sementara itu batal demi 
hukum. 

 

k. Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi 

perusahaan secara tepat waktu dan lengkap. 
 

2)  Kewajiban : 
 

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham mengenai rencana 

pengembangan perusahaan, rencana kerja dan 

anggaran tahunan perusahaan serta perubahan 
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dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-

laporan lainnya dari Direksi. 
 

b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan 

anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil 

penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham. 
 

c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, 

dalam hal perusahaan menunjukkan gejala 

kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham dengan disertai saran 

mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 
 

d. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham mengenai setiap 

persoalan lainnya yang dianggap penting bagi 

pengurusan perusahaan. 
 

e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang 

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 
 

f. Komisaris bertanggung-jawab penuh secara pribadi 

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya sesuai tugas, wewenang 

dan tanggung jawab yang telah diatur dalam 

Anggaran Dasar Perusahaan. 
 

g. Komisaris  harus memantau efektifitas praktik Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) yang 

ditetapkan perusahaan. 

 

3.2.2.5 Jumlah dan Komposisi Komisaris : 
  

1)  Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang 

efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara 

independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan 

yang dapat mengganggu kemampuannya untuk 

melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam 

hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi. 
 

2)  Komisaris Independen, paling sedikit 20 % (dua puluh) 

persen dari anggota Komisaris harus berasal dari 

kalangan di luar perusahaan, yang bebas dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan 

terafiliasi. 
 

b. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk 

departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam waktu 

3 (tiga) tahun terakhir. 
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c. Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya dalam 

waktu 3 (tiga)tahun terakhir. 
 

d. Tidak mempunyai keterkaitan finansiil, baik langsung 

maupun tidak langsung dengan perusahaan atau 

perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk 

kepada perusahaan dan afiliasinya. 
 

e. Bebas dari kepentingan dan aktifitas bisnis atau 

hubungan lain yang dapat menghalangi atau 

mengganggu kemampuan Komisaris yang berasal 

dari kalangan di luar perusahaan untuk bertindak 

atau berfikir secara bebas di lingkup perusahaan. 
 

3)  Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Komisaris 

dari kalangan di luar perusahaan, harus diupayakan 

agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan 

sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan 

pemegang saham minoritas dan stakeholders. 
 

4)  Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat nama-

nama anggota Komisaris, termasuk pula pekerjaan 

utama Komisaris di luar perusahaan. 
 

3.2.2.6 Masa Jabatan dan Jabatan Komisaris Lowong :  
 

1)  Masa Jabatan Komisaris : 
 

Masa jabatan Komisaris adalah selama 3 (tiga) tahun 

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang 

Saham untuk memberhentikan para anggota Komisaris 

sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, 

anggota Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan. Jabatan Komisaris berakhir apabila : 
 

a. Masa jabatannya berakhir. 
 

b. Berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, karena 

: 

 Mengundurkan diri. 

 Meninggal dunia. 

 Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS 

karena alasan tertentu dan/atau karena tidak lagi 

memenuhi persyaratan perundang-undangan yang 

berlaku. 
 

Apabila seorang Anggota Komisaris berhenti atau 

diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka 

masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan 

Anggota Komisaris yang digantikan kecuali RUPS 

menetapkan lain. 
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2)  Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri 

dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis 

mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang 

Saham dengan tembusan kepada Komisaris dan Direksi 
perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari 

sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada 

anggota Komisaris yang mengundurkan diri tersebut 

tetap dimintakan pertanggung jawabannya sejak 

pengangkatannya sampai tanggal penetapan 

pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham berikutnya. 
 

3)  Jabatan Komisaris Lowong : 
 

 Jikalau karena sebab apapun juga perusahaan tidak 

mempunyai seorangpun anggota Komisaris, maka 
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat 

Komisaris baru. 
 

3.2.2.7 Pembagian Kerja Komisaris : 
 

1)  Pembagian kerja diantara Komisaris diatur oleh mereka 

sendiri. 
 

2)  Untuk kelancaran tugasnya, Komisaris dapat dibantu 

oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Komisaris 

berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban 

perusahaan. 
 

3)  Semua biaya yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan tugas Komisaris dibebankan kepada 

perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan. 
 

3.2.2.8 Rapat Dewan Komisaris : 
 

1)  Tempat dan Waktu Rapat : 
 

a. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan atau 

di tempat kegiatan usaha perusahaan. 
 

b. Rapat Komisaris harus diadakan secara berkala, 

yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali 

tiap-tiap bulan dalam rapat tersebut Komisaris dapat 

mengundang Direksi. 
 

c. Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu 
apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau 

atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) 

dari jumlah anggota Komisaris atau atas permintaan 
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tertulis dari Pemegang Saham terbesar dengan 

menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. 
 

2)  Panggilan Rapat dan Tata Tertib Rapat : 
 

a. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis 
oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Komisaris 

yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan 

disampaikan dalam jangka waktu sekurang-

kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. 
 

b. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan 
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat dan 

panggilan rapat tersebut, untuk Komisaris tidak 

disyaratkan apabila semua anggota Komisaris hadir 

dalam rapat. 
 

c. Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat 
Komisaris dan mencantumkan dengan jelas dalam 

risalah Rapat Komisaris dimana tata tertib tersebut 

ditetapkan. 
 

3)  Pimpinan Rapat dan Risalah Rapat : 
 

a. Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris 

Utama dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau 

berhalangan Rapat Komisaris dipimpin oleh seorang 

anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh 

Komisaris Utama. 
 

b. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan 

dalam rapat Komisaris, harus dibuat suatu risalah 

rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat 

Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris 

yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang 

hadir. 
 

c. Dalam setiap risalah rapat harus dicantumkan 

pendapat yang berbeda (dissenting comments) 

dengan apa yang diputuskan dalam rapat Komisaris 

jika ada. 
 

d. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan 

risalah rapat Komisaris, terlepas apakah Anggota 

Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir 

dalam rapat Komisaris tersebut. 
 

e. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung 

sejak pengiriman risalah tersebut, setiap Anggota 

Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat 

Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan 

persetujuan atau keberatannya dan/atau usul 
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perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum 

dalam risalah rapat Komisaris kepada Pimpinan rapat 

Komisaris tersebut. 
 

f. Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak 

diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan 

dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat Komisaris 

yang bersangkutan. 
 

g. Risalah asli dari setiap rapat Komisaris harus dijilid 

dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh setiap 

anggota Komisaris dan Direksi. 

 

4)  Ketentuan, Keputusan dan Musyawarah Rapat : 
 

a. Rapat Komisaris adalah sah dan dapat mengambil 

keputusan-keputusan yang mengikat, apabila 

dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 

anggota Komisaris. 
 

b. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam 

rapat hanya oleh anggota Komisaris lainnya 

berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus 

untuk keperluan itu dan seorang anggota Komisaris 

hanya dapat diwakili seorang anggota Komisaris 

lainnya. 
 

c. Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil 

dengan musyawarah mufakat. Apabila melalui 

musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka 

keputusan rapat Komisaris diambil dengan suara 

terbanyak biasa. Apabila jumlah suara yang setuju 
dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang 

bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri 

orang akan ditentukan dengan undian secara 

tertutup. Setiap anggota Komisaris berhak untuk 

mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) 

suara untuk anggota Komisaris yang diwakilinya. 

Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap 

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 
 

d. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang 

diputuskan dalam rapat Komisaris, harus dibuat 

suatu risalah yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat 

Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris 

yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang 

hadir. 
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e. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula 

diambil tanpa diadakan rapat Komisaris, asal saja 

keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditanda-

tangani oleh seluruh anggota Komisaris. 
 

3.2.2.9 Rapat Komisaris dan Direksi : 
 

1)  Komisaris dan Direksi secara periodik mengadakan 

rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. 

Rapat Komisaris dengan Direksi diadakan di tempat 

kedudukan atau di tempat kegiatan usaha perusahaan. 
 

2)  Panggilan rapat Komisaris dan Direksi dilakukan secara 

tertulis oleh Komisaris Utama, atau oleh anggota 

Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, dan 

disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 

7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. Dalam 

panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, 

tanggal, waktu dan tempat rapat. 
 

3)  Rapat Komisaris dan Direksi adalah sah jika dihadiri 

oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama atau 

wakilnya dengan surat kuasa, dan dapat mengambil 

keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri 

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 

Komisaris dan Direksi. 
  

4)  Semua keputusan dalam rapat Komisaris dan Direksi 

diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 
 

5)  Apabila melalui musyawarah tidak tercapai 

kesepakatan, maka keputusan rapat Komisaris dan 

Direksi, harus dibuat suatu risalah rapat yang ditanda-

tangani oleh Ketua rapat Komisaris dan oleh salah satu 

anggota Direksi yang ditunjuk. 
 

3.2.2.10 Hubungan Komisaris dengan Direksi : 
 

1) Menelaah dan menyetujui rencana yang diusulkan 

Direksi. 
 

2) Mengadakan pertemuan dengan Direksi minimal 2 

(dua) bulan sekali atau pada saat tertentu apabila 

diperlukan. 
 

3) Menyampaikan hasil keputusan rapat Komisaris 

kepada Direksi apabila Direksi tidak hadir dalam rapat 

tersebut. 
 

4) Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan 

keuangan perusahaan, sistem pengendalian 

manajemen, sistem manajemen risiko yang dikelola 

dan dilaporkan kepada Komisaris. 
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5) Menerima informasi mengenai hasil keputusan Rapat 

Direksi. 
 

3.2.2.11 Hubungan Komisaris dengan Pemegang Saham : 
 

1) Secara periodik Komisaris memberikan informasi 

perkembangan perusahaan, baik perkembangan 

positif maupun yang negatif. 
 

2) Bersama-sama dengan semua anggota Direksi, 

seluruh anggota Komisaris menandatangani Laporan 

Tahunan perusahaan untuk disampaikan sebagai 

pertanggung-jawaban tahunan kepada RUPS. 
 

3) Menginformasikan rencana strategis perusahaan. 
  

3.2.2.12 Remunerasi Komisaris : 
 

1) Besarnya honorarium dan tantiem Komisaris 

ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS. 
 

2) Selain honorarium, kepada Komisaris diberikan 

penghasilan lain yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perusahaan, meliputi: 

a. Insentif Triwulanan. 

b. Bantuan Biaya Cuti. 

c. Bantuan Hari Raya Keagaman. 
 

3) Komisaris tidak berhak atas jasa operasi atau bonus 

yang dibagikan kepada karyawan. 
 

4) Pajak atas penghasilan yang diterima oleh Komisaris 

ditanggung oleh Perusahaan. 
 

3.2.2.13 Kesejahteraan Komisaris : 
 

Selain honorarium dan penghasilan lain, kepada 

Komisaris diberikan fasilitas kesejahteraan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan, berupa : 
 

1) Tunjangan Transport. 
 

2) Perawatan Kesehatan dan Pengobatan. 
 

3) Santuan Purna Jabatan.  
  

3.2.2.14 Larangan Rangkap Jabatan dan Mengambil 

Keuntungan Pribadi: 
 

1) Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap 

sebagai : 

a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta. 

b. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau 
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c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan. 
 

2) Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a), masa jabatannya sebagai 

Komisaris berakhir terhitung sejak terjadinya 

perangkapan jabatan. 
 

3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris 

sebagaiman dimaksud huruf a) diangkat sebagai 

Komisaris, maka yang bersangkutan harus 

mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya 

pada perusahaan. 
 

4) Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari 

jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada huruf 

c), maka jabatannya sebagai Komisaris berakhir 

dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut. 
 

5) Komisaris yang diangkat melalui RUPS perusahaan 

dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai 

politik dan/atau calon/anggota legislatif. 
 

6) Komisaris dilarang melakukan transaksi yang 

mempunyai benturan kepentingan dan mengambil 

keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang 

bersangkutan, selain gaji   dan fasilitas yang 

diterimanya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh 

RUPS. 
 

3.2.2.15 Komite-komite Komisaris : 
 

1) Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang 
bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu 

Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. 
 

2) Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang 

berasal dari anggota Komisaris. 
 

3) Komisaris  dapat mempertimbangkan untuk 

membentuk  Komite lain yang terdiri dari Komite 

Nominasi, Komite Remunerasi serta Komite Asuransi 

dan Risiko Usaha guna menunjang pelaksanaan tugas 

Komisaris. 
 

4) Jika anggota Komite Audit berasal dari sebuah 

Institusi tertentu, maka Institusi dimana anggota 

Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa 

pada perusahaan.  
 

Tugas-tugas Komite Komisaris :  
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a. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam 

memastikan efektifitas sistem pengendalian Intern 

dan efektifitas pelaksanaan tugas Eksternal Auditor 

dan Internal Auditor. 
 

b. Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi 

dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, 

Direksi dan para Eksekutif lainnya didalam 

perusahaan yang bersangkutan, membuat sistem 

penilaian dan memberikan rekomendasi tentang 

jumlah anggota Komisaris dan Direksi perusahaan. 
 

c. Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem 

penggajian dan pemberian tunjangan serta 

rekomendasi tentang : 

 Penilaian terhadap sistem tersebut 

 Opsi antara lain opsi atas saham 

 Sistem pensiun 

 Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam 

hal pengurangan karyawan. 
 

d. Komite Asuransi dan Risiko Usaha bertugas 

melakukan penilaian secara berkala dan 

memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, 

jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh 

perusahaan dalam hubungannya dengan risiko 

usaha. 
 

3.2.2.16 Sekretaris Komisaris : 
 

Sekretaris Dewan Komisaris membantu Dewan Komisaris 

dalam melaksanakan tugas pengawasan/ pembinaan 

serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, yang 

meliputi : 
 

1) Membuat rencana kegiatan rapat Komisaris. 
 

2) Menyiapkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan 

tempat rapat Komisaris. 
 

3) Membuat risalah rapat Komisaris untuk setiap rapat 

Komisaris dan dalam risalah rapat tersebut harus 

mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting 

comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat 

Komisaris. 
 

4) Mengadministrasikan asli risalah rapat Komisaris serta 

mendistribusikan salinan risalah rapat Komisaris 

kepada setiap anggota Komisaris, terlepas apakah 

anggota Komisaris yang bersangkutan hadir dalam 

rapat Komisaris tersebut. 
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5) Memonitor persetujuan dan keberatan dan/atau usul 

perbaikannya bila ada atas apa yang tercantum dalam 

risalah rapat Komisaris dalam jangka waktu 14 ( 

empat belas ) hari terhitung sejak tanggal pengiriman 
risalah rapat tersebut. 

 

6) Mengadministrasikan semua arsip-arsip milik 

Komisaris perusahaan. 
 

7) Mengumpulkan dan mendistribusikan semua informasi 

yang dibutuhkan oleh Komisaris untuk dapat 

menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan 

baik. 
 

3.2.3. Direksi 
 

3.2.3.1 Pengertian Direksi : 
    

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan/pengelolaan perusahaan 

untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta 

mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

Perusahaan. 
 

3.2.3.2 Penetapan Calon Anggota Direksi : 
 

Penetapan calon anggota Direksi Perusahaan dilakukan 

melalui penilaian terhadap calong Anggota Direksi 

Perusahaan yang mencakup persyaratan formal & 

materiil dan syarat lain yaitu : 
 

1) Syarat Formal, yaitu perseorangan yang cakap 

melakukan perbuatan hokum, kecuali dalam waktu 5 

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :  
 

a. Dinyatakan pailit 

b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak 

Perusahaan, Perusahaan, dan/atau Perusahaan 

dinyatakan pailit 

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak 

Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sector 

keuangan. 

2) Syarat Materiil terhadap Calon Direksi, yaitu meliputi : 
 

a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki 

rekam jejak (track record) yang menunjukan 

keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak 
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Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang 

bersangkutan bekerja sebelum pencalonan. 
 

b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan : 
 

 memiliki pengetahuan yang memadai di bidang 

usaha perusahaan yang bersangkutan; 
 

 memiliki pemahaman terhadap manajemen dan 

tata kelola perusahaan; 
 

 memiliki kemampuan untuk merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka 

pengembangan perusahaan. 
 

c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak 

pernah terlibat:  
 

 Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek 

menyimpang pada tempat yang bersangkutan 

bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur); 
 

 Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan 

tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati 

pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum 

pencalonan (berperilaku tidak baik); 
 

 Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan 

keuntungan secara melawan hokum kepada 

pribadi calon Anggota Direksi, karyawan Anak 

Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang 
bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu 

sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); 
 

 Perbuatan yang dapat dikategorikan sebgai 

pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan 

dengan prinsip-prinsip pengurusan yang sehat 

(berperilaku tidak baik). 
 

d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan 
memiliki kemampuan untuk untuk :  

 

 Memformulasikan dan mengartikulasikan visi 

perusahaan. 
 

 Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan 

agar mampu melakukan sesuatu untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. 
 

 Membangkitkan semangat (member energy baru) 

dan memberikan motivasi kepada pejabat dan 

karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan 

tujuan perusahaan. 
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e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi 

yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 

Anak Perusahaan yang bersangkutan. 
 

3) Syarat lain, yang meliputi : 
 

a. Bersedia untuk ditempatkan pada posisi dimanapun 

yang ditetapkan oleh Direksi PT Petrokimia Gresik 

(Persero). 
 

b. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota 

legislative, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri 

sebagai calon legislative. 
 

c. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak 

sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil 

kepala daerah. 
 

d. Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan 

menjabat Direksi. 
 

e. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada 

Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN, 

Anak Perusahaan dan/atau perusahaan, kecuali 

menandatangani surat pernyataan bersedia 

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih 

sebagai Anggota Direksi Anak Perusahaan. 
 

f. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali 

menandatangani surat pernyataan bersedia 

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih 

sebagai Anggota Direksi. 
 

g. Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada 

perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) 

periode berturut-turut. 
 

h. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita 

suatu penyakit yang dapat menghambat 

pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi) yang 
dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

rumah sakit pemerintah. 
 

3.2.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi : 
  

1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi 

dilakukan oleh RUPS. 
 

2) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai 

anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi 

melalui uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan 
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oleh suatu Tim atau lembaga profesional yang 

disetujui RUPS. 
 

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b) tidak 

berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi 

yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik 

selama masa jabatannya. 
 

4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji 

kelayakan dan kepatuhan sebagaimana dimaksud 

pada butir b) dan anggota Direksi yang diangkat 

kembali sebagaimana dimaksud pada butir c), wajib 

menandatangani kontrak manajemen sebelum 

ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota 

Direksi. 
 

5) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. 
 

6) Dalam hal Direksi terdiri dari lebih dari seorang 

anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai 

Direktur Utama. 
 

7) Antara anggota Direksi dan anggora Komisaris untuk 

perusahaan, dilarang memiliki hubungan keluarga 

sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus 

maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang 

timbul karena perkawinan. 
 

8) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan 

berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan 

alasannya. 
 

9) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada butir 8), dilakukan apabila 

berdasarkan kenyataan anggota Direksi yang 

bersangkutan : 

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. 
 

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan 

perusahaan dan/atau negara. 
 

f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

atau mengundurkan diri. 
 

10) Rencana pemberhentian anggota Direksi 

sebagaimana dimaksud pada butir 8), diberhentikan 
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kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara 

tertulis oleh Komisaris (pemberhentian sementara). 
 

11) Keputusan pemberhentian karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada butir 9) huruf a, b, c 

dan d, diambil setelah yang bersangkutan diberi 

kesempatan membela diri. 
 

12) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada butir 11) 

disampaikan secara tertulis kepada RUPS atau 

Komisaris dalam waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan 

diberitahu sebagaimana dimaksud pada butir 10). 
 

13) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, 

maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib 

melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. 
 

14) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud 

pada butir 9) angka d dan e, merupakan 

pemberhentian tidak dengan hormat. 
 

3.2.3.4 Kontrak Manajemen : 
 

1) Pengertian Kontrak Manajemen 
  

 Kontrak Manajemen adalah kesepakatan antara 

Pemegang Saham dengan Direksi dan Komisaris yang 

terdiri dari : 
 

a. Pernyataan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan pada tahun operasional saat menjabat 

di PT Petrosida Gresik telah disusun dengan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan telah 

mempertimbangkan semua risiko secara terukur. 
 

b. Upaya pencapaian target Key Performance 

Indicator(KPI) 
 

c. Bertanggung jawab secara penuh terhadap 
pencapaian target-target RKAP sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya masing-

masing dan bersedia menerima sanksi bila target-

target KPI tidak tercapai. 
 

d. Direksi bersedia mematuhi arahan dan kebijakan 
yang disampaikan secara tertulis oleh Pemegang 

Saham dengan tujuan untuk mencapai Kinerja       

PT Petrosida Gresik secara keseluruhan dan 

bersedia menerima sanksi bila tidak 

melaksanakannya. 
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2) Para pihak dalam lingkup Kontrak Manajemen 
 

a. Pihak pertama terdiri dari Komisaris dan Direksi    

PT Petrosida Gresik. 
 

b. Pihak kedua adalah Pemegang PT Petrosida Gresik 

(Direktur Utama PT Petrokimia Gresik). 
 

3.2.3.5 Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi  
 

1) Perjanjian Penunjukan anggota Direksi ditanda tangani 

oleh anggota Direksi  yang bersangkutan dan 

Pemegang Saham pada saat penunjukan yang 

bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat 

persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk 

peran dan tanggung jawab (Peraturan Menteri BUMN 

No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011).  
 

3.2.3.6 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi : 
 

1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus 

mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

2) Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan dan 

wajib mempertanggungjawabkan  pelaksanaan 
tugasnya kepada Pemegang Saham. 

 

3) Setiap anggota Direksi harus orang yang berwatak baik 

dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan 
yang didudukinya. 

 

4) Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar 

informasi mengenai perusahaan, diberikan kepada 

Komisaris secara tepat waktu dan lengkap. 
 

5) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik 

demi kepentingan perusahaan dan Direksi harus 

memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung 

jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari 

berbagai stakeholders sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

3.2.3.7 Hak dan Kewajiban Direksi : 
 

Hak-hak Direksi : 
 

1) Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan 

mengurus perusahaan. 
 

2) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian 

perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau 

jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para 
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pegawai perusahaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham. 
 

3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan 

berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

4) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk 

mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan 

kepada seseorang atau beberapa orang anggota 

Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada 

seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik 

sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau 

badan lain. 
 

5) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai 

pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran 

Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

6) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri 

dari jabatannya dengan memberitahukan secara 

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada 

Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris 

dan Direksi perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga 
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan 

kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri 

tersebut tetap dimintakan  pertanggung-jawabannya  

sejak   pengangkat-annya sampai tanggal penetapan 

pengunduran   dirinya dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham berikutnya. 
 

Kewajiban Direksi : 
 

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan 

kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan 

tujuan serta kegiatan usahanya. 
 

2) Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan 

perusahaan rencana kerja dan anggaran tahunan 

perusahaan, termasuk rencana-rencana lainnya yang 

berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan 

perusahaan dan menyampaikan kepada Komisaris dan 

Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna 

mendapatkan pengesahan. 
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3) Mengadakan, memelihara pembukuan dan administrasi 

perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku 

bagi suatu perusahaan. 
 

4) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar 

Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip 

pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, 

pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. 
 

5) Memberikan pertanggung-jawaban dan segala 

keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan 

berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 
 

6) Memberikan laporan berkala lainnya menurut cara dan 

waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang 

Saham. 
 

7) Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap 

dengan perincian tugasnya. 
 

8) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

3.2.3.8 Jumlah dan Komposisi Direksi : 
 

1) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, 

tepat dan cepat serta dapat bertindak secara 

independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan 

yang dapat mengganggu kemampuannya untuk 
melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. 

 

2) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 

anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar 

perusahaan yang bersangkutan yang bebas dari 

pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi 
lainnya serta Pemegang Saham. 

 

3) Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi 

dari kalangan di luar perusahaan, harus diupayakan 

agar pendapat Pemegang Saham minoritas 

diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap 
kepentingan Pemegang Saham minoritas dan 

stakeholders. 
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3.2.3.9 Rencana Jangka Panjang : 
 

1) Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana Jangka 

Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis yang 

memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak 

dicapai dalam jangka wkatu 5 (lima) tahun. 
 

2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah 

ditanda-tangani bersama dengan Komisaris, 

disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh 

pengesahan. 
 

3) Rencana Jangka Panjang (RJP) sebagaimana dimaksud 

dalam butir a), akan dijelaskan secara rinci pada Bab 

III, D, butir 1.2 Pelaporan. 
 

3.2.3.10 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan : 
 

1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran 

tahunan dari Rencana Jangka Panjang, sebagaimana 

dimaksud pada Bab III,D butir 1.2 Pelaporan, huruf e. 
 

2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

sebagaimana dimaksud dalam butir a), akan 

dijelaskan secara rinci pada Bab III, D, butir 1.2 

Pelaporan, huruf d. 
 

3.2.3.11 Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi : 
 

Para anggota Direksi dilarang melakukan transasksi yang 

mempunyai benturan kepentingan dan mengambil 

keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang 

dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota 
Direksi, yang ditentukan oleh RUPS. 

 

3.2.3.12 Rapat Direksi : 
 

1) Tempat Rapat dan Waktu Rapat : 
  

a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan 

perusahaan atau tempat kegiatan usaha 
perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik 

Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. 
 

b. Direksi mengadakan rapat secara berkala yaitu 

sekurang-kurangnya sekali sebulan atau apabila 

dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota 
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang 

atau lebih anggota Komisaris atau Pemegang 

Saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang 

akan dibicarakan. 
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2) Panggilan dan Tata Tertib Rapat : 
 

a. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis 

oleh anggota Direksi yang berhak mewakili 

perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat 

diadakan, dalam panggilan rapat tersebut harus 

mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat 

rapat. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan 

apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. 
 

b. Direksi harus menetapkan tata-tertib Rapat Direksi 

dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah 

Rapat Direksi dimana tata-tertib tersebut 

ditetapkan. 
   

3) Pimpinan, Jalannya, Risalah dan Laporan Rapat : 
 

a. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, 

dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau 

berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang 

Direktur yang khusus ditunjuk untuk  maksud itu 

oleh Direktur Utama. 
 

b. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat 

hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan 

kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk 

keperluan itu. 
 

c. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili 

seorang anggota Direksi lainnya. 
 

d. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil 

dengan musyawarah untuk mufakat. 
 

e. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka 

keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. 
 

f. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 

1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk 

anggota Direksi yang diwakilinya. 
 

g. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju 

sama banyaknya, maka usul tersebut dianggap 

ditolak, kecuali mengenai diri orang akan 

ditentukan dengan undian secara tertutup. 
 

h. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap 

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 
 

i. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan 

diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat risalah 

rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi 
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dan oleh salah seorang anggota Direksi yang 

ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. 
 

j. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga 

diambil tanpa diadakan rapat Direksi, asal saja 

keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditanda-

tangani oleh semua anggota Direksi. 
 

k. Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap 

Rapat Direksi dan dalam risalah rapat tersebut 

harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda 

(dissenting comments) dengan apa yang 

diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada). 
 

l. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan 

risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota 

Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir 

dalam Rapat Direksi tersebut. 
 

m. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat 

tersebut, setiap anggota Direksi yang hadir 

dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang 

bersangkutan harus menyampaikan persetujuan 

atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, 

bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah 

Rapat Direksi kepada pimpinan Rapat Direksi 

tersebut. 
 

n. Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas 

risalah rapat dapat diterima dalam jangka waktu 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang 

tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap 
Risalah Rapat Direksi yang bersangkutan. 

 

o. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus dijilid 

dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh 

perusahaan serta harus tersedia bila diminta oleh 

setiap anggota Komisaris dan Direksi. 
 

p. Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat 

jumlah rapat Direksi serta jumlah kehadiran 

masing-masing anggota Direksi. 
 

3.2.3.13 Sistem Pengendalian Internal oleh Direksi : 
 

1) Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian 
Internal yang efektif untuk mengamankan investasi 

dan aset perusahaan. 
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2) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud 

dalam butir 1, antara  lain mencakup hal-hal sebagai 

berikut : 
 

a. Lingkungan pengendalian internal dalam 

perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang 
terdiri dari : 

• integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan 

• filosofi dan gaya manajemen 

• cara yang ditempuh manajemen dalam 

melaksanakan kewenangan dan tanggung 

jawabnya. 

• pengorganisasian dan pengembangan sumber 

daya manusia, dan 

• perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi 
 

b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu 

suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, 

menilai dan  mengelola risiko usaha relevan. 
 

c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan 

yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian 

terhadap kegiatan perusahaan  pada setiap tingkat 

dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, 

antara lain mengenai kewenangan otorisasi, 

verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, 

pembagian tugas dan keamanan terhadap aset 

perusahaan. 
 

d. Sistim informasi dan komunikasi yaitu suatu proses 

penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, 

finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan 

peraturan yang berlaku pada persusahaan. 
 

e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas 

sistem pengendalian internal termasuk fungsi 

internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur 

organisasi perusahaan, sehingga dapat 

dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan 

bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan 

kepada Direksi dan tembusannya disampaikan 

kepada Komite Audit. 
 

3.2.3.14 Rangkap Jabatan Direksi : 
 

1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap 

sebagai: 
 

a. Anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD dan Badan 

Usaha milik Swasta. 
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b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam 

instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah 

dan/atau. 
 

c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan. 
 

d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan. 
 

2) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain 

sebagaimana dimaksud pada butir 1), masa 

jabatannya sebagai anggota Direksi perusahaan 

berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan 

jabatan. 
 

3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota 

Direksi perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 

1, diangkat sebagai anggota Direksi perusahaan, 

maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri 

dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak pengangkatannya pada perusahaan. 
 

4) Anggota Direksi perusahaan yang tidak 

mengundurkan diri dari jabatannya semula 

sebagaimana dimaksud pada butir 3, maka 

jabatannya sebagai anggota Direksi perusahaan 

berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari 

tersebut. 
 

5) Anggota Direksi perusahaan dilarang menjadi 

pengurus partai politik dan/atau calon/anggota 

legislatif. 

  

3.2.3.15 Masa Jabatan Direksi : 
 

1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) 

tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa 

jabatan. 
 

2) Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka 

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS sudah 

harus menetapkan anggota Direksi yang difinitif. 
 

3) Jabatan Direksi berakhir  apabila :   

a. meninggal dunia, 

b. mengundurkan diri, 

c. masa jabatannya berakhir, 

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, 

dan/atau 
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b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 

Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan 

Pemerintah dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 
 

4) Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau 

diberhentikan sebelulm masa jabatannya berakhir 

maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa 

jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali 

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan lain. 
 

5) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, 

maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan 

berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan 

anggota Direksi lainnya yang telah ada, kecuali Rapat 

Umum Pemegang Saham menetapkan lain. 
 

3.2.3.16 Jabatan Anggota Direksi Lowong : 
 

1) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi 

lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS 

untuk mengisi lowongan itu. 
 

2) Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum 

ada atau belum memangku jabatannya, maka salah 

seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh 

Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi 

yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang 

yang sama. 
 

3) Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun perusahaan 

tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk 

sementara Komisaris berkewajiban menjalankan 

pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

terjadi lowongan, untuk memanggil Rapat Umum 

Pemegang Saham guna mengisi lowongan itu. 

 

3.3 Organ Pendukung 

3.3.1 Eksternal Auditor :  
 

3.3.1.1 Pengertian Eksternal Auditor   
 

Auditor  Eksternal adalah institusi independen yang 

ditunjuk oleh RUPS untuk melaksanakan fungsi audit 

(pemeriksaan) terhadap semua catatan akuntansi dan 

data penunjang perusahaan, yang akan memberikan 

pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan 

kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan 

standar Akuntansi Indonesia. 
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3.3.1.2 Proses Penunjukan Eksternal Auditor    

1) Eksternal Auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari 

calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan usul 

Komite Audit. 
 

2) Komite Audit melalui Komisaris wajib menyampaikan 

kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan 

besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan 

untuk Eksternal Auditor tersebut. 
 

3) Eksternal Auditor tersebut harus bebas dari 
pengaruh komisaris dan pihak yang berkepentingan 

di perusahaan. 
 

4) Penetapan KAP dan/Akuntan Publik dilakukan melalui 

tender, yang ditentukan sebagai berikut: 
 

a.  Panitia tender dibentuk dan ditetapkan oleh 

Direksi perusahaan yang tugasnya antara lain 

menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( 

RKS ), dan di dalam RKS tersebut harus 

dinyatakan antara lain mengenai jumlah dan 

kualifikasi personil yang diperlukan dari KAP dan/ 
atau Akuntan Publik peserta tender. Panitia 

tender juga harus membuat estimasi biaya audit ( 

owner estimate ), sebagai pembanding.  

  

b.  KAP yang diundang minimal 5 (lima).   

Selanjutnya dilakukan verifikasi untuk memilih 
minimal 3 (tiga) KAP yang memenuhi syarat 

administrasi yang ditetapkan oleh Direksi 

perusahaan. 
 

c.  KAP setempat (sesuai kedudukan/domisilinya 
perusahaan) yang dipandang mampu 

melaksanakan tugas yang diberikan agar turut 

diundang sebagai peserta tender. 
 

d.  Pemenang tender ditetapkan oleh RUPS 

berdasarkan usulan Direksi, dengan 
memperhatikan penawaran terbaik berdasarkan 

pembobotan, atau harga penawaran terendah 

diantara peserta yang memenuhi syarat tersebut 

diatas. 
 

e.  Perjanjian/ Kontrak kerja audit ditanda-tangani 
oleh Direksi Perusahaan dan KAP dan/atau 

Akuntan Publik pemenang tender. 
 

f.  Copy naskah tender dan copy kontrak 

disampaikan kepada Pemegang Saham, selambat-
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lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah kontrak 

ditanda-tangani. 
 

5) Pembatasan Penugasan Audit : 
 

a.  Pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari 
perusahaan dapat dilakukan oleh KAP paling lama 

untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh 

seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) 

tahun buku berturut-turut. 
 

b.  KAP dan/atau Akuntan Publik dapat menerima 
penugasan audit kembali melalui proses tender 

setelah 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut 

tidak mengaudit Perusahaan tersebut. 
 

6) Penunjukan KAP dan/atau Akuntan Publik yang sama 

untuk audit laporan keuangan tahun buku berikutnya 

dalam waktu yang ditetapkan tersebut di atas dapat 

dilakukan tanpa tender dengan syarat sebagai 

berikut : 
    

a.  Hasil evaluasi BPK-RI atas pelaksanaan audit atas 

laporan keuangan tahun buku sebelumnya telah 

sesuai dengan standar audit dan kebijakan BPK-

RI. 
 

b. lingkup audit. 
  

Apabila salah satu syarat tersebut di atas tidak 

terpenuhi maka penunjukan KAP dan/atau Akuntan 

Publik tetap dilakukan dengan tender. Penunjukan KAP 

dan/atau Akuntan Publik tersebut dituangkan dalam 

perjanjian/kontrak kerja audit dan copynya disampaikan 

kepada BPK-RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

setelah kontrak ditanda-tangani. 
 

3.3.1.3 Perhitungan Tahunan dan Laporan Eksternal 

Auditor  
 

1) Direksi wajb menyerahkan perhitungan tahunan 

kepada Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh RUPS 

untuk diperiksa. 
 

2) Laporan atas hasil pemeriksaan Auditor Eksternal 

disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk 
disahkan. 

 

3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (a) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan 

tahunan tidak dapat dilakukan. 
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3.3.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab Eksternal Auditor  
 

Melaksanakan audit umum atas laporan keuangan 

perusahaan akhir tahun buku, yang meliputi : 
 

1) Melakukan audit umum atas laporan keuangan 
perusahaan dan laporan konsolidasi perusahaan 

meliputi : Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

komperatif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus 

kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai 

dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintah 

yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia. 
 

2) Melaksanakan audit tentang kepatuhan (compliance) 

perusahaan terhadap berbagai kewajiban 

perusahaan, sebagaimana diatur dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik, Pernyataan Standar 

Auditing (PSA) 62 dan Standar Audit Pemerintah. 
 

3) Melaksanakan evaluasi kinerja perusahaan, sesuai 

dengan pedoman penilaian tingkat kesehatan BUMN 

sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 

No. Kep 100/MBU/2002, yang meliputi : 
    

a. Proses penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja 

dan anggaran perusahaan (RKAP) 
 

b. Tingkat kesehatan perusahaan 
 

c. Perkembangan Usaha 
 

d. Pemahaman atas struktur pengendalian intern 
 

e. Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap going 

concern perusahaan. 
 

4) Memberikan opini atau pendapat atas kewajaran 
penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi perusahaan, 

termasuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hasil review atas kinerja perusahaan. 
 

5) Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas 
pengendalian intern perusahaan dan memberikan 

komentar, serta saran-saran perbaikan, yang akan 

disampaikan dalam bentuk management letter. 
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3.3.1.5 Laporan Eksternal Auditor  
 

Dalam posisi/kedudukannya, Auditor Eksternal ditunjuk/ 

ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Pemegang 

Saham. 
 

3.3.1.6 Hubungan Eksternal Auditor  
 

Dalam melaksanakan tugasnya Auditor Eksternal 

bekerja sesuai standar auditing, independen, dan 

obyektif. Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor 

Eksternal akan menjalin hubungan kerja yang efektif 

dengan Komite Audit, maupun Auditor  Internal. 

 

3.3.2 DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL (DAI) 
  

3.3.2.1  Pengertian : 
 

Departemen Audit Internal (DAI) adalah Unit Kerja 

yang melaksanakan fungsi pengawasan/audit internal 

berdasarkan pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab dari Direksi. Audit internal adalah suatu kegiatan 

audit dan konsultasi yang dilaksanakan dengan prinsip-

prinsip independensi, profesionalisme, integritas, 

obyektivitas dan kemitraan oleh aparat Departemen 

Audit Internal guna memberikan nilai tambah (added 

value) bagi organisasi dalam pencapaian tujuan 

perusahaan secara keseluruhan. 
 

3.3.2.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DAI : 
 

1) DAI dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang 

bertanggung-jawab kepada Direktur Utama. 
 

2) DAI bertugas : 
 

a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan 

pemeriksaan operasional dan keuangan 

perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan 

dan pelaksanaannya pada perusahaan serta 

memberikan saran-saran perbaikannya. 
 

b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan 

atau hasil pelaksanaan tugas Departemen Audit 

Internal sebagaimana dimaksud dalam butir (1) 

kepada Direktur Utama. 
 

c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan 

yang telah dilaporkan. 
 

d. DAI melaksanakan tugas operasionalnya 
berdasarkan Pokok-pokok Audit Internal (Internal 
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Audit Charter) didasarkan pada prinsip-prinsip 

independensi, profesionalisme, integritas, 

obyektivitas dan kemitraan. 
 

e. Dalam melaksanakan tugasnya DAI wajib menjaga 

kelancaran tugas unit kerja lainnya dalam 

perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung-

jawabnya masing-masing. 
 

3.3.2.3 Sistem dan Mekanisme Pengawasan : 
 

1) Sistem Pengawasan 
 

a. Sistem pengawasan kinerja perusahaan terdiri dari 

pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal; 

dan pihak internal. 
 

b. Pengawasan pihak eksternal adalah pengawasan 

yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang 

berada di luar struktur organisasi perusahaan ( 

KAP, SPI PT. Petrokimia Gresik ). 
 

c. Pengawasan internal adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh Komisaris selaku wakil Pemegang 

Saham dan Satuan Pengawasan Intern 

Perusahaan. 
 

2) Mekanisme Pengawasan 
 

a. Pengawasan internal terhadap kinerja perusahaan 

yang dilakukan oleh Internal Auditor (DAI) 

berdasarkan periode waktu tertetntu atau berkala 

yang dilaksanakan berdasarkan : 
 

- Program Kerja Pengawasan Tahunan 
 

- Non Program Kerja Program Tahunan 
 

- Pemeriksaan khusus 
 

b. Pengawasan internal lainnya terhadap kinerja 

perusahaan yang dilakukan oleh Komisaris/Komite 
Audit berdasarkan : 

  

- Pertemuan/rapat antara Komisaris dan Direksi 
 

- Pertemuan/rapat antara Direksi dengan Komite 

Audit 
 

- Pertemuan/rapat antara Komite Audit dengan 

DAI 

c. Pengawasan eksternal terhadap kinerja 

perusahaan berdasarkan periode waktu tertentu 

meliputi : 
 

 Laporan oleh KAP : 
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- Laporan keuangan perusahaan 
 

- Laporan keuangan konsolidasi 
 

- Laporan evaluasi kinerja 
 

- Laporan pelaksanaan kepatuhan 
 

3.3.2.4 Sistem dan Mekanisme Pengendalian Intern 
 

1) Sistem Pengendalian Intern 
 

a. Sistem Pengendalian Intern atas seluruh kegiatan 
Perusahaan diselenggarakan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai 

dengan pertanggungjawaban secara tertib, 

terkendali, efisien dan efektif. 
 

b. Sistem Pengendalian Intern dapat member 

keyakinan yang memadai bagi seluruh pemegang 

kepentingan (Stakeholders) 
 

2) Sasaran Audit Internal yang dilakukan DAI adalah 

untuk meyakini bahwa Sistem Pengendalian Intern 

telah memberikan jaminan yang memadai terhadap : 
 

a. Kewajiban dan keakuratan informasi keuangan 

dan operasional. 
 

b. Keekonomisan, efisiensi dan efektivitas 

operasional. 
 

c. Mengurangi risiko bisnis 
 

d. Pengamanan Aset Perusahaan 
 

e. Kepatuhan terhadap peraturang perundang-

undangan, kebijakan serta prosedur yang berlaku. 
 

3) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 

mencakup : 
 

a. Lingkup Pengendalian 
 Direksi dan seluruh karyawan harus menciptakan 

dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan 

Perusahaan yang menimbulkan perilaku positif dan 

mendukung pengendalian intern dan manajemen 

yang sehat. 
 

b. Penilaian Risiko 

 Masing-masing Unit Kerja harus mengidentifikasi, 

menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang 

relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan operasionalnya, baik yang berasal dari 

dalam maupun luar perusahaan. 
 

c. Aktivitas Pengendalian 
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 Dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan 

senantiasa dilakukan proses pengendalian pada 

setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi 

Perusahaan, antara lain melalui pengaturan 
mengenai kewenangan, otorisasi8, verifikasi, 

rekonsilisasi, penilaian atas prestasi kerja, 

pembagian tugas, dan keamanan terhadap asset 

Perusahaan. 
 

d. Sistem Informasi dan Komunikasi 
 Perusahaan menyelenggarakan proses penyajian 

laporan mengenai kegiatan operasional, financial, 

serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan secara tepat 

waktu, akurat, jelas dan obyektif. 
 

e. Monitoring 

 Kegiatan monitoring dilakukan dalam proses 

penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian 

intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap 

tingkat dan unit dalam struktur organisasi 

Perusahaan sehingga dilaksanakan secara optimal. 
 

3.3.2.5 Mekanisme Hubungan Kerja Internal Auditor, 

Komite Audit dan Eksternal Auditor : 
 

1) Internal Auditor (DAI) memberikan dokumen 

dan/atau laporan yang berhubungan denan kegiatan 

pengawasan serta melakukan konsultasi dengan 

Komite Audit . 
 

2) Internal Auditor (DAI) sebagai counter part Eksternal 

Auditor dalam hal pelaksanaan tugas-tugas 

pemeriksaan. 
 

3) Komite Audit melakukan penilaian terhadap 

pelaksanaan hasil audit oleh DAI maupun Eksternal 

Auditor serta memberikan rekomendasi terhadap 

sistem pengendalian manajemen perusahaan. 
 

4) Komite Audit memberikan usulan kepada Komisaris 

tentang penunjukan Eksternal Auditor (KAP) untuk 

ditetapkan dalam RUPS. 
 

5) Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit 

keuangan dan evaluasi kinerja perusahaan serta 

audit kepatuhan dalam tahun tutup buku. 
 

6) Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan draft 

laporan atas hasil pemeriksaan kepada Komite Audit 

untuk mendapatkan koreksi perbaikan. 
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3.3.2.6 Pelaksanaan Audit Internal : 
 

1) Pengawasan Langsung 
 

 Yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara 

langsung (on the spot) terhadap kegiatan unit kerja 

dan sistem pengendalian intern baik yang 

terprogram dalam program kerja pengawasan 

tahunan (PKPT), non PKPT, maupun audit khusus. 
 

2) Pengawasan tidak langsung 
 

 Yaitu pengawasan yang dilakukan melalui 

pemantauan secara berkesinambungan terhadap 
sistem pengendalian intern dan kegiatan unit kerja 

berdasarkan dokumen-dokumen tertentu yang 

disampaikan oleh unit kerja kepada DAI. 
 

3) Konsultasi Sistem Pengendalian Intern  
 

 Yaitu pemberian saran terhadap sistem pengendalian 

intern untuk membantu manajemen dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 
 

4) Memfasilitasi pelaksanaan Control Risk Self 

Assessment 
 

 Yaitu memfasilitasi unit kerja dalam menilai, 

mengukur, mengevaluasi serta memberikan saran 

perbaikan terhadap sistem pengendalian intern yang 

berlaku di unit kerja yang bersangkutan. 
 

5) Sebagai counterpart bagi pemeriksa eksternal   

 Yaitu mengkoordinasikan hubungan dengan 

lembaga-lembaga lain seperti KAP yang memiliki 

keterkaitan kerja dengan kegiatan audit internal. 
   

6) Penugasan khusus sesuai kebutuhan 
 

 Yaitu kegiatan audit yang dilakukan atas kondisi 

yang mendesak, akan menimbulkan kerugian besar 

bagi perusahaan atau tindak lanjut atas temuan 

Auditor Eksternal yang nilainya cukup material. 
 

3.3.2.7 Norma Pelaporan Pemeriksaan : 
 

1) Harus melaporkan hasil pemeriksaan 
 

2) Laporan dibuat tertulis dan dilaporkan kepada 

pejabat yang berwenang secara tepat waktu. 
 

3) Laporan pemeriksaan memuat ruang lingkup dan 

tujuan pemeriksaan disusun dengan baik, 
menyajikan informasi yang layak dan menyatakan 
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bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai norma 

pemeriksaan. 
 

4) Setiap laporan harus : 
 

a.  memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan 

secara obyektif serta saran tindak lanjut yang 

konstruktif. 
 

b.  utamakan usaha perbaikan dari pada kritik 
 

c.  ungkapkan hal-hal yang masih merupakan 

masalah yang belum dapat diselesaikan sampai 

akhir pemeriksaan. 
 

d.  kemukakan pengakuan atas prestasi atau 

tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan, 

terutama yang bisa diterapkan di bagian lain. 
 

e.  kemukakan pendapat pejabat obyek yang 

diperiksa mengenai hasil pemeriksaan. 
 

 Pelaporan adalah mencakup kegiatan : 
 

 Sebelum laporan hasil audit internal 

disampaikan kepada Direktur Utama, draft 
laporan harus terlebih dahulu diklarifikasi dan 

dimintakan tanggapan dari auditee (yang 

diperiksa). 
 

 Auditee harus memberikan tanggapan secara 

tertulis yang disertai rencana/langkah-langkah 
perbaikan yang akan dilaksanakan sebagai 

tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan 

untuk disampaikan kepada DAI. 
 

 Laporan Hasil Audit (LHA) dilaporkan kepada 
Direktur Utama dengan tembusan Auditee dan 

Direktur ybs. 
 

 Menyampaikan berkala kepada Direktur Utama 

mengenai Implementasi pelaksanaan tujuan, 

kewenangan, tanggung jawab dan kegiatan 
audit internal. 

 

3.3.2.8 Hubungan Departemen Audit Internal (DAI) 

dengan Direksi dan Komisaris 
 

1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan 

DAI kepada seluruh Anggota Direksi, untuk 

selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat Direksi. 
 

2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu 
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yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil 

pemeriksaan yang dibuat oleh DAI. 
 

3) Atas permintaan tertulis Komisaris, Direksi 

memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil 

pelaksanaan tugas DAI. 
 

3.4 Informasi Perusahaan dan Teknologi Informasi 
 

3.4.1 Informasi Perusahaan 
 

3.4.1.1 Status Informasi : 
 

1) Akses Informasi : 
 

Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa 

Eksternal Auditor maupun DAI dan Komite Audit 

memiliki akses terhadap informasi mengenai 

Perusahaan yang perlu untuk melaksanakan 

tugasnya. 
 

2) Kerahasiaan Informasi : 
 

a. Kecuali disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Eksternal Auditor, Internal Auditor dan Komite 
Audit harus merahasiakan informasi yang 

diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya. 
   

b. Komisaris dan Direksi bertanggung jawab 

kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan 

Informasi Perusahaan. 
 

c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu 

menjabat sebagai anggota Komisaris, Anggota 

Direksi, Eksternal Auditor, Internal Auditor, 

Komite Audit dan karyawan harus tetap 
dirahasiakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

3) Keterbukaan Informasi : 
 

a. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang 

penting dalam laporan tahunan dan Laporan 

Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham 

dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan 

secara obyektif. 
 

b. Selain yang tercantum dalam laporan tahunan dan 

Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 
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mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, 

namun juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh Pemegang Saham, Kreditur dan 
Stakeholders, antara lain mengenai : 

 

• Tujuan, sasaran usaha dan strategi perusahaan 
 

• Status Pemegang Saham mayoritas dan para 

Pemegang Saham lainnya serta informasi terkait 

mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang 

Saham 
 

• Kepemilikan saham silang dan Jaminan Utang 

secara silang 
 

• Penilaian terhadap Perusahaan oleh Eksternal 

Auditor, Lembaga Pemeringkat Kredit, dan 

Lembaga Pemeringkat lainnya. 
 

• Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi dan 
Kepala Kompartemen Perusahaan, serta gaji dan 

tunjangan mereka. 
 

• Sistem pemberian honorarium untuk Eksternal 

Auditor Perusahaan. 
 

• Sistem penggajian dan pemberian tunjangan 

Satuan Pengawasan Intern, Komisaris dan 

Direksi. 
  

• Faktor resiko material yang dapat diantisipasi, 

termasuk penilaian manajemen atas iklim 

berusaha dan faktor risiko. 
 

• Informasi material mengenai karyawan 

Perusahaan dan Stakeholders. 
 

• Klaim material yang diajukan oleh dan/atau 

terhadap Perusahaan, dan perkaran yang ada di 

Badan Peradilan atau Arbitrase yang melibatkan 

Perusahaan. 
 

• Benturan kepentingan yang mungkin akan 

terjadi dan/atau yang sedang berlangsung. 
 

• Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (Good Corporate Governance). 
 

• Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan 

sejauh mana pelaksanaan prinsip Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) dan masalah yang dihdapi materiil. 
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• Perusahaan harus memastikan bahwa semua 

informasi dan/atau suatu produk Perusahaan 

dirahasiakan, sampai pengumuman mengenai 

hal tersebut dilakukan kepada masyarakat. 
 

3.4.1.2 Pelaporan : 
 

1) Laporan Kepada Pemegang Saham 
 

a. Ruang Lingkup dan Jenis Laporan : 
 

 Ruang lingkup laporan meliputi informasi yang 

diberikan oleh Perusahaan mengenai pokok-

pokok kinerja dan perkembangan Perusahaan 

yang bersifat strategis ( bukan operasional ) 

kepada Pemegang Saham sesuai maksud dan 

kegunaannya. Sesuai dengan Anggaran Dasar 

PT Petrosida Gresik tentang kewajiban Direksi, 
maka jenis laporan dan kegunaannya yang 

disampaikan oleh Perusahaan kepada Pemegang 

Saham, sebagai berikut : 
 

 Laporan Hasil Kegiatan Bulanan Kinerja 

Perusahaan 
 

Laporan ini menginformasikan tentang 

kegiatan operasional Perusahaan dan anak 

Perusahaan serta Perusahaan patungan untuk 

periode 1 (satu) bulan. Ruang lingkup 

laporan, meliputi : 
 

 Bidang Pemasaran (Tonase dan nilai 

penjualan) 
 

 Bidang Produksi (Tonase Produksi, hari 

operasi, pemakaian gas bumi, consumption 

rate, persediaan barang jadi dan biaya 

produksi). 
 

 Bidang Keuangan (Neraca, Laporan 

Laba/(Rugi), arus kas, rasio keuangan dan 

realisasi biaya). 
 

 Investasi (investasi rutin dan 

pengembangan) 
 

 Kegiatan lain-lain ( Logistik, SDM, 

pengembangan lingkungan, pajak dan 

deviden, laporan Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan/PKBL serta laporan anak 

Perusahaan dan Perusahaan patungan ). 
 

 Laporan Triwulan Kinerja Perusahaan  
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 Laporan ini secara garis besar mencakup 

laporan mengenai berbagai kegiatan dan 

kondisi keuangan PT Petrosida Gresik beserta 

anak perusahaan dan perusahaan patungan. 
Laporan ini disampaikan untuk periode 3 

(tiga) bulan sekali. Ruang lingkup laporan, 

meliputi : 
 

 Bidang Pemasaran (Tonase dan nilai 

penjualan) 

 Bidang Produksi (tonase Produksi, hari 

operasi, pemakaian gas bumi, consumption 

rate, persediaan barang jadi dan biaya 

produksi. 
 

 Bidang Keuangan (Neraca, Laporan 

Laba/(Rugi), arus kas, rasio keuangan dan 

realisasi biaya). 
 

 Investasi (investasi rutin dan 
pengembangan) 

 

 Kegiatan lain-lain (Logistik, SDM, 

pengembangan lingkungan, pajak dan 

deviden, laporan Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan/PKBL serta laporan anak 
Perusahaan dan Perusahaan patungan). 

 

Tambahan informasi untuk laporan triwulanan 

dibandingkan dengan laporan bulanan adalah 

: 
 

 Masalah-masalah pokok dan langkah 

strategis 

 Program sinergi 

 Program efisiensi 
 

 Laporan Manajemen 
 

Laporan ini secara garis besar mencakup 

laporan mengenai berbagai kegiatan dan 

kondisi keuangan PT Petrosida Gresik beserta 

anak perusahaan dan perusahaan patungan. 

Laporan ini disampaikan untuk periode 1 

(satu) tahun kalender yang didasarkan pada 

laporan keuangan perusahaan dan 

pengelolaan program kemitraan dan bina 

lingkungan yang telah diaudit oleh Akuntan 

Publik, yang selanjutnya akan dipergunakan 
sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki 
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kebijakan dan strategi Perusahaan di masa 

yang akan datang. 
 

Ruang lingkup laporan ini meliputi : 
 

 Bidang Pemasaran (Tonase dan nilai 

penjualan) 
 

 Bidang Produksi (Tonase Produksi, hari 

operasi, pemakaian gas bumi, consumption 

rate, persediaan barang jadi dan biaya 

produksi). 
 

 Bidang Keuangan (Neraca, Laporan 

Laba/(Rugi), arus kas, rasio keuangan dan 

realisasi biaya). 
 

 Investasi (investasi rutin dan 

pengembangan) 
 

 Kegiatan lain-lain (Logistik, SDM, 

pengembangan lingkungan, pajak dan 

deviden, laporan Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan/PKBL serta laporan anak 

Perusahaan dan Perusahaan patungan). 
 

 Masalah-masalah pokok danlangkah 

strategis 
 

 Program sinergi 
 

 Program efisiensi 
 

 Tindak lanjut terhadap temuan Auditor. 
 

 Tindak lanjut pengarahan Pemegang 

Saham (RUPS hasil kegiatan usaha dan 

RUPS RKAP) 
   

 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) Tahunan. Laporan ini disampaikan 

untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan 

Perusahaan yang akan datang (sesuai SK 

Meneg. BUMN Nomor : Kep-101/MBU/2002, 

tanggal 4 Juni 2002). Sedangkan 
penyampaian RKAP kepada Pemegang Saham 

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari 

sebelum tahun anggaran dimulai (sesuai Surat 

Menkeu RI Nomor : S-495/MK.01/2000, 

tanggal 12 Oktober 2000 jo. PPNomor : 12 

tahun 1998). Ruang lingkup laporan RKAP 

sekurang-kurangnya memuat : 
 

 Rencana kerja, memuat Misi Perusahaan, 

Sasaran Perusahaan, Strategi Usaha, 
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Kebijakan dan Program Kegiatan. Khusus 

untuk Program kegiatan ini meliputi : 

Pemasaran dan Penjualan, Pengadaan, 

Produksi dan Kualitas Produk, Teknik dan 
Teknologi, Keuangan dan Akuntansi, 

Sistem dan Organisasi, Sumber Daya 

Manusia, Penelitian dan Pengembangan, 

Pelestarian Lingkungan dan Investasi. 
 

 Program Investasi meliputi : 
- Program kegiatan investasi di dalam 

perusahaan 

- Program penyertaan pada perusahaan 

lain. 
 

 Anggaran Perusahaan yang meliputi : 
Anggaran Pendapatan Usaha, Anggaran 

Biaya Usaha, Anggaran Pendapatan dan 

Biaya Lainnya, Anggaran Pengadaan, 

Anggaran Teknik dan Teknologi, Anggaran 

Penelitian dan Pengembangan, Anggaran 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

Anggaran Pelestarian Lingkungan, 

Anggaran Investasi dalam Perusahaan, 

Anggaran Penyertaan pada perusahaan 

lain. 
 

 Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan 

terdiri dari : Proyeksi Posisi keuangan 

Perusahaan, Proyeksi Laba/(Rugi) 

Komperatif, Proyeksi Arus Kas, Proyeksi 

Sumber dan Penggunaan Dana. 
 

 Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan 

terdiri dari : Proyeksi Posisi Keuangan  dan 

Proyeksi Laba/(Rugi) Komperatif. 
 

 Hal-hal lain yang memerlukan keputusan 

RUPS. 
     

 Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) 

Lima Tahunan. Laporan ini disampaikan untuk 

rencana periode 5 (lima) tahun kegiatan 

Perusahaan yang akan datang (sesuai SK 

Meneg. BUMN Nomor : Kep-102/MBU/2002, 

tanggal 04 Juni 2002. Ruang lingkup laporan 

RJP sekurang-kurangnya memuat : 
 

 Pendahuluan yang memuat  penjelasan dan 

rincian tentang latar belakang dan sejarah 

Perusahaan, visi dan misi Perusahaan, 
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tujuan Perusahaan dan arah 

pengembangan Perusahaan (secara 

umum). 
 

 Evaluasi pelaksanaan RJP yang baru lalu 

yang memuat penjelasan dan rincian 

tentang evaluasi pelaksanaan RJP, 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

dan penyimpangan yang terjadi, 

pelaksanaan strategi dan kebijakan yang 
telah ditetapkan, dan kendala yang 

dihahdapi Perusahaan dan upaya-upaya 

pemecahan masalah yang telah dilakukan. 
 

 Posisi perusahaan saat ini, memuat 

penjelasan dan rincian tentang : analisis 
kekuatan, kelemahan, kesempatan dan 

ancaman tiap bidang kegiatan dan 

pemantauan bobot serta peringkat masing-

masing, penentuan posisi Perusahaan 

sesuai dengan metode analisis yang 

digunakan, analisis daya tarik pasar dan 

daya saing Perusahaan serta posisi 

Perusahaan sesuai metode yang 

digunakan. 
 

 Asumsi-asumsi yang dipakai dalam 

penyusunan RJP meliputi : faktor internal 

dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

kegiatan operasional Perusahaan. 
 

 Materi Rencana Jangka Panjang 
 

Dalam Rencana Jangka Panjang harus 

dijelaskan secara rinci : 
 

 Tujuan yang hendak dicapai pada akhir 

Rencana Jangka Panjang sesuai ketentuan 

pendirian perusahaan. 
 

 Sasaran perusahaan meliputi tingkat 

pertumbuhan dan kesehatan perusahaan 

serta sasaran bidang-bidang/unit-unit 

kegiatan (target-target) secara kuantitatf 

dan spesifik setiap tahunnya. 
 

 Strategi yang digunakan setiap tahunnya, 

meliputi strategi korporasi sesuai posisi 

perusahaan, strategi bisnis dan strategi 

fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan. 
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 Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional 

yang memberikan batasan-batasan 

fleksibilitas dan menjadi pegangan 

manajemen dalam melaksanakan strategi/ 
program-program kegiatan.   
   

 Program kegiatan yang akan dilaksanakan 

beserta anggaran setiap tahunnya. 

  
 

 Matriks keterkaitan antara sasaran, 

strategi, kebijakan dan program kegiatan 

yang menggambarkan arah perkembangan 

perusahaan secara rinci. 

 Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi 

keuangan. 

 Program investasi dan proyeksi sumber 

dana penggunaan dana investasi setiap 

tahun selama 5 (lima) tahun. 
 

 Proyeksi aliran kas setiap tahun selama 5 

(lima) tahun. 
 

 Proyeksi Posisi Keuangan Perusahaan 

setiap tahun selama 5 (lima) tahun. 

 Proyeksi Laba/Rugi Komperatif setiap tahun 

selama 5 (lima) tahun. 

 Hal-hal lain yang berkaitan dengan 
kegiatan perusahaan. 

Perumusan Rencana Jangka Panjang 

dilakukan oleh seluruh jajaran perusahaan 

dan merupakan tanggung jawab manajemen. 

      

 Annual Report ( Laporan Tahunan ) 
 

Laporan ini disampaikan untuk 1 ( satu ) 
tahun kegiatan perusahaan yang memuat 

sekurang-kurangnya : 

 Perhitungan tahunan yang terdiri dari 

laporan posisi keuangan akhir tahun buku 

lampau dan perhitungan laba rugi dari 

tahun buku yang bersangkutan serta 

penjelasan atas dokumen tersebut. 

 Laporan Posisi Keuangan gabungan dari 

perusahaan yang tergabung dalam satu 
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group, di samping Laporan Posisi Keuangan 

dari masing-masing perusahaan tersebut. 

 Laporan mengenai keadaan dan jalannya 

perusahaan serta hasil yang telah dicapai. 

 Kegiatan utama perusahaan dan perubahan 

selama tahun buku. 

 Rincian masalah yang timbul selama tahun 

buku yang mempengaruhi kegiatan 

perusahaan. 

 Nama anggota Direksi dan anggota 

Komisaris. 

 Gaji dan tunjangan lain bagi anggota 

Direksi dan honorarium bagi anggota 

Komisaris. 

Ruang lingkup Annual Report memuat antara 

lain : 

 Bidang Pemasaran 

 Bidang Produksi 

 Bidang Keuangan 

 Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan& 

Kesehatan Kerja 

 Pengembangan SDM 

 Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) 

 Investasi Pengembangan  

 Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan 

 Prospek Tahun yang akan datang 

 Laporan Keuangan 

 Laporan jumlah rapat komisaris serta 

jumlah kehadiran masing-masing anggota 
komisaris. 

 Laporan jumlah rapat Direksi serta jumlah 

kehadiran masing-masing anggota Direksi. 

 Laporan Auditor Independen 

Laporan ini dibuat dan disampaikan oleh 

Eksternal Auditor yang telah ditunjuk oleh 

Pemegang Saham, yang terdiri dari : 

 Laporan Keuangan Perusahaan 

 Laporan Keuangan Konsolidasi 
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 Laporan Evaluasi Kinerja 

 Laporan Audit Kepatuhan 

 

b. Mekanisme Penyampaian Laporan 

 Atas dasar norma-norma pelaksanaan pengelolaan 

Perusahaan yang berlaku serta ditetapkan dalam 

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 Atas dasar permintaan Pemegang Saham, yang 

kemudian disiapkan dan dievaluasi oleh Perusahaan. 

      Mekanisme Kerja dengan Pemegang Saham 

     

 

          
         Penyampaian Informasi 

   

 

 

                      Permintaan Informasi                      

Gambar 01 : Mekanisme Kerja dengan Pemegang Saham 

c. Format Laporan Perusahaan Kepada Pemegang Saham 

Atas Laporan yang disampaikan oleh Perusahaan kepada 

Pemegang Saham terkebih dahulu perlu mendapatkan 

kesepakatan antara Perusahaan dan Pemegang Saham 

meliputi : 

 Materi Laporan 

 Jadwal Penyampaian 

 Bentuk atau Format Laporan 

2)  Laporan Kepada Direksi dan Komisaris 

a. Sifat dan Kriteria Laporan 
 

 Sifat Laporan 

Sifat Laporan yang disampaikan kepada Direksi dan 

Komisaris berisi informasi sebagai berikut : 

 Relevan, artinya laporan terfokus pada tujuan dan 

strategi perusahaan secara keseluruhan dan 

memberikan keterangan yang jelas dan interpretasi 

yang relevan 

PT Petrosida Gresik Pemegang Saham 

KaDep Keuangan Pejabat yang ditunjuk 

Pemegang Saham 
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 Terintegrasi, artinya proses untuk menghasilkan 

laporan terintegrasi dari semua unit kerja 

Perusahaan, sehingga informasi ang disampaikan 

menjadi konsisten untuk digunakan sebagai tujuan. 

 In Prespective, artina informasi mengena hal tertentu 

disajikan untuk suatu periode tertentu, sehingga 

pembaca laporan dapat membandingkan keadaan 

yang dilaporkan pada saat sekarang dengan keadaan 

pada periode tertentu. 

 Tepat Waktu, artinya agar Komisaris atau Direksi 

dapat bertindak dengan tepat dan cepat, maka 

sangat penting laporan disampaikan tepat waktu. 

 Frequent, artinya laporan yang disampaikan kepada 

Komisaris atau Direksi dibuat dengan teratur 

(mingguan, bu;anan, sesuai dengan frequensi yang 

diperlukan). 

 Dapat Dipercaya, informasi yang dilaporkan harus 
berkualitas tinggi sehingga dapat dipercaya. Hal ini 

tergantung nara sumber, integritas dan luas ruang 

lingkup informasi seputar kinerja Perusahaan yang 

meliputi berbagai aspek keuangan maupun non 

keuangan. Kinerja secara objectif diukur dengan 

indikator kinerja serrta dibandingkan dengan suatu 

standart dan target yang jelas. 

 Kritera Laporan 

 Kriteria Laporan untuk Direksi : 

- Laporan yang disampaikan berupa rangkuman 

kegiatan mengenai kinerja masing-masing bidang 

yang dapat memberikan pemahaman yang 

memadai kepada Direksi mengenai kegiatan unit 
kerja tersebut. 

Laporan ini bertujuan supaya Direksi dapat 

merumuskan solusi yang paling efektif untuk 

kemajuan Perusahan dimasa yang akan datang. 

- Laporan disajikan dengan membandingkan kinerja 

aktual dan anggaran serta tujuan strategisnya. 

- Laporan disajikan dengan menggunakan grafik dan 

gambar informasi yang disajikan lebih mudah 

dipahami. 

 Kriteria Laporan untuk Komisaris : 

- Laporan yang disampaikan mencakup aspek 

keuangan maupun aspek operasional. Laporan 
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Komisaris diharapkan dapat menyajikan 

rangkuman eksekutif mengenai kinerja masing-

masing bidang untuk memberikan pemahaman 

yang menandai kepada Komisaris mengenai 
jalannya usaha dan kegiatan PT Petrosida Gresik. 

- Laporan disajikan dengan membandingkan kinerja 

aktual dan anggaran serta tujuan strategisnya. 

- Laporan diupayakan dengan menggunakan grafik 

dan gambar informasi yang disajikan lebih mudah 

dipahami. 

3)  Jenis Laporan dan Lingkup Kegiatan 

a. Laporan Unit Kerja kepada Direksi : 

 Laporan ini merupakan laporan unit kerja kepada Direksi 

yang berupa informasi tentang hasil kegiatan yang telah 

dicapai dalam periode tertentu, antara lain :  

• Laporan Bidang Produksi 

 Ringkasan informasi harian/bulanan kuantum 

produksi utama, produksi samping dan utilitas yang 
digunakan dibandingkan dengan anggaran. 

 Rencana dan realisasi supply gas, power dan air. 

 Laporan performance operasi, laporan evaluasi 

kegiatan tahunan. 

 Laporan kondisi udara ambient, emisi dan limbah air. 

• Laporan Bidang Penjualan 

 Ringkasan informasi tentang jumlah dan nilai 

penjualan produk utama dan samping yang 

dibandingkan dengan anggaran. 

 Trend penjualan dan harga pupuk dalam negeri dan 

luar negeri serta evaluasinya. 

 Grafik rencana dan realisasi penjualan per masing-
masing wilayah. 

 Laporan Survey kepuasan pelanggan per semester 

dan analisa kebutuhan pasar. 

• Laporan Bidang Sumber Daya Manusia 

 Jumlah karyawan yang berada di PT Petrosida Gresik 

maupun yang diperbantukan pada anak perusahaan 

beserta grafiknya. 

 Jumlah karyawan berdasarkan jabatan, golongan, 

pendidikan, usia serta kompetensinya. 
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 Evaluasi kinerja berdasarkan Sasaran Kerja 

Kelompok (SKK) / Sasaran Kerja Individu (SKI) 

masing-masing unit kerja per bulan. 

 Laporan promosi dan mutasi karyawan eselon V ke 
atas perbulan. 

• Laporan Bidang Pengawasan 

 Program Kerja Pengawasan Tahunan 

 Laporan Hasil Audit 

 Laporan Pemeriksaan Khusus (non PKPT) 

• Laporan Bidang Pengembangan dan Jasa Engineering 

 Progres kegiatan proyek pengembangan 

 Prasarana Pabrik & Kawasan 

 Pengembangan Organisasi & Sistem serta Teknologi 

informasi 

 Jasa Teknik dan konstruksi serta jasa engineering 

lainnya. 

• Laporan Keuangan 

 Rencana dan realisasi anggaran bulanan/tahunan 

 Ringkasan informasi yang berisi posisi aktiva, laba 

yang telah dicapai 

 Evaluasi laba/rugi per masing-masing produk 

 Tingkat kesehatan Perusahaan serta ratio keuangan 

yang menggambarkan kinerja Perusahaan. 

• Laporan Khusus (Non Fungsional) 

 Laporan ini berupa laporan hasil kegiatan yang  oleh 

Tim yang telah ditetapkan Direksi maupun laporan dari 

jasa-jasa konsultan. 
 

b. Laporan Direksi kepada Komisaris 

Laporan dai Direksi kepada Komisaris ini adalah berupa 

informasi hasil kegiatan yang dicapai dan rencana yang 

akan datang dan disampaikan untuk periode tertentu 

(bulanan, triwulan, semester, tahunan), meliputi : 

  Laporan Hasil Kegiatan Bulanan 

  Laporan Triwulan Kinerja Perusahaan 

  Laporan Manajemen 

  Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

  Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) 
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  Annual Report (Laporan Tahunan) 

Ruang lingkup laporan sama dengan laporan yang 

disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham. 
 

 

c. Mekanisme Penyampaian Laporan 
 

 Mekanisme dan Jadwal Penyajian laporan Kepada Direksi 

 Gambar 02 : Mekanisme laporan kepada Direksi 

        

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 Mekanisme dan Jadwal Penyampaian Laporan kepada 

Komisaris. 

 Gambar 03 : mekanisme laporan kepada Komisaris 

 

    

 

 

 

 

          

      

 

4)  Norma Pelaporan Pemeriksaan 

a. Harus melaporkan hasil pemeriksaan. 

b. Laporan dibuat tertulis dan dilaporkan kepada pejabat 
yang berwenang secara tepat waktu. 

c. Laporan pemeriksaan memuat ruang lingkup dan tujuan 

pemeriksaan disusun dengan baik, menyajikan informasi 

Direktur 

Yang Bersangkutan 

Dep/Biro/Bidang 

Dep/Satuan 

Direktur 

Yang Bersangkutan 

Direktur 
Yang Bersangkutan 

Direksi 

Departemen 
Keuangan 

Unit Terkait Unit Terkait Unit Terkait 

Komisaris 
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yang layak dan menyatakan bahwa pemeriksaan 

dilaksanakan sesuai norma pemeriksaan 

d. Setiap laporan harus :   

 Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara 
obyektif serta saran tindak lanjut yang konstruktif. 

 Utamakan usaha perbaikan dari pada kritik 

 Ungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah 

yang belum dapat diselesaikan sampai akhir 

pemeriksaan. 

 Kemukakan pengakuan atas prestasi atau tindakan 

perbaikan yang telah dilaksanakan, terutama yang bisa 

diterapkan di bagian lain. 

 Kemukanan pendapat pejabat obyek yang diperiksa 

mengenai hasil pemeriksaan. 

 

3.4.2  Penerapan Teknologi Informasi : 
 

3.4.2.1 Pengertian Teknologi Informasi : 
 

Teknologi Informasi adalah suatu Struktur dan proses yang 

saling berhubungan serta mengarahkan dan 

mengendalikan entitas dalam pencapaian tujuan entitas 

melalui nilai tambah dan penyeimbangan antara risiko dan 

manfaat dari teknologi informasi serta prosesnya. 
 

3.4.2.2 Struktur dalam Teknologi Informasi terdiri dari : 
 

1)  Brainware, yaitu : 

a. Sistem Analisis 

b. Data Base Analisis 
c. Programmer/Operator 

 

2)  Software, yaitu : 

a. Operating Sistem 

b. Utility 

c. Data Base 
d. Aplikasi 

e. Bahasa Pemrograman 

f. Internet/Intranet 
 

3)  Hardware, yaitu : 
a. Server 

b. Hardisk 

c. Personal Compuuter (PC) 

d. Tape 

e. Printer/Scanner 

f. Jaringan Komputer Perusahaan (enterprise network) 
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3.4.2.3 Jaringan Komunikasi Data 
 

 Jaringan komunikasi data perusahaan memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 
 

1)  Dapat menghubungkan/mengintegrasi seluruh area 

perusahaan. 

2)  Jaringan komputer local (LAN) 

3)  On-Line Communication antar area perusahaan 

4)  Mendukung jaringan Multi Protocol sesuai standart 

protocol 

5)  Mendukung simple Network Manajemen Protocol 

(SNMP) guna kemudahan pengaturan dan 

pengoptimalan performance dari jaringan. 

6)  Mudah untuk dikembangkan dan mendukung arsitektur 

sistem terbuka (open sistem architecture) 

7)  Mendukung  konsep paperless dan mampu 

mengintegrasikan aplikasi desktop, office automation. 

8)  Mendukung teknologi internet/intranet dan koneksi 

dengan jaringan internet yang memungkinkan 

perusahaan untuk melakukan e-business (electronic 

business) dan mengantisipasi kebutuhan akan 

collaborative sistem. 

9)  Jaringan disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan 

akan multimedia. 
 

3.4.2.4 Komputer Server 
 

Komputer server untuk kebutuhan sistem informasi 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 
 

1)  Mendukung teknologi client/server 

2)  Pemprosesan secara paralel (parallel processing) 

3)  Memiliki processor lebih dari satu (multi processor) 

4)  Kapasitas main memory yang besar 

5)  Bus dengan kecepatan transfer data yang tinggi 

6)  Redundant disks 

7)  Redundant power supply 

8)  Hot Plugable kemampuan untuk dapat dipasang 

komponen baru saat running 

9)  Mendukung teknologi clustering dan disaster recovery 
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3.4.2.5 Software Sistem 
 

Sofware sistem untuk mendukung sistem informasi 

memenuhi kriteria berikut : 
 

1)  Mikrokernel (User Program Oriented) 

2)  Multi Processing mampi mengerjakan banyak proses 

3)  Multi Threading membagi satu proses menjadi 

beberapa subproses untuk dikerjakan oleh unit 

memproses yang memiliki banyak proses.  

4)  Pre-emptive Multitasking : kemampuan untuk 

memindahkan user interface yang aktif dari suatu 

proses ke proses lainnya. 

5)  Multi-Protocol 

6)  Multi-Platform : dapat dijalankan pada berbagai tipe 

mesin yang berasal dari vendor yang berbeda. 

7)  Memiliki sistem security yang baik. 

8)  Mendukung SNMP (Simple Network management 

Protocol) 

9)  Fault Tolerance : Mirroring, UPS, kemampuan untuk 

melakukan replikasi. 

10) Backup : tape backup, backup dan restrore untuk 

server serta on line backup. 

11) Mendukung teknologi clustering 

12) Menerapkan Graphical User Interface (GUI) 

13) Mendukung teknologi multimedia 

14) Mendukung teknologi Internet/Intranet 

15) Mendukung konsep system yang paperless yang 

mampu mengintegrasikan aplikasi desktop, office 

automation. 

16) Memiliki tingkat availability yang tinggi 
 

Dari kriteriia seperti tersebut diatas diharapkan 

penggunaan soft-ware sistem maupun database dengan 

mempertimbangkan : 
 

1)  Sebagaian besar pemakai (user) telah mengenal 

/familiar dengan produk tersebut. 

2)  Memiliki tingkat ketersediaan (availability) yang tinggi. 

3)  Tersedianya pusat-pusat pelatihan di banyak tempat 

4)  Dimiliki oleh perusahaan software raksasa sehingga 

dapat dijadikan jaminan upgrade dan kelangsungan 

teknologinya. 
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Database memenuhi RDBMS (Relational Database 

Management Sistem) sebagai standar client/server 

database yaitu : 
 

1)  Data Integrity 

2)  Struktur Query language (SQL) 

3)  Flexiblity 

4)  Efficient Data Storage  

5)  Sequrity 
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BAB IV 

TAHAPAN PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

 

4.1 Assessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
 

1) Pengertian : 

Penilaian terhadap penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik 

pada suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan gambaran 

umum mengenai sejauh mana penerapan Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik di perusahaan tersebut. 
   
2) Tujuan:  

Mengidentifikasi area yang memrlukan perbaikan (area for 

improvement) serta merumuskan rekomendasi yang diperlukan 

sehingga sasaran akhir Tata kelola Perusahaan Yang Baik 

(peningkatan nilai perusahaan) dapat diwujudkan. 
  

3) Ruang Lingkup  

a. Komitmen perusahaan dalam penerapan Tata Kelola 

perusahaan Yang baik. 

b. Struktur dan proses yang mendukung penerapan Tata Kelola 

Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik. 

c. Indikator dan parameter Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(sesuai metode Assessor yang digunakan dan disepakati oleh 

perusahaan). 

d. Predikat penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (sangat 

baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang) dengan menyebut 
skor. 

  

4) Langkah-Langkah: 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam assessment Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik adalah : 
a. Perencanaan  

b. Pengumpulan data yang berbentuk : 

 Review dokumen 

 Kuesiorner 

 Wawancara 

c. Analisa data  

d. Benchmarking 

e. Presentasi Hasil 

f. Laporan hasil evaluasi 
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Indikator dan parameter GCG 

 

Aspek Penilaian  Bobot Indikator  Parameter 

Komitmen     7 6 15 

Pemegang Saham 9 6 25 

Komisaris 35 12 43 

Direksi 35 13 52 

Informasi & 

Transparansi 9 4 16 

Aspek Lainnya  5 2 2 

 

Indikator dan parameter GCG 

 

Kategori 
Predikat 

Range 
score 

Sangat Baik ≥ 85 

Baik 75<=x<85 

Cukup 60<=x<75 

Kurang 50<=x<60 

Sangat Kurang ≤ 50 

 

4.2 Review Tindak Lanjut Tata kelola Perusahaan Yang Baik 
  

4.2.1 Pengertian  
 Penilaian terhadap tingkat kemajuan dari upaya penerapan 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di perusahaan setelah 

dilakukan assessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 
 

4.2.2 Tujuan  

 Memenuhi kebutuhan informasi mengenai : 
1) Tindak lanjut rekomendasi perbaikan atas area yang perlu 

ditingkatkan yang diidentifikasi dari hasil assessment Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik. 

2) Upaya Upaya perusahaan yang mencerminkan inisiatif 

mandiri untuk menerapkan praktek-praktek Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik. 
 

Review tindak lanjut dilaksanakan setiap 2 tahun oleh PT 

Petrokimia Gresik dengan langkah langkah sebagai berikut:  

a) Review dokumen yang diperlukan sesuai dengan 

rekomendasi. 

b) Wawancara. 

c) Analisa data. 

d) Laporan hasil Review. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dengan telah terwujudnya Pedoman Tata kelola Perusahaan Yang Baik ini 

dalam rangka manunjang perusahaan untuk berperan dalam 

mengoptimalkan nilai Pemegang Saham dengan meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta 

adil, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional 

maupun internasional, sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim yang 

mendukung investasi. 
 

Kita menyadari bahwa tidaklah mudah iklim kerja yang baik dan 

berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik          

(  Good Corporate Governance ) terbentuk dalam waktu singkat, untuk itu 

kita tetap berusaha agar niatan yang baik ini dapat berjalan, untuk 

mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan 

efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham serta mendorong 

agar Pemegang Saham, Komisaris dan 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 perusahaan terhadap pihak yang 

berkepentingan ( stakeholder ) maupun kelestarian lingkungan di sekitar 
perusahaan. 

 

Disisi lain dengan selesainya penyusunan pedoman ini sebagai upaya 

untuk membantu kita mengaplikasikan harapan tersebut diatas, meskipun 

diakui bahwa penyusunan saat ini masih memerlukan banyak 

penyempurnaan, baik dari segi substansi maupun redaksionalnya, dan 

sambil mencari lebih baik diharapkan pedoman ini lebih efektif dapat 

diimplementasikan  

 

Untuk menyempurnakan pedoman ini kami mengharapkan masukan-

masukan lebih lanjut dan sehingga pedoman ini dapat lebih bermanfaat 
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BAB IV 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PERUSAHAAN 

 

4.1 Kebijakan Manajemen Risiko 
 

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko, maka Direksi 

menetapkan kebijakan risiko meliputi beberapa hal, antara lain : 
 

1) Mengidentifikasi internal risk pada setiap aktivitas untit kerja di 

perusahaan sedini mungkin 
 

2) Melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya 

dampak dan kemungkinan terjadinya risiko (peluang) 
 

3) Melakukan evaluasi terhadap sumber dan penyebab terjadinya 

risiko, sebagai dasar untuk menetapkan langkah pengendalian. 
 

4) Menyusun rencana strategis pengendalian (action plan) terhadap 

risiko signifikan. 
 

5) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian risiko 
secara terus menerus, khususnya yang berdampak signifikan 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 
 

6) Melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan. 

 

 

4.2 Pengertian Manajemen Risiko : 
 

Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk 

mengelola risiko, meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, 

pengendalian risiko dan pemantauan risiko yang sudah ada dan/atau 

yang akan timbul dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unti 

kerja 
 

4.3 Tujuan Penerapan Manajemen Risiko 
 

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko secara garis besar adalah 

sebagai berikut : 
1) Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) sesuai Peraturan Menteri 

Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 

tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG). 

2) Mampu menetapka dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi 

perusahaan, serta mengurangi/meminimalkan dampak yang 

ditimbulkan. 

3) Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman 

mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko 

4) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua 

risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah 

diidentifikasi dengan baik, maka cara untuk mengatasi gangguan 

kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya, 
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sehingga bila gangguan tersebut memang terjadi, maka 

perusahaan telah siap untuk menangani dengan baik 

5) Membangun alat bantu untuk pemantauan terhadap risiko-risiko 

yang timbul di masing-masing fungsi perusahaan. 
6) Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan 

informasi yang tepat untuk mengelola risiko secara optimal 
 

4.4 Prinsip-prinsip Manajemen Risiko : 

Penerapan manajemen risiko secara garis besar akan berjalan secara 

efektif apabila memenuhi prinsip-prinsip berikut : 
 

1) Manajemen Risiko menciptakan nilai tambah 

 Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan 

kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. 

Selain itu manajemen risiko juga memberikan perbaikan dalam 

aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap 

peraturan       perundangan, perlindungan lingkungan hidup, 

persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate governance, 
efisiensi operasi, dan lain-lain. 

 

2) Manajemen Risiko adalah bagian terpadu dari proses 

organisasi 

 Manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan 

proses organisasi dalam mencapai sasaran. 
 

3) Manajemen Risiko adalah bagian dari pengambilan 

keputusan 

 Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk 

mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia 

dengan informasi selengkap mungkin. 
 

4) Manajemen Risiko secara khusus menangani 

ketidakpastian 

 Manajemen risiko secara khusus menangani ketidakpastian dalam 

proses pengambilan keputusan dan memperkirakan bagaimana 
sifat ketidakpastian dan bagaimana cara penanganannya. 

 

5) Manajemen Risiko bersifat sistemik, terstruktur, dan tepat 

waktu 

Manajemen risiko bersifat sistemik, terstruktur, dan tepat waktu 

untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi 
manajemen risiko sehingga hasilnya dapat diperbandingkan dan 

memberikan perbaikan. 
 

6) Manajemen Risiko berdasarkan informasi terbaik yang ada 

Masukan dan informasi yang digunakan dalam proses manajemen 

risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia, seperti 
pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data lain 

yang tersedia.  
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7) Manajemen Risiko adalah khas untuk penggunaannya 

Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal 

dan eksternal Perusahaan serta sasaran Perusahaan dan profil 

risiko yang dihadapi perusahaan. 
 

8) Manajemen Risiko mempertimbangkan faktor manusia 

dan budaya 

Penerapan manajemen risiko haruslah menemukenali 

kapabilitas perusahaan, persepsi dan tujuan masing-masing 

individu di dalam serta di luar perusahaan, khususnya yang 
menunjang atau menghambat sasaran perusahaan. 

 

9) Manajemen Risiko bersifat transparan dan inklusif 

Para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiap 

tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif untuk 

memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini. 
Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangku 

kepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan 

kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta 

kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria risiko. 
 

10) Manajemen Risiko berisfat dinamis, berulang dan 
responsif terhadap perubahan. 

Manajemen risiko bertugas untuk memastikan bahwa 

manajemen risiko senantiasa memperhatikan, merasakan, dan 

tanggap terhadap perubahan. 
 

11) Manajemen Risiko harus memfasilitasi perbaikan 
berkesinambungan dan peningkatan organisasi. 

Organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan 

perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan 

kematangan pelaksanaan manajemen risiko sejalan dengan 

aspek-aspek lain dalam perusahaan. 
 

4.5 Ruang Lingkup Manajemen Risiko  

 Adapun ruang lingkup Manajemen Risiko, meliputi hal-hal sebagai 
berikut : 

 

1) Pengawasan aktif oleh Direksi dan Komisaris. 

2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko dan 

batasan toleransi atas limit risiko. 

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan 

pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko. 

4) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. 
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 Program Penerapan Manajemen Risiko termaksud harus disesuaikan 

dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha seta 

kemampuan perusahaan, yang dijabarkan dalam Gambar berikut ini : 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

      

 

  

  

        

 

 

 
 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 04 : Program Penerapan Manajemen Risiko 

Secara terstruktur perusahaan telah menetapkan Key Performance 

Indicator (KPI) yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penilaian 

kinerja perusahaan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam KPI pada 

setiap unit kerja. 

Penyusunan KPI adalah didasarkan pada target-target yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
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tahunan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

sebagai suatu kontrak manajemen yang harus dipertanggung-jawabkan 

setiap tahun. 
 

Untuk mendukung pencapaian target KPI tersebut, maka pengelolaan 

risiko difokuskan pada setiap aktivitas yang diprogramkan pada periode 

yang bersangkutan. Secara garis besar, risiko perusahaan 

dikelompokkan menjadi 12 (dua belas) jenis risiko sesuai fungsi/bidang 

kegiatan yang ada, yakni 
 

1)  Risiko Produksi 
 

Risiko yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target produski 

yang telah ditetapkan baik kualitas maupun kuantitas, 

consumption rate, stream days, ramah lingkungan. 
 

2)  Risiko Penjualan (Penjualan Retail dan Korporasi) 
 

Adalah suatu risiko yang kemungkinannya dapat menyebabkan 

tidak tercapainya target penjualan baik kuantum maupun nilai, 

perolehan profit serta kepuasan dan loyalitas pelanggan 

sebagaimana yang diharapkan. 
 

3)  Risiko Keuangan dan Teknologi Informasi 
 

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara 

keseluruhan sebagai dampak dari ketidakmampuan menyediakan 
dana dari sumber dana yang murah dan tidak terjaganya cash flow 

(cash inflow maupun cash outflow) perusahaan. Risiko yang dapat 

mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, karena 

informasi yang disajikan tidak akurat dan tidak tepat waktu. 

Dampak risiko ini cukup signifikan bagi perusahaan terutama untuk 

pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut 

kebijakan pemerintah. 
 

4)  Risiko Pengadaan 
 

Suatu risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan 

secara keseluruhan sebagai dampak dari ketidakmampuan 

menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara tepat 

waktu, tepat mutu dan tepat biaya. 
 

5)  Risiko Sumber Daya Manusia (SDM) 
 

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara 

keseluruhan sebagai dampak dari risiko pada fungsi SDM, antara 

lain organisasi yang kurang ideal, SDM yang tidak professional 

karena kompetensi yang rendah atau penempatan yang tidak 

sesuai bidang keahliannya, serta sistem dan prosedur yang kurang 

mendukung, sehingga tidak mampu menjalankan aktivitas 

perusahaan secara optimal. Risiko yang dapat menggangu 

kelancaran kegiatan operasional perusahaan, sebagai dampak dari 
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ketidakefektifan aktivitas kesekretariatan, administrasi, pelayanan 

dan perlengkapan, sehingga dapat menurunkan reputasi 

perusahaan. 
 

6)  Risiko Penelitian dan Pengembangan Usaha 
 

Risiko yang dapat mengganggu rencana investasi yang sudah 

dicanangkan sebagai program-program pengembangan usaha 

serta untuk memperkokoh struktur bisnis perusahaan, sehingga 

perusahaan tidak dapat tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan 

persaingan dunia usaha dan perkembangan teknologi yang sangat 

pesat. 
 

7)  Risiko Hukum dan Reputasi 
  

 Risiko yang  dapat mengganggu image atau reputasi perusahaan, 

bahkan kemungkinan dapat menimbulkan adanya tuntutan hukum 

terhadap perusahaan karena tidak mematuhi suatu kesepakatan 

atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta 

ketentuan lain yang berlaku.  
 

8)  Risiko Pengendalian Internal 
 

 Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara 

keseluruhan sebagai dampak dari pengendalian internal yang 

kurang efekif di seluruh unti kerja, sehingga tidak mampu 

memberikan jaminan keamanan aset perusahaan dan kepatuhan 

pada peraturan yang berlaku. 
 

9)  Risiko Distribusi dan Pemasaran  
 

 Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahan dalam 

mensuplai/mendistribusikan produk jadi untuk memenuhi 

ketersediaan produk di wilayah konsumen yang meliputi sarana 

gudang, pelabuhan maupun transportasi. 
 

10) Risiko Jaminan Kualitas dan Inspeksi 
 

 Risiko yang terjadi pada kegiatan yang berhubungan dengan 
jaminan kualitas atas barang incoming/datang dan 

outgoing/barang jadi keluar dalam proses produksi dan 

pendistribusian penjualan, dan kegiatan yang berhubungan dengan 

inspeksi atau pengecekan terhadap peralatan dalam operasional 

perusahaan (proses produksi). 
  

11) Risiko Lingkungan & K3 
 

 Risiko yang terjadi pada kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja 

karyawan. Risiko Lingkungan & K3 termasuk risiko yang cukup 

mempengaruhi pencapaian target perusahaan karena menyangkut 

manusia, sehingga perlu penanganan secara khusus. 



  PT Petrosida Gresik - 2015 

 

  81                                                                                               
                                                                                                  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

12) Risiko Perencanaan dan Pengendalian Persediaan 
 

 Risiko yang terjadi pada kegiatan perencanaan pembelian bahan 

baku dan produksi barang jadi permintaan penjualan dan 

penyediaan barang jadi stock point (barang siap jual dalam gudang 

barang jadi). Oleh karena itu fungsi pengawasan ini bukan 

merupakan bagian dari kegiatan operasional, yang tidak 

berdampak langsung pada kinerja perusahaan, melainkan sebagai 

fungsi cross check untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko 

di seluruh unit kerja. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh 
Departemen Audit Internal (DAI) yang merupakan unit kerja 

independen yang berfungsi melakukan kegiatan audit berbasis 

pada risiko (Risk Based Audit). 

 

4.6 Proses Manajemen Risiko : 
 

4.6.1 Proses Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko adalah suatu proses untuk melakukan 

inventarisasi risiko pada setiap tahap aktivitas yang 

dilaksanakan, kemudian dikompilasikan ke dalam suatu daftar 

yang meliputi jenis risiko, klasifikasi risiko, sumber risiko, 

penyebab risiko dan pengendalian risiko. Proses ini sangat 

penting karena risiko yang akan diidentifikasi pada proses ini 

akan ditangani pada proses-proses selanjutnya. Dalam proses 

ini juga mengupayakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko, baik 

yang dalam kendali perusahaan (risiko internal) maupun yang 

berasal dari luar perusahaan (risiko eksternal). Dari hasil 

inventarisasi risiko tersebut, kemudian dilakukan analisis 
terhadap sifat atau karakteristik dari masing-masing risiko yang 

secara prinsip dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakter : 

1) Situasional 

Risiko yang terjadi pada situasu tertentu (sangat 

situasional), sehingga sulit untuk diperkirakan sebelumnya. 

2) Time Based 

Risiko yang terjadinya berdasarkan jangka waktu 

penggunaan atau umur tertentu, sehingga lebih mudah 

untuk diperkirakan terjadinya (standar waktu) 

3) Inter – dependent. 

Risiko yang saling berkaitan satu sama lain, terjadi pada 

satu aktifitas dan dapat berakibat/menyebabkan risiko pada 

aktivitas yang lain. 

4) Magnitute Dependent 

Risiko yang cukup signifikan dan dampaknya sangat besar 

terhadap suatu aktivitas, serta biasanya memerlukan biaya 

yang besar untuk mengendalikan risiko tersebut. 
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5) Value Based 

Risiko yang terjadi berdasarkan pada ukuran nilai/angka 

tertentu (standar nilai). 

Dengan mengetahui sifat atau karakteristik dari suatu risiko 

maka perusahaan dapat merencanakan strategi dan 

langkah-langkah pengendaliannya. Risiko dapat menjadi 

ancaman maupun peluang sangat tegantung pada cara 

pengendalian yang diambil. 

 

4.6.2 Proses Pengukuran Risiko (Risk Measurement) 

Pengukuran risiko adalah suatu proses untuk melakukan 

pengukuran tingkat/besarnya setiap risiko dengan 

menggunakan berbagai pendelatan baik kualitatif, kuantitatif, 

maupun naratif serta menetapkan model/metode yang sesuai 

dengan sifat/karakter dari masing-masing risiko, untuk 
kemudian menetapkan cara menyelesaikan atau menyiasati 

setiap risiko agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengukuran 

risiko adalah sebagai berikut : 

1) Penetapan Model/Metode Pengukuran Risiko 

Setiap jenis risiko mempunyai sifat/karakteristik risiko yang 

berbeda, sehingga perlu dilakukan pengelompokan/risk 

grouping dalam beberapa kategori untuk menetapkan 

model/metode pengukuran risiko yang sesuai dengan 

karakter risiko tersebut. Pendekatan yang dapat digunakan 

dalam pengukuran risiko dapat menggunakan analisa 

kuantitatif, kualitatif, dan/atau naratif sesuai kebutuhan. 
2) Pengukuran Besaran Risiko 

Secara prinsip besarnya risiko dapat diukur dengan menilai 

seberapa besar peluang/kemungkinan risiko tersebut terjadi 

dan seberapa besar dampaknya terhadap pencapaian target 

kinerja yang telah ditetapkan (KPI) yang rumusnya sebagai 

berikut : 

 

 
 

 

Dengan cara melakukan analisa dampak (consequence) dan 

peluang (likelihood) dari risiko, akan dapat diketahui besarnya 

risiko yang akan menjadi hambatan dalam pencapaian target 

kinerja (Key Performance Indicator /KPI).  

 

4.6.3 Proses Pengendalian Risiko (Risk Treatment Process) 

Pengendalian risiko adalah suatu proses untuk mengantisipasi 
risiko, agar seluruh kegiatan yang terintegrasi dalam proses 

bisnis dapat dilaksanakan secara efektif dengan tingkat risiko 

Risiko (Risk) : Dampak (Consequence) X Peluang (Likelihood) 
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seminimal mungkin, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil 

yang optimal. Pengendalian risiko terdiri dari : 

1) Avoid, yaitu menghindari suatu tindakan/transaksi tertentu 

2) Retain, yaitu menahan suatu kegiatan agar tidak 

memperbesar biaya atau kerugian 

3) Minimize/Reduce, yaitu meminimalkan risiko serendah 

mungkin 

4) Transfer, yaitu memindahkan risiko 

5) Exploit, yaitu memanfaatkan risiko untuk kepentingan 

jangka panjang 

Penetapan rencana pengendalian risiko didasarkan pada hasil 
evaluasi terhadap berbagai kemungkinan cara atau upaya-

upaya yang dapat diambil, karena risiko akan menjadi ancaman 

atau peluang sangat tergantung dari cara pengendaliannya. 

Dalam penetapan rencana strategi pengendalian risikom harus 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu : 

a. Kebijakan Risko 

 Perusahaan membutuhkan kebijakan pengendalian risiko 

yang dapat mengakomodasikan setiap kelompok risiko, 

sesuai dengan fungsi kegiatan yang ada di perusahaan. 

Kebijakan risiko ini diterjemahkan dalam bentuk standar-

standar baku, sebagai suatu pedoman yang harus dipenuhi 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan di unit kerja, yang 
pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk prosedur-prosedur 

kerja, yang menjadi bagian dari SMM, SML, SMK3, dan 

sistem manajemen terkait lainnya. 

 PT Petrosida Gresik sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha manufaktur, memerlukan beberapa kebijakan 

manajemen yang terkait dengan proses pengendalian risiko, 

yang antara lain:. 

 Kebijakan mutu 

 Kebijakan lingkungan 

 Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 

 Kebijakan asuransi 

 Kebijakan anggaran 

 Kebijakan keuangan 
 Kebijakan pengadaan barang dan jasa 

 Kebijakan sistem informasi manajemen 

 Kebijakan sistem manajemen kerja 

 Kebijakan audit berbasis risiko 

 Kebijakan manajemen risiko 

 Dan kebijakan lainnya. 
 

b. Rencana tindak lanjut/respon terhadap risiko 

 Untuk dapat memberikan respon yang tepat terhadap 

berbagai risiko yang dihadapi, diperlukan rencana tindak 
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lanjut dari evaluasi yang cermat dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Rencana 

tindak lanjut tersebut disusun secara tertulis dengan 

mengatur tentang : 
 Penyiapan berbagai strategi yang akan dilaksanakan 

 Penetapan alokasi pertanggung-jawaban 

 Pengalokasian sumber daya yang diperlukan 

 Perencanaan jadwal pelaksanaannya 

 Pengkomunikasian langkah-langkah yang akan diambil 

 Program pelatihan untuk mempersiapkan implementasinya 

 Pengenalan solusi-solusi yang lebih aman 

 Pengisolasian ancaman dengan berbagai rambu-rambu 

pengaman 

 Pemberian perlindungan yang memadai terhadap aset 

perusahaan 

 Penyiapan laporan-laporan yang diperlukan 

 Dan lain-lain. 
 

c. Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Risiko 

 Pengendalian risiko tidak hanya dilaksanakanpada saat 

kejadian saja melainkan juga dilaksanakan sebelum dan 

sesudah peristiwa tersebut terjadi yang meliputi : 
 Tindakan Preventif 

 Suatu tindakan yang dilaksanakan untuk mencegah 

terjadinya risiko. 

 Tindakan Detektif 

 Pada saat risiko benar-benar harus segera dilakukan 

langkah-langkah perbaikan. 

 Tindakan Protektif 

 Menyusun strategi atau langkah-langkah untuk 

mengantisipasi agar risiko yang sama tidak terjadi lagi. 

Namun jika benar-benar terjadi  

 

4.6.4 Proses Pemantauan Risiko (Risk Monitoring and Control) 

Pemantauan risiko adalah suatu tindakan untuk merespon 

proses manajemen risiko sebelumnya mulai dari identifikasi, 

pengukuran, dan pengendalian risiko. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan pengelolaan risiko dengan cara membandingkan 

parameter/standar yang digunakan sebagai penetapan batas 

toleransi risiko yang dapat diterima dengan paparan risiko itu 

sendiri, melalui pengungkapan fakta atau dengan tanda-tanda 

awal yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan 

terjadinya risiko terutama apabila terjadi suatu perubahan yang 

mendasar dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa cara yang 

dapat digunakan untuk memantau risiko yakni ; 
 

1) Membandingkan paparan risiko terhadap toleransi risiko 
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2) Memiliki sistem peringatan yang cepat 

3) Memiliki sistem dokumentasi yang baik 

4) Proses audit berbasis pada risiko 

 

4.6.5 Analisis Risiko 

1) Tujuan : Analisis risiko adalah upaya lebih dalam untuk 

memahami risiko yang dapat menghambat tercapainya 

sasaran perusahaan. Hasil analisis risiko akan menjadi 

masukan bagi evaluasi risiko dan proses pengambilan 

keputusan mengenai perlakuan risiko. 

2) Dasar Analisis : Pilihan metode analisis ditentukan oleh 

konteks, sasaran, dan sumber daya yang tersedia. 

3) Dampak dan Peluang 

 Dampak : merupakan ukuran risiko atau besarnya pengaruh 

terjadinya risiko terhadap pencapaian target kinerja (KPI). 

 Peluang  : merupakan besarnya frekuensi terjadinya risiko 

dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan. 

4.6.6 Evaluasi Risiko 

 Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu proses pengambilan 

keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Proses evaluasi 

risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan 

perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko 

tersebut. 

4.6.7 Perlakuan Risiko 

 Melakukan kajian komprehensif dan menentukan jenis serta 

bentuk perlakuan risiko yang diperlukan. Setiap risiko 

memerlukan bentuk perlakuan yang khas. 

4.6.8 Pemantauan & Peninjauan Kembali 

 Tujuan dari pelaksanaan ini adalah memantau dan meninjau 

perkembangan perubahan status risiko, efektivitas strategi, dan 

pelaksanaan perlakuan serta pengendalian risiko. 

4.7 Sistem Pengendalian Internal 

4.7.1 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 

4.7.1.1 Umum 

Efektifitas suatu strategi yang dicanangkan sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran 

perusahaan ditentukan pada tahap perumusan strategi 

dan penetapannya, serta pada tahap 

implementasi/peneraoannya. Untuk menjamin bahwa 

strategi dapat diterapkan secara efektif, sesuai dengan 
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rencana yang ditetapkan, maka perlu dilakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan pengendalian internal terhadap seluruh 

aktivitas yang ada 

2) Penilaian standar kerja yang berlaku 

3) Penciptaan suatu sistem umpan balik untuk semua 

tingkat pimpinan. 

Pengendalian internal wajib dilaksanakan oleh setiap 

unit kerja, untuk mendeteksi sdini mungkin guna 

mencegah terjadinya penyimpangan dalam 

pelaksanaan suatu aktivitas/kegiatan dari rencana 

yang telah ditetapkan. Untuk melihat efektifitas 

pengendalian internal dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan kinerja perusahaan dengan 

target/hasil yang ditetapkan (KPI) dan memberikan 

umpan balik yang diperlukan pihak manajemen 

untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh serta 
mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Sistem umpan balik perlu diciptakan guna 

memberikan masukan kepada manajemen dan para 

perumus strategis lainnya, sebagai bahan untuk 

melakukan penyempurnaan dalam perumusan 

strategi yang diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan pada masa mendatang. Sistem 

pengendalian internal secara prinsip diperlukan 

untuk dapat memastikan hal-hal sebagai berikut : 

a.  Kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan 

ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

b.  Tersedianya informasi yang lengkap, akurat dan 
tepat guna serta tepat waktu. 

c.  Efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan 

operasional. 

d.  Efektifitas budaya risiko (risk culture) pada 

organisasi perusahaan secara menyeluruh. 

4.7.1.2 Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal dalam penerapan 

manajemen risiko yang harus dilaksanakan perusahaan, 

minimal mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1) Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan 

jenis dan tingkat risiko yang melekat pada setiap 

kegiatan/aktivitas operasional. 
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2) Adanya penetapan wewenang dan tanggung jawab 

untuk pemantauan keputusan terhadap kebijakan, 

prosedur, dan limit risiko. 

3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi 
secara jelas antara unit kerja operasional selaku 

pelaksana pengendalian internal dengan unit kerja 

yang melakukan pengawasan pengendalian 

internal. 

4) Struktur organisasi dan proses bisnis yang 

menggambarkan secara jelas pelaksanaan kegiatan 

usaha perusahaan serta penanggung jawab setiap 

kegiatan. 

5) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang 

akurat dan tepat waktu. 

6) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya 

terhadap seluruh peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 

7) Pelaksanaan kaji ulang yang independen, efektif 

dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan 

operasional perusahaan. 

8) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap 

sistem informasi manajemen 

9) Dokumentasi secara lengkap dan memadai 

terhadap prosedur operasional, cakupan dan 

temuan audit serta tanggapan auditor dan tindak 

lanjutnya berdasarkan hasil audit. 

10) Verifikasi dan kaji ulang berkala dan 

berkesinambungan terhadap penanganan 
kelemahan-kelemahan dan penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan serta rencana tindakan 

perbaikan yang akan dilaksanakan. 

4.7.2 Pengawasan Sistem Pengendalian Internal 

Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Direksi nomor : 

041/IX/SKPTS/P/DIR/2013 tentang piagam Internal Audit PT 

Petrosida Gresik bahwa DAI selaku fungsi pengawasan bertugas 

membantu Direktur Utama dalam melaksanakan penilaian atas 

asas sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya, serta 

memberikan saran perbaikan yang konstruktif, sehingga 

diharapkan dapat memberikan nilai tambah (added value) bagi 

organisasi dalam pencapaian tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. 
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Audit berbasis risiko merupakan kegiatan audit yang dilakukan 

berdasarkan pendekatan pada risiko (Risk Based Approach), 

sehingga dalam penyusunan program audit maupun dalam 

penetapan obyek audit berdasarkan atas pertimbangan hasil 
pengukuran besarnya/tingkat risiko (Risk Measurement) yang 

merupakan skala prioritas. Secara formal tata cara pelaksanaan 

audit berbasis risiko tertuang pada kebijakan audit internal 

berbasis risiko PT Petrosida Gresik, yang dimaksudkan untuk : 

1) Memastikan risiko tersebut telah teridentifikasikan pada 

setiap aktivitas 

2) Memastikan risiko telah dikelola dengan baik 

3) Memastikan pengendalian internal telah dilaksanakan secara 

efektif. 

4) Memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui 

penyampaian hasil audit yang obyektif. 

Dengan dilaksanakan pengawasan terhadap sistem 

pengendalian internal, diharapkan DAI dapat memberikan 
peringatan awal terhadap permasalahan yang mungkin 

dihadapi unit kerja serta dapat memberikan kontribusi yang 

positif terhadap penerapan manajemen risiko. Secara garis 

besar, tahapan dalam pelaksanaan audit berbasis risiko 

adalah : 

a. Memahami proses 

b. Menaksir risiko 

c. Mkuenaksir celah kinerja proses dan pengendalian 

d. Memvalidasi efektifitas kinerja pengukuran dan 

pengendalian 

e. Mengidentifikasikan sebab dan solusi 

f. Mengkomunikasikan hasil audit 
 

4.7.3 Pendekatan Audit Berbasis Risiko Melalui Siklus 

Manajemen Risiko 

1) Proses Identifikasi Risiko 

a. Audit difokuskan pada pelaksanaan kegiatan identifikasi 
risiko 

b. Melalui studi sistem pengendalian, analisis kerja, 

pemahaman atas perubahan lingkungan yang dapat 

menimbulkan risiko. 

c. Basis (proses bisnis, KPI, dll), cakupan, kelengkapan, dan 

kebenaran identifikasi risiko 
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d. Potensi risiko yang timbul karena tidak adanya 

pemisahan fungsi, sistem otorisasi tidak ada atau tidak 

berjalan, praktek-praktek yang tidak sehat. 

e. Mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang relevan 
terhadap pencapaian kinerja yang telah direncanakan 

perusahaan. 

2) Proses Pengukuran Risiko 

a. Audit difokuskan pada penentuan penilaian risiko 

b. Kriteria dampak dan peluang sebagai acuan dalam 

pengukuran risiko 

c. Kesesuaian kriteria dampak dan peluang dengan 

perkembangan profil risiko pada saat audit 

d. Evaluasi risiko signifikan yang menjadi target utama 

dalam audit 

e. Ketetapan dalam memberi penilaian risiko 

3) Proses Pengendalian Risiko 

a. Audit difokuskan pada pelaksanaan pengendalian risiko 

b. Hubungan antara risiko, sumber dan pelaksanaan 

pengendalian risiko 

c. Realisasi dan status pelaksanaan pengendalian risiko, 

kebutuhan biaya pelaksanaan 

d. Efektifitas hasil pengendalian risiko 

e. Memahami pengendalian dengan cara  : mendapatkan 

pemahaman atas kontrol, mempelajari dokumen, 

mengenali tujuan kontrol, mengidentifikasi kelemahan 

kontrol dan menguji pengendalian. 

4) Proses Pemantauan Risiko 

a. Audit difokuskan pada pelaksanaan pemantauan risiko 

b. Salah satu tujuan pemantauan risiko adalah menilai 
apakah timbul risiko baru pada saat kegiatan pengelolaan 

risiko 

c. Rencana pengendalian risiko yang sebelumnya 

ditetapkan mengalami perubahan dalam pelaksanaannya 

d. Rincian rencana dan realisasi pelaksanaan pengendalian 

risiko 

e. Kesesuaian dengan aturan dalam pelaksanaan pelaporan 

oleh unit kerja. 
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4.7.4 Assessment Manajemen Risiko dan Audit Berbasis Risiko 

Assessment risiko dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan dalam proses pengelolaan risiko dimana dilaksanakan 

proses siklus risiko yang meliputi : identifikasi, pengukuran, 
pengendalian, dan pemantauan risiko. Kegiatan audit 

assessment dalam praktik dilapangan agak sulit dibedakan 

karena adanya kegiatan audit yang diawali dengan assessment 

terlebih dahulu 

4.7.5 Rincian Siklus Hubungan Manajemen Risiko dan Internal 

Audit 

1) Control Risk Self-Assessment 

2) Risk Control Register 

3) Control Activities 

4) Control Review 
 

4.8  Tahapan Dalam Manajemen Risiko 
 

4.8.1 Proses Identifikasi Risiko (Risk Identification) : 
 

Merupakan suatu proses untuk melakukan inventarisasi risiko 

pada setiap aktivitas yang dilaksanakan kemudian dikompilasi 

kedalam suatu daftar risiko yang meliputi jenis risiko, klasifikasi 

risiko dan bagaimana cara pengendaliaannya. Tahapan yang 

dilakukan dalam proses identifikasi risiko adalah : 
 

1) Pemahaman tentang risiko 

2) Inventarisasi risiko 

3) Pengelompokan jenis risiko 

4) Penyusunan daftar risiko. 

4.8.2 Proses Pengukuran Risiko (Risk Measurement) 
 

Merupakan suatu proses untuk melakukan pengukuran 

tingkat/besarnya setiap risiko dengan menggunakan berbagai 

pendekatan baik secara kuatitatif, kuantitatif maupun naratif 

serta menetapkan model/metode yang sesuai dengan 

sifat/karakter dari masing-masing risiko untuk kemudian 

menetapkan cara menyelesaikan atau mensiasati setiap risiko 

(Risk Treatment) agar tidak menimbulkan kerugian bagi 
perusahaan. Tahapan yang dilakukan dalam proses pengukuran 

risiko adalah : 

1) Penetapan model/metode pengukuran risiko. 

2) Pengukuran besarnya risiko. 

3) Analisis risiko. 

4) Pemetaan dan penetapan prioritas risiko. 
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4.8.3 Proses Pengendalian Risiko (Risk Treatment) : 
 

Merupakan suatu proses untuk mengantisipasi risiko agar 

seluruh kegiatan yang terintegrasi dalam proses bisnis dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tingkat 

risiko sekecil mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh 

hasil yang optimal. Tahapan dalam pengendalian risiko adalah : 
 

1) Menyusun kebijakan risiko. 

2) Menyusun rencana tindak lanjut/respon terhadap risiko. 

3) Pelaksanaan pengendalian risiko. 

4.8.4 Proses Pemantauan Risiko (Risk Manitoring and Control) : 
 

Merupakan suatu tindakan untuk merespon proses manajemen 

risiko sebelumnya mulai dari identifikasi, pengukuran dan 

pengendalian risiko.  

Cara yang dapat digunakan dalam memantau risiko adalah : 
 

1) Membandingkan paparan risiko terhadap limit risiko. 

2) Memiliki sistem peringatan yang cepat. 

3) Memiliki sistem dokumentasi yang baik. 

4) Proses audit berbasis risiko. 
 

Untuk selanjutnya pelaksanaan manajemen risiko 
berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko PT 

Petrosida Gresik yang telah ditetapkan Direksi pada tanggal 1 

Januari 2013. 
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BAB V 

PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  

DI PT PETROSIDA GRESIK 

 
5.1 PENGERTIAN 

Whistleblowing System adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran 

(SPP/WBS) yang memungkinkan pelapor untuk melaporkan adanya 

dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta misconduct 

lainnya yang dilakukan stakeholders PT Petrosida Gresik dan mitra 

kerja PT Petrosida Gresik. Dalam pelaksanaan WBS ini telah disusun 

suatu prosedur sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan 

penanganan pengaduan/penyingkapan (Whistleblowing System) bagi 

Dewan Komisaris, Direksi, Pekerjaan serta pihak yang 

berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan, agar setiap 

laporan yang dikirimkan terjaga kerhasiaannya dan kasus yang 

dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti. 

 
5.2 PEMBENTUKAN TIM SPP/WBS PT PETROSIDA GRESIK 

Untuk melaksanakan pengelolaan SPP/WBS dan pelaksanaan 

investigasi, dibentuk Tim Whistleblowing System PT Petrosida Gresik 

dengan susunan sebagai berikut : 

Ketua  : Kadep. Audit Internal 

Wakil Ketua : Kadep SDM dan Umum 

Anggota : 1. Ka. Bagian Hukum & Kesekretariatan 

     2. Staf Departemen Audit Internal 

     3. Staf Hukum    

 

5.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SPP/WBS PT PETROSIDA 

GRESIK 

1) Menerima dan mencatat pengaduan/penyingkapan dari Pelapor. 

2) Membuat laporan penyingkapan (disclosure report) kepada 

Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori 

terlapor). 

3) Melakukan penelahaan awal/klarifikasi terhadap 

pengaduan/penyingkapan dari pelapor dan membuat 

ringkasannya, kemudian mempresentasikannya kepada Direktur 

Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. 

4) Membuat laporan secara periodik (triwulanan), antara lain 

meliputi jumlah pengaduan/penyingkapan, kategori 

pengaduan/penyingkapan dan saluran yang digunakan oleh 

Pelapor serta menyampaikannya kepada Direktur Utama. 

5) Melaporkan penanganan pengaduan/penyingkapan yang 

ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada 
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Direktur Utama minimal 3(tiga) bulan sekali dan dipublikasikan 

kedalam media perusahaan. 

6) Melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada Direktur 

Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. 

7) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait apabila tindak 

pidana tersebut diteruskan kepada penyidik untuk proses lebih 

lanjut. 

 

5.4 MEKANISME PELAPORAN & PENANGANAN 

 Mekanisme Pelaporan atas pelanggaran diatur sebagai berikut : 

1) Pelapor  
Adalah Elemen Perusahaan, Mitra Kerja PT Petrosida Gresik dan 

Stakeholders lainnya) dapat membuat pengaduan/penyingkapan 

dan mengirimkannya kepada Tim Whistleblowing System PT 

Petrosida Gresik melalui sarana/media sebagai berikut : 

- Email : sppwbs_petrosida@yahoo.com 

- Fax : 031-3981653 

- Telp : 031-3985541 ext 118,134 (Dep. Audit Intern) 
 

2) Pengaduan/Penyingkapan 

Pengaduan/Penyingkapan akan diterima oleh Tim Whistleblowing 

System (WBS) PT Petrosida Gresik. 

Selanjutnya Tim Whistleblowing System (WBS) PT. Pertrosida 

Gresik akan mencatat dan menuangkan kedalam format standar 

yang menghasilkan : 

 Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup 

pengaduan/penyingkapan 

 Laporan penyingkapan 
 

3) Lingkup Pengaduan/Penyingkapan 

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti Tim 

Whistleblowing Sysem yakni : 
 

 Akuntansi dan Audit 

 Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji 

material dalam laporan keuangan serta permasalahan audit 

tertutama yang menyangkut independensi auditor independen 

 Pelanggaran peraturan pasar modal dan perundangan yang 

berkaitan dengan operasi PT Petrosida Gresik maupun 

pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi 

mengakibatkan kerugian untuk PT Petrosida Gresik 

 Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh 

pejabat dan/atau karyawan PT Petrosida Gresik 

 Kode Etik 
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 Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji yang 

berpotensi mencemarkan reputasi PT Petrosida Gresik atau 

mengakibatkan kerugian bagi PT Petrosida Gresik. Perilaku 

Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain: 

tidak jujur, potensi benturan kepentingan atau memberikan 

informasi yang menyesatkan kepada publik 

 Perbuatan yang membahayakan lingkungan, keselamatan dan 

kesehatan kerja, atau membahayakan PT Petrosida Gresik 

 Suap 

 Pencurian  

 Perilaku inefisiensi 
 

4) Tim Whistleblowing System PT Petrosida Gresik menyampaikan 

laporan penyingkapan (disclosure report) kepada Dewan 

Komisaris / Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor) 
 

5) Tim Whistleblowing System PT Petrosida Gresik melakukan 

penelahaan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapan 

tersebut dan membuat resumenya. Kemudian mempresentasikan 

kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjukan oleh 

Direktur Utama. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur 

Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama 

memutuskan tindak lanjut : 

a. Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal 

b. Diteruskan dengan proses investigasi 

c. Bekerja sama dengan investigator eksternal jika substansi 

pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PT 

Petrosida Gresik dan/atau menimbulkan kerugian yang besar. 
 

6) Tim Whistleblowing System melakukan investigasi dan 

memaparkan hasilnya kepada Direktur Utama atau Direktur yang 

ditunjuk oleh Direktur Utama. 
 

7) Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, Direktur Utama atau 

Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan : 

a. Laporan penyingkapan ditutup, jika tidak terbukti  

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika 

terbukti dan terkait dengan tindakan administratif 

c. Meneruskan tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk 

proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak 

pidana umum dan atau korupsi. 

*Catatan : Semua proses tersebut di atas harus dibuatkan 

Berita Acara. 
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8) Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor yang 

merupakan karyawan PT Petrosida Gresik dari hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Pemecatan yang tidak adil 

b. Penurunan jabatan atau pangkat 

c. Pelecehan dan atau diskirminasi dalam segala bentuknya  

d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal 

file record). 
 

9) Dalam penanganan pengaduan/penyingkapan, Perusahaan 

mengedepankan kerahasiaan melalui : 

a. Pelaksanaan proses tindak lanjut atas setiap 

pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, 

asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme 

b. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan 

c. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan 

diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di 

Perusahaan. 

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam 

pedoman ini berakibat pengenaan sanksi bagi yang bersangkutan 

sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dan pengenaan sanksi 
bagi elemen perusahaan, yaitu seluruh ketentuan dan peraturan 

perundangundangan yang berlaku dan menjadi dasar pedoman 

kegiatan operasional perusahaan. 

Konsultasi dan penjelasan berkaitan dengan penerapan pedoman ini 

dapat diperoleh melalui telepon : 118 dan 244 (D.A.I dan SDM) 
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BAB VI 

PEDOMAN PERILAKU ETIKA DI PERUSAHAAN 
 
 

6.1 PENDAHULUAN  

Pedoman perilaku bisnis ini merupakan bagian dari sistem nilai PT 

Petrosida Gresik, yang menjadi pedoman moral dan etika bagi 

Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Petrosida Gresik dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pedoman Perilaku 
Bisnis PT Petrosida Gresik memuat stndar etika PT Petrosida Gresik 

dan standar perilaku sebagai acuan moral dan etika bagi seluruh 

elemen perusahaan ( Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan) 

dalam menjalankan operasional perusahaan  sesuai dengan 

peraturan dan perundang – undangan yang berlaku 

 

6.2 PENGERTIAN DASAR 

1) Perusahaan 

Perusahaan dalam buku pedoman ini adalah PT Petrosida Gresik. 

 

2) Elemen Perusahaan 

Elemen Perusahaan adalah Komisaris, Direksi dan seluruh 
karyawan Perusahaan 

 

3) Pemegang Saham 

Pemegang saham adalah individu atau organisasi yang tercatat 

dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan. 

 

4) Konsumen 

Konsumen adalah pemakai produk yang dihasilkan Perusahaan 

serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan pada 

saat produk keluar dari Perusahaan sampai dengan produk 

diterima pemakai. 

 
5) Pemasok 

Pemasok adalah mitra usaha yang bergerak di bidang penyediaan 

produk bagi perusahaan termasuk didalamnya vendor, kontraktor 

dan konsultan. 

 

6) Pesaing 

Pesaing acalah individu, dan institusi lain yang memproduksi dan 

atau memasarkan yang sejenis atau bersifat pengganti bagi 

produk yang dihasikan Perusahaan. 

 

 

 

 
7) Masyarakat 
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Masyarakat adalah individu atau kelompok di luar Perusahaan 

yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung 

dari kegiatan operasional Perusahaan 

 
8) Asset Perusahaan 

Asset Perusahaan adalah kekayaan yang dimiliki oleh 

Perusahaan baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud 

(tangible dan intangible asset) 

 

9) Karyawan 

Karyawan adalah orang yang bekerja di Perusahaan baik pria 

maupun wanita yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi 

Perusahaan. 
 

6.3 Pedoman Perilaku Bisnis : 
 

1) Ruang Lingkup Pedoman Perilaku Bisnis : 
 

a. Hubungan dengan Pemegang saham 
 

Perusahaan menghormati kepercayaan yang diberikan oleh 

Pemegang Saham, dengan demikian perusahaan akan selalu 

berupaya untuk :  
 

 Mengelola Perusahaan secara profesional supaya dapat 

memberikan hasil yang optimal bagi para 

investor/Pemegang Saham. 

 Memberikan informasi secara transparan kepada 

pemegang saham. 

 Mengamankan, melindungi dan meningkatkan asset 

perusahaan agar dapat meningkatkan nilai dan 

pertumbuhan perusahaan. 
 Memperhatikan saran dan melaksanaka keputusan formal 

pemegang saham. 
 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh elemmen 

perusahaan diminta untuk : 

 
 Bertanggung jawab melindungi asset perusahaan yang 

dipercayakan kepada masing-masing dan membantu 

melindungi asset perusahaan secara umum. 

 Tidak mempergunakan peralatan milik perusahaan, 

sistem, fasilitas dan barang-barang perlengkapan kantor 

selain untuk kepentingan dinas perusahaan atau untuk 

tujuan-tujuan yang diijinkan oleh manajemen 

perusahaan. 

 Tidak mengungkapkan informasi rahasia milik perusahaan 

yang meliputi : 

 Informasi komerisal dan finansial : perencanaan 

bisnis, finansial, pemasaran, pelayanan, pengadaan. 



  PT Petrosida Gresik - 2015 

 

  98                                                                                               
                                                                                                  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

 Informasi personalia : data personil, keterangan 

kesehatan, data gaji. 

 Informasi Engineering : design. Know-how, proses 

teknologi, rancang bangun, fabrikasi/manufacturing. 
 Informasi rahasia lainnya : system pengamanan 

perusahaan, data-data pabrik. 

 

 Semua permintaan informasi dari pihak luar mengenai 

perusahaan atau mengenai kegiatan bisnis perusahaan 

harus diarahkan kepada sumber informasi perusahaan 

yang berwenang atau sekretaris perusahaan harus tetap 

melakukan seleksi supaya informasi yang diberikan tetap 

dalam batas-batas yang tidak merugikan perusahaan. 

 Tidak mengungkapkan atau menyalahgunakan informasi 

rahasia perusahaan karena alasan apapun termasuk 

setelah memasuki masa pensiun. 

 
b.  Hubungan dengan Elemen Perusahaan : 

 

Perusahaan berupaya untuk : 
 

 Menyediakan kondisi kerja yang sehat dan aman. 

 Mendorong dan membantu seriap elemen perusahaan 

untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan 

yang relevan dengan bidang tugasnya supaya mampu 

mencapai kinerja optimal di perusahaannya. 

 Terbuka dalam memberikan informasi dan konsultasi 

sejauh dimungkingkan oleh ketentuan dan tidak 
merugikan perusahaan. 

 Bertindak secara transparan dan menghindari praktek 

diskriminasi dalam pelaksanaan rekrument maupun 

promosi jabatan. 
 

 Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh 
elemen perusahaan diminta untuk : 

 

-  Mentaati ketetapan perusahaan yang tertuang dalam 

peraturan pokok ketenagakerjaan PT Petrosida Gresik. 

-  Mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan 

kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan yang 

tertuang dalam keputusan direksi mengenai ”Pokok-
pokok kebijakan dalam bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja”. 

-  Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

menimbulkan kondisi kekerasan di lingkungan kerja. 

-  Secara konsisten mengupayakan perbaikan proses kerja 

(continual improvement). 

-  Jujur, terbuka, saling menghormati dan saling 

memahami dalam pergaulan dan hubungan kerja untuk 
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mengembangkan pola hubungan kerja yang sinergistik 

dalam mencapai sasaran perusahaan. 

 

c.  Hubungan dengan Konsumen dan Pelanggan : 
 

Perusahaan berupaya untuk : 
 

 Menyediakan produk yang bermutu sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dan pelanggan serta aman untuk 

digunakan sesuai dengan fungsinya. 

 Memberikan pelayanan yang baik dengan memperlakukan 

para konsumen maupun pelanggan secara jujur dan adil. 

 Mempromosikan produk secara benar. 
 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh elemen 

perusahaan yang bertugas untuk memberikan pelayanan 

kepada konsumen maupun pelanggan diminta untuk : 
 

- Senantiasa memberikan keterangan yang benar kepada 

konsumen maupun pelanggan 

- Memberikan perlakuan yang jujur dan adil kepada 

semua konsumen maupun pelanggan. 

- Tidak menggunakan wewenang untuk memberikan 

maupun menerima perlakuan khusus kepada/dari 

konsumen maupun pelanggan. 

 

d.  Hubungan dengan Pemasok : 
 

Perusahaan berupaya untuk : 
 

 Berlaku jujur dan adil kepada pemasok. 

 Membangun hubungan yang baik dan berjangka panjang 

dengan pemasok atas dasar mutu, daya saing dan 

kepercayaan. 
 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh elemen 

perusahaan diminta untuk : 
 

 Memperlakukan para pemasok secara jujur dan adil. 

 Tidak memberikan informasi kepada pemasok mengenai 

kebijakan harga, perencanaan, biaya, maupun persediaan. 

 Tidak menggunakan wewenang/jabatan untuk menerima 

perlakuan khusus dari pemasok. 

 

 
 

e. Hubungan dengan Pesaing : 
 

    Perusahaan berupaya untuk : 
       

 Menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan 

menghormati pesaing. 
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 Menghormati hak-hak atas kekayaan intelektual. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh elemen 

perusahaan diminta untuk : 
 

 Bersikap waspada dalam berhubungan dengan pesaing, 

dengan sikap saling menghormati dan menghargai. 

 Dilarang memberikan informasi kepada pesaing mengenai 

kebijakan harga, persyaratan, biaya, persediaan, 

perencanaan produk, perencanaan pemasaran, hasil 

penelitian dan survey pasar, perencanaan dan keunggulan 
produksi. 

 

f. Hubungan dengan Masyarakat dan kepedulian terhadap 

Lingkungan Hidup : 
 

   Perusahaan berupaya untuk : 
     

 Menghormati martabat dan hak-hak asasi masyarakat di 

sekitar perusahaan. 

 Berperan aktif untuk meningkatkan standart kesehatan, 

pendidikan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di 

sekitar perusahaan. 

 Secara terus menerus melakukan penyempurnaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 
 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh elemen 

perusahaan diminta untuk : 
 

 Memberikan dukungan terhadap seriap upaya perusahaan 

untuk membina hubungaan yang harmonis dengan 

masyarakat di sekitar perusahaan. 

 Bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan proses produksi 

yang mempengaruhi lingkungan hidup harus menguasai 

pengetahuan tentang proses produksi dan penganganan 

limbah buangan yang berpengaruh terhadap lingkungan 

hidup. 
 

g. Benturan kepentingan : 
 

Elemen perusahaan dilarang menimbulkan benturan antara 

kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan : 
 

Beberapa bentuk benturan kepentingan yang perlu diperhatikan 

antara lain : 
 

 Membantu Pesaing Perusahaan 
 

Elemen Perusahaan tidak diperkenankan berperan sebagai 
karyawan atau sebagai anggota direksi atau sebagai 

anggota komisaris ataupun sebagai konsultan bagi instansi 

yang bersaing dengan perusahaan. 
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 Bersaing dengan produk perusahaan. 
 

Elemen perusahaan tidak diperbolehkan memasarkan 

produk yang bersaing dengan produk milik perusahaan. 
 

 Menjadi pemasok perusahaan. 
 

Elemen perusahaan dilarang untuk menjadi pemasok atau 

mewakili pemasok ataupun bekerja untuk pemasok. Elemen 

perusahaan juga dilarang unuk menerima uang dan/atau 

berbagai bentuk keuntungan lainnya sebagai imbalan atas 

saran, nasehat atau jasa yang diberikan kepada pemasok 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. 
 

 Keikutsertaan dalam kehidupan politik. 
 

Keikutsertaan elemen perusahaan dalam kegiatan partai 

politik bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. 
 

 Investasi. 
 

Seluruh elemen perusahaan tidak diperkenankan untuk 
melakukan investasi pada instansi pemasok, distributor 

maupun pesaing perusahaan. 
 

 Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum dan Peraturan yang 
Berlaku : 

 

Seluruh kebijakan dan kegiatan PT Petrosida Gresik 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan 
peraturan yang berlaku. 
 

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap elemen perusahaan 

wajib mengetahui, memahami dan sekaligus menguasai 

praktek penerapan hukum maupun peraturan-peraturan 
yang relevan dengan bidang tugasnya. 

 

2) Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan : 
 

Pelaksanaan pedoman perilaku bisnis ini sangat penting untuk 

menunjang upaya pencapaian sukses bisnis perusahaan. 
 

a. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

pedoman ini disampaikan, dimengerti serta ditaati 

pelaksanaannya oleh seluruh Elemen Perusahaan. Kepastian 

mengenai hal tersebut akan dipantau secara periodik. 
 

b. Seluruh elemen perusahaan diharapkan mencermati setiap 

pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap 

pedoman ini. 
 

c. Setiap pelanggaran terhadap pedoman ini supaya dilaporkan 

kepada Kepala Departemen Audit Internal (DAI)  
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d. Kepala DAI wajib menindak lanjuti laporan tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Demi tegaknya 

pelaksanaan pedoman ini, maka kepada yang melaporkan 

terjadinya pelanggaran atas pedoman ini akan diberikan 
perlindungan. 

 

e. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam 

pedoman ini berakibat pengenaan sanksi bagi yang 

bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
3) Penerapan Pedoman Perilaku Bisnis : 

 

Semua Stakeholders diharapkan telah membaca, memahami dan 

sepakat untuk berperilaku yang sesuai dengan standart moral 

dan etika yang telah disusun dalam suatu buku pedoman 

perilaku bisnis. 

 

6.4 Anti Korupsi 

 
1) Anggota Komisaris/Direksi, dan karyawan Perusahaan dilarang 

untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik 

langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada 

pelanggan atau seseorang pejabat Pemerintah untuk 

mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah 

dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

2) Sesuatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti 

hadiah, sumbangan atau ”entertainment”, tidak boleh dilakukan 

pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan 

yang tidak patut (korupsi, kolusi dan nepotisme). 
 

6.5 Benturan Kepentingan : 

 

1) Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perusahaan 

berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, 

maka dengan persetujuan komisaris, perusahaan akan diwakil 

oleh anggota Direksi lainnya. 
 

Apabila perbenturan kepentingan tersebut meyangkut semua 

anggota Direksi, maka perusahaan akan diwakili oleh Komisaris 

atau oleh seseorang yang yang ditunjuk oleh Komisaris. 
 

2) Dalam hal tidak ada Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang 

Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili 

perusahaan dalam menjalankan tugas tersebut. 
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6.6 Pemberian Insentif Berdasarkan Prestasi Kerja : 

 

1) Dalam hal perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka 

perusahaan dapat memberikan insentif kepada Komisaris, Direksi 
dan Karyawan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya. 

 

2) RUPS terlebih dahulu menetapkan besaran imbalan prestasi kerja 

yang akan diberikan, dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

tersebut butir 1. 

 
6.7 Program Pengenalan Perusahaan : 

 

1) Kepada anggota Komisaris yang baru ditunjuk wajib diberikan 

program pengenalan mengenai Perusahaan yang bersangkutan 

dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan 

tersebut berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris 

Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program 

pengenalan berada pada Direktur Utama. 
 

2) Kepada anggota Direksi yang baru ditunjuk wajib diberrikan 

program pengenalan mengenai Perusahaan yang bersangkutan 

dan bertanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan 

tersebut berada pada Direktur Utama atau jika pada Direktur 

Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program 

pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi 

yang ada. 
 

a. Program pengenalan meliputi : 
 

 Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance) oleh Perusahaan. 

 Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, 

sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, 

strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, 

posisi kompetitif, risiko dan masalah strategis lainnya. 
 

 Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang 

didelegasikan, audit internal dan eksternal, system dan 

kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit. 
 h 

 Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris 

dan Direksi. 
 

b. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, 

pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen 

atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan 

dimana program tersebut dilaksanakan. 
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6.8 Donasi 

 
1) Dalam batas kepatutan, donasi untuk amal dapat dibenarkan. 

 

2) Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

6.9 Lingkungan, Keselamatan dan Kesempatan Kerja 
 

1) Keselamatan kerja dan Pelestarian Lingkungan : 

Direksi wajib memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha 

serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku berkenaan degan pelestarian 

lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. 
 

2) Kesempatan kerja yang sama : 
 

a. Direksi harus memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, 
memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta 

menetukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan 

latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, 

cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus 

lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. 
 

b. Direksi 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. 

 

6.10 Hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan 

 

1) Penempatan jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan : 
 

a. Penempatan Jabatan Pimpinan pada Anak perusahaan 

merupakan jenjang karir atau wadah pembinaan karir bagi 

karyawan yang diperbantukan penuh waktu, yang berfungsi 

sebagai motivator peningkatan kinerja karyawan dan 

peningkatan kinerja anak peusahaan. 
 

b. Penyetaraan tingkat jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan. 
 

c. Prosedur calon jabatan Pimpinan pada Anak Perusahaan 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi. 
 

d. Perusahaan menentukan/menetapkan target kinerja yang harus 

dilaksanakan oleh jabatan pimpinan Anak Perusahaan. 
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2) Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Pimpinan : 
 

a. Mengurus, memimpin dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan 

bidang kewenangan masing-masing berlandaskan Anggaran Dasar 

masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan serta perundang-

udangan yang berlaku. 
 

b. Wajib menentukan tata kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) secara konsisten dan/atau menjadikan Tata 

Kelola perusahaan yang baik sebagai landasan operasionalnya. 
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BAB IV 

TAHAPAN PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

 

4.3 Assessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
 

2) Pengertian : 

Penilaian terhadap penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik 

pada suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan gambaran 

umum mengenai sejauh mana penerapan Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik di perusahaan tersebut. 
   
3) Tujuan:  

Mengidentifikasi area yang memrlukan perbaikan (area for 

improvement) serta merumuskan rekomendasi yang diperlukan 

sehingga sasaran akhir Tata kelola Perusahaan Yang Baik 

(peningkatan nilai perusahaan) dapat diwujudkan. 
  

4) Ruang Lingkup  

e. Komitmen perusahaan dalam penerapan Tata Kelola 

perusahaan Yang baik. 

f. Struktur dan proses yang mendukung penerapan Tata Kelola 

Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik. 

g. Indikator dan parameter Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(sesuai metode Assessor yang digunakan dan disepakati oleh 

perusahaan). 

h. Predikat penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (sangat 

baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang) dengan menyebut 
skor. 

  

5) Langkah-Langkah: 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam assessment Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik adalah : 
c. Perencanaan  

d. Pengumpulan data yang berbentuk : 

 Review dokumen 

 Kuesiorner 

 Wawancara 

d. Analisa data  

g. Benchmarking 

h. Presentasi Hasil 

i. Laporan hasil evaluasi 
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Indikator dan parameter GCG 

 

Aspek Penilaian  Bobot Indikator  Parameter 

Komitmen     7 6 15 

Pemegang Saham 9 6 25 

Komisaris 35 12 43 

Direksi 35 13 52 

Informasi & 

Transparansi 9 4 16 

Aspek Lainnya  5 2 2 

 

Indikator dan parameter GCG 

 

Kategori 
Predikat 

Range 
score 

Sangat Baik ≥ 85 

Baik 75<=x<85 

Cukup 60<=x<75 

Kurang 50<=x<60 

Sangat Kurang ≤ 50 

 

4.4 Review Tindak Lanjut Tata kelola Perusahaan Yang Baik 
  

4.2.1 Pengertian  
 Penilaian terhadap tingkat kemajuan dari upaya penerapan 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di perusahaan setelah 

dilakukan assessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 
 

4.2.2 Tujuan  

 Memenuhi kebutuhan informasi mengenai : 
3) Tindak lanjut rekomendasi perbaikan atas area yang perlu 

ditingkatkan yang diidentifikasi dari hasil assessment Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik. 

4) Upaya Upaya perusahaan yang mencerminkan inisiatif 

mandiri untuk menerapkan praktek-praktek Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik. 
 

Review tindak lanjut dilaksanakan setiap 2 tahun oleh PT 

Petrokimia Gresik dengan langkah langkah sebagai berikut:  

a) Review dokumen yang diperlukan sesuai dengan 

rekomendasi. 

b) Wawancara. 

c) Analisa data. 

d) Laporan hasil Review. 



  PT Petrosida Gresik - 2015 

 

  108

                                                                                               
                                                                                                  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

 

PENUTUP 

 

Dengan telah terwujudnya Pedoman Tata kelola Perusahaan Yang Baik ini 
dalam rangka manunjang perusahaan untuk berperan dalam 

mengoptimalkan nilai Pemegang Saham dengan meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta 

adil, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional 

maupun internasional, sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim yang 

mendukung investasi. 

 

Kita menyadari bahwa tidaklah mudah iklim kerja yang baik dan 

berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik          

(  Good Corporate Governance ) terbentuk dalam waktu singkat, untuk itu 

kita tetap berusaha agar niatan yang baik ini dapat berjalan, untuk 

mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan 

efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 
Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham serta mendorong 

agar Pemegang Saham, Komisaris dan 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 perusahaan terhadap pihak yang 

berkepentingan ( stakeholder ) maupun kelestarian lingkungan di sekitar 

perusahaan. 

 

Disisi lain dengan selesainya penyusunan pedoman ini sebagai upaya 

untuk membantu kita mengaplikasikan harapan tersebut diatas, meskipun 

diakui bahwa penyusunan saat ini masih memerlukan banyak 

penyempurnaan, baik dari segi substansi maupun redaksionalnya, dan 
sambil mencari lebih baik diharapkan pedoman ini lebih efektif dapat 

diimplementasikan  

 

Untuk menyempurnakan pedoman ini kami mengharapkan masukan-

masukan lebih lanjut dan sehingga pedoman ini dapat lebih bermanfaat.  
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lampiran 

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM    

   

vbn 
JENIS 

LAPORAN ISI PERIODE MEKANISME KETERANGAN 

1 Laporan Hasil - Bidang Pemasaran Bulanan  Internal : 
Kinerja Perusahaan  

  Kegiatan Bulanan - Bidang Produksi Paling Lambat Unit Kerja-Dep  
Periode 1 bulan format 

  Kinerja Perusahaan - Bidang Keuangan Tanggal 13 - Dir Keu-  
sesuai kesepakatan   

    - Investasi   Dirut  

bersama antara komisaris 

dengan  

    - Kegiatan Lain-lain   Eksternal : 
Pemegang saham  

        Komisaris 
 

2 Laporan Triwulanan  Idem butir 1+masalah 3 ( tiga ) Idem Kinerja Perusahaan  

  Kinerja Perusahaan  pokok, langkah bulanan    periode 3 ( tiga ) bulanan  

    strategis, sinergi dan  disampaikan      

    efisien tanggal 17     

      bulan     
      berikutnya     

3 Laporan Manajemen Idem butir 2 + tindak  Tahunan  Idem Laporan ini disampaikan  

    lanjut temuan auditor ( dilaporkan 5    untuk periode 1 ( satu )  

    dan pengarahan RUPS hari setelah    tahun kalender. 

      audit report     

      tahunan )     

4 Rencana Kerja dan  - Rencana anggaran Tahunan Internal : Dasar sesuai SK Meneg  

  Anggaran Perusahaan - Anggaran Perush ( disampaikan 
Unit Kerja-
deparemen  BUMN No: 

  ( RKAP ) Tahunan  - Proyeksi keuangan  

60 hari 

sebelum direksi- Dirut-  Kep. 101/ MBU/2002 

       pokok Perusahaan tutup buku ) Komisaris tanggal 4 Juni 2002 

    - Proyeksi keuangan    Eksternal :   

       pokok Anak Perush   Sesper – Dirut PG   

    - Rencana kerja &       

       program kerja dep.       

    - Lain-lain yang        

       memerlukan       

       keputusan RUPS       

5 Rencana Jangka  - Pendahuluan 5 ( Lima ) Internal : 
Rencana periode 5 ( Lima 
) 

  Panjang Perusahaan  - Evaluasi RJP yang lalu tahunan Unit kerja – Kadep 
tahun kegiatan 
perusahaan  

   ( RJP ) 5 Tahunan - Posisi Perusahaan saat   Bang – Departemen yang akan datang ( sesuai  

       ini   

Keu - Dirut - 

Komisaris SK Meneg BUMN No: Kep- 

    - Asumsi-Asumsi yang    Eksternal : 102/MBU/2002, tanggal 

       dipakai   Sesper – Dirut PG 4 Juni 2002 ) 

    - Tujuan, sasaran dan        

       strategi pencapaian        

6 Annual Report  - Sambutan Komut,  Tahunan, 
Internal : 

Sesuai dengan SK Meneg  

  ( Laporan Tahunan )    Dirut ( disampaikan 
Unit kerja – Dep. 

BUMN No: Kep-211/M- 

    - Informasi Perush Paling Lambat 
Keu - Direksi -  

PBUMN/1999, tanggal  

    - Laporan Auditor pada saat  
Komisaris 

24 September 1999 

      RUPS Kinerja ) 
Eksternal : 

  

        
Pemegang 

  

        
Saham – Sesper – 
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Perbankan 

           

          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NO 

JENIS 

LAPORAN ISI PERIODE MEKANISME KETERANGAN 

7 Laporan Auditor - Keuangan persh Tahunan Ekternal Auditor -  Laporan ini dibuat dan  

  Independen - Hasil evaluasi kinerja   Pemegang Saham disampaikan oleh Eksternal 

    - audit kepatuhan     Auditor yang telah 

          ditetapkan oleh RUPS 
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LAPORAN KEPADA KOMISARIS 

 

NO JENIS LAPORAN ISI PERIODE MEKANISME KETERANGAN 

1 Laporan Hasil Kegiatan  - Bidang Pemasaran Bulanan,  Unit Kerja-Dep. Kinerja perusahaan  

  Bulanan Kinerja  - Bidang Produksi paling lambat Keu-Dir Keu-Dirut periode 1 ( satu ) bulan 

  Perusahaan - Bidang Keuangan 
1 ( satu ) 
minggu -Komisaris Format sesuai  

    - Investasi sebelum rapat    kesepakatan bersama 

    - Kegiatan lain-lain Komisaris-   antara pemegang saham 

      Direksi   Dan komisaris 

2 

Laporan Triwulan 

Kinerja Idem butir 1+ 3 (tiga) Unit Kerja- Kinerja perusahaan  

  Perusahaan masalah pokok, Bulanan,  Dep Keu-Dir Keu-Dirut Periode 3 ( tiga ) 

    langkah strategis, 
disampaikan 
pada -Komisaris bulanan 

    sinergi dan efisiensi akhir bulan     

      keempat     

3 Laporan Manajemen  Idem butir 2+tindak Tahunan Unit Kerja-Kakomp Laporan ini disampaikan 

    lanjut temuan Auditor ( dilaporkan  Adm Keu-Dir Keu-Dirut untuk periode 1 ( satu ) 

    dan pengarahan  

setelah audit, 

dan  -Komisaris tahun kalender. 

    RUPS paling lambat     

      

30 hari 

setelah audit )     

4 Rencana Kerja dan  - Rencana anggaran Tahunan Unit Kerja-Dep Rencana periode 1  

  Anggaran Perusahaan - Anggaran perush   Keu-Dir Keu-Dirut  (satu) tahun kegiatan 

  (RKAP) Tahunan - Proyeksi keuangan    -Komisaris perusahaan yang akan 

       pokok perusahaan     datang 

    - Proyeksi keuangan        

       pokok anak perush       

    - Rencana kerja dan        

       Program PUKK       

    - Lain-lain yang me-       

       merlukan keputusan       

       RUPS       

5 

Rencana Jangka 

Panjang - Pendahuluan 5 ( Lima ) Unit Kerja-Departemen Rencana periode 5 

  Perusahaan (RJP) Lima - Evaluasi RJP yang  Tahunan Litbang-Departemen (lima) tahun kegiatan  

  Tahunan    lalu   Keu-Dirut-Komisaris perusahaan yang akan 

    - Posisi perusahaan      Datang 

       saat ini       

    - Asumsi-asumsi yang       

       dipakai       

    - Tujuan, sasaran dan       

       strategi pencapaian-       

       Nya       

6 Annual Report (Laporan - Sambutan Komut,   Unit Kerja-Departemen Sesuai dengan SK 

  Tahunan)    Dirut   Keu-Dir Keu-Dirut Meneg BUMN : Kep- 

    - Informasi persh   -Komisaris 211/M-PBUMN/1999 

    - Laporan Auditor     tanggal 24 Sept 1999 

7 Laporan Auditor - Keuangan perush Tahunan Eksternal Auditor- Laporan ini dibuat dan 

  Independen - Keuangan    Komisaris disampaikan oleh 

       Konsolidasi     Eksternal Auditor  yang  

    - Hasil evaluasi      telah ditetapkan oleh 

       kinerja     RUPS 

    - Audit kepatuhan       

    - Pengelolaan Pro-       

       gram Kemitraan dan        

       Bina Lingkungan       
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LAPORAN KEPADA DIREKSI 

 

NO JENIS LAPORAN ISI PERIODE MEKANISME KETERANGAN 

1 Laporan Bidang Produksi  - Kuantum Prod  Bulanan/  
Unit kerja- 

Laporan unit kerja 

    - Perform Operasi Tahunan/ 
terkait-Direksi 

kepada Direksi yang  

    - Kondisi Lingkungan Sesuai kebu- 

( tembusan 

Kesatuan SPI ) 
berupa informasi 

     tuhan   tentang hasil kegiatan 

         yang telah dicapai 

         dalam periode tertentu 

2 Laporan Bidang Penjualan 
- Penj Produk Petrosida 

Bulanan/  Unit kerja-Dep. Laporan unit kerja 

    

- Penj Prod pupuk & 

chemical 
Tahunan/ terkait-Direksi kepada Direksi yang  

    
- Trend penjualan 

Sesuai kebu- ( tembusan Dep.  berupa informasi 

    
- Laporan survai  

tuhan Keu) tentang hasil kegiatan 

    
   kepuasan pelanggan 

    yang telah dicapai 

    
 

    dalam periode tertentu 

3 Laporan Bidang Sumber - Jumlah Karyawan  Bulanan/  Unit kerja-Kakomp Laporan unit kerja 

  Daya Manusia - Evaluasi kinerja unit Tahunan/ terkait-Direksi kepada Direksi yang  

       Kerja Sesuai kebu- 

( tembusan 

Kakomp  berupa informasi 

    - Lembur dan SPPD tuhan Adm Keu) tentang hasil kegiatan 

       Karyawan     yang telah dicapai 

    - Laporan promosi      dalam periode tertentu 

       dan mutasi       

4 Laporan Bidang Pengawasan - Program kerja Bulanan/  
Unit kerja-Kasat 
SPI - Laporan unit kerja 

    - Pengawasan  Tahunan/ Dep. Terkait kepada Direksi yang  

       Tahunan Sesuai kebu- ( Dirut )  berupa informasi 

    - Laporan hasil tuhan  tentang hasil kegiatan 

       Pemeriksaan     yang telah dicapai 

    - Laporan pemeriksa     dalam periode tertentu 

       an khusus       

       (non PKPT)       

5 Laporan Bidang  - Progres kegiatan Bulanan/  Unit kerja-Dep Laporan unit kerja 

  Pengembangan dan K3    proyek pengem Tahunan/ terkait-Direksi kepada Direksi yang  

      Bangan Sesuai kebu- ( temuan SPI ) berupa informasi 

    - Progress penelitian tuhan  tentang hasil kegiatan 

       Produk     yang telah dicapai 

    - Kegiatan K3     dalam periode tertentu 

           

           

           

           

6 Laporan Keuangan - Neraca Bulanan/  Internal : Laporan unit kerja 

    - Laporan Laba/ Rugi Tahunan Unit kerja-Dep.  kepada Direksi yang  

    - Arus Kas   Keu-Dir Keu- berupa informasi 

    - Ratio Keuangan   Dir Utama tentang hasil kegiatan 

    - dll     yang telah dicapai 

          dalam periode tertentu 
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NO JENIS LAPORAN ISI PERIODE MEKANISME KETERANGAN 

7 Laporan Khusus (non 

- Hasil kegiatan 

yang  Sesuai  Internal : Laporan Tim kepada 

  Fungsional)   dilakukan oleh Tim Kebutuhan 

Tim Internal-

Direksi Direksi yang berupa 

    - Laporan dari jasa-   

Lap dari 

konsultan: informasi tentang hasil  

       jasa konsultan   Konsultan-Direksi kegiatan yang telah 

        

PT.Petrosida 

Gresik 

dicapai periode 

tertentu/ 

          laporan hasil kegiatan  

          dari Konsultan. 
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INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN PERUSAHAAN 

(CONTOH) 

 

Nama  : 
Jabatan  : Direktur ( posisi ) 

Perusahaan  : PT Petrosida Gresik 

Periode Evaluasi : 

 

1. Indikator Keuangan  

 

Indikator Aspek Keuangan Sasaran 

● Meningkatkan ROE Dari X menjadi Y 

● Meningkatkan ROI Dari X menjadi Y 

● Rasio Kas/ Cash Ratio Sebesar…… % 

● Rasio Lancar/ Current Ratio Sebesar…… % 

● Collection Periods Sebesar… point 

● Perputaran Persediaan Sebesar… point 

● Perputaran Total Asset Sebesar…… % 

● Ratio Modal Sendiri terhadap Total 

Aktiva Sebesar…… % 

 

2. Indikator Operasional  
 

Indikator operasional yang harus diraih oleh perusahaan adalah 1)....., 

2)........, dst ( uraikan tindakan-tindakan operasional apa saja yang 

harus dilaksanakan selama periode Direksi dimaksud. Dapat dibuat per 

tahun dan dapat berbeda untuk setiap tahun ). 

 

3. Indikator Administrasi 
 

a. Penyampaian Laporan tahunan paling lambat bulan.......; 

b. Penyampaian RKAP paling lambat bulan........; 

c. Penyampain laporan periodik paling lambat.... hari setelah   

berakhirnya periode laporan; 

d. Penyampaian data/ informasi yang diminta oleh pemegang saham 

paling lambat .... hari setelah diterimanya perminyaan. Apabila surat 
permintaan data/ informasi disertai dengan batas waktu, maka 

penyampaiannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

e. Efektivitas penyaluran Program PUKK sebesar....... % 

f. Tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman PUKK sebesar..... %  

 

         Gresik,..................... 

a.n Direksi PT. Petrokimia Gresik   Calon Direktur ( posisi  )   

......................................................... 
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PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI  

DAN ANGGOTA KOMISARIS PERUSAHAAN  

 

A. Persyaratan Anggota Direksi 
  

 Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi Direksi Perusahaan 

adalah: 

 1. Persyaratan Formal yaitu : 

a) Orang perseorangan  

b) Mampu melaksanakan perbuatan hukum  
c) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 ( lima ) tahun      

sebelum pencalonan 

d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/ Dewan 

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 ( lima ) tahun sebelum 

pencalonan 

e) Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam 

waktu 5 ( lima ) tahun sebelum pencalonan untuk calon anggota 

Direksi persero. 

 

 2. Persyaratan Material, yang meliputi : 
 

  a) Integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak 

pernah terlibat : 

 Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam       

pengurusan Anak perusahaan BUMN/ BUMN/ Perusahaan lain/ 

lembaga tempat yang bersangkutan bekerja ( berbuat tidak 

jujur ) 
 Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak 

memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak 

Perusahaan BUMN/ BUMN/ Perusahaan lain/ Lembaga tempat 

yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan ( berprilaku 

tidak baik ). 

 Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan 

kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Anak 

Perusahaan BUMN/ BUMN/ Perusahaan lain/ lembaga tempat 

yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan ( berprilaku 

tidak baik ). 

 Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan 

perusahaan yang sehat ( berprilaku tidak baik ) 
b) Kompetensi tehnis/ keahlian, bahwasanya yang bersangkutan 

memiliki : 

 Pengetahuan yang memadai di bidang Usaha Anak Perusahaan 

BUMN yang bersangkutan 
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 Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan Anak 

Perusahaan BUMN/ BUMN/ Perusahaan lain/ lembaga yang 

bersangkutan. 

 Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam 
rangka pengembangan Anak Perusahaan BUMN. 

 Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang 

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen 

 Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk 

melakukan tugasnya 

c) Psikologis, bahwasannya yang bersangkutan memiliki tingkat 

intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk 

melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi Anak 

Perusahaan BUMN 

 3. Syarat lain, yang meliputi : 
 

a) Bukan pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota legislatif 

b) Berusia tidak melebihi 55 tahun ketika akan menjabat Direksi 

Perusahaan  

c) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga serta 

Direksi pada BUMN dan perusahaan lain atau harus 

mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak 

Perusahaan BUMN  

d) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan 
benturan kepentingan dengan perusahaan atau bersedia 

mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak 

Perusahaan BUMN 

e) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dilarang untuk dilarang dengan jabatan 

anggota Direksi Anak Perusahaan BUMN. 

   

B. Persyaratan Anggota Komisaris 

 

 Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi Komisaris Perusahaan 

adalah : 
 

 1. Persyaratan Formal yaitu: 

a) Orang Perseorangan. 

b) Mampu melaksanakan perbuatan hukum. 

c) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 ( lima ) tahun 

sebelum pencalonan. 

d) Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris/ dewan 
pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 

perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 ( lima ) tahun sebelum 

pencalonan yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan        

( berperilaku tidak baik ) 
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e) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan 

perusahaan yang sehat ( berperilaku tidak baik ) 

 
2. Kompetensi tehnis/ keahlian, bahwasanya yang bersangkutan 

memiliki : 

a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan 

BUMN yang bersangkutan. 

b) Pemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam 

rangka pengembangan Anak Perusahaan BUMN. 

c) Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang 

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. 

d) Berdedikasi dalam melakukan tugasnya. 

  

 3. Persyaratan Lain, yang meliputi : 
   

a) Bukan pengurus Partai Politik dan/ atau calon/ anggota legislatif. 

b) Berusia tidak melebihi 60 tahun ketika akan menjabat anggota 

Komisaris Anak Perusahaan BUMN.  

c) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan 

benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan BUMN atau 

bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota 

komisaris Anak Perusahaan BUMN. 
d) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dilarang untuk dilarang dengan jabatan 

anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN. 

C. Prosedur Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Komisaris 

perusahaan  

 

1. Pembentukan Tim Evaluasi : 
 

a) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Direksi dan 

Calon Komisaris, Direksi BUMN membentuk Tim Evaluasi yang 

beranggotakan seorang atau beberapa orang anggota Direksi 

BUMN ditambah dengan Pejabat Internal BUMN setingkat di 

bawah Direksi. 

b) Tim Evaluasi beranggotakan sebanyak banyaknya 5 ( lima ) 

orang termasuk anggota Ketua Tim Evaluasi 

c) Tim Evaluasi diketuai oleh anggota Direksi BUMN yang ditunjuk 

oleh Direksi BUMN. 

d) Anggota Tim Evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan 
sebagai Calon Direksi dan Calon Komisaris. 

 

2. Tugas Tim Evaluasi :  
 

a) Mengusulkan calon tenaga ahli atau Lembaga Profesional kepada 

Direksi BUMN untuk ditetapkan jika diperlukan. 
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b) Menunjuk ahli bidang psikologi untuk melakukan penilaian 

persyaratan psikologi, jika diperlukan. 

c) Melakukan penjaringan dan pengujian terhadap Calon Direksi 

dan Calon Komisaris. 
d) Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan 

kepada Direksi BUMN guna mendapatkan penetapan.  

e) Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh 

Direksi BUMN guna disampaikan oleh Direksi BUMN kepada 

Komisaris dan Menteri BUMN 

f) Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan huruf a) s.d 

e) 

 

3. Proses Penjaringan : 
 

a) Calon Direksi, dapat berasal dari : 

 Anggota Direksi Anak Perusahaan BUMN yang sedang 

menjabat. 

 Pejabat internal Anak Perusahaan BUMN setingkat di bawah 

Direksi.  

 Pejabat internal BUMN setingkat di bawah Direksi. 

 Tenaga eksternal Anak Perusahaan BUMN 

 Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan 

( calon lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham ). 
b) Calon Komisaris, dapat berasal dari : 

 Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan BUMN yang 

bersangkutan. 

 Pejabat internal BUMN setingkat di bawah direksi. 

 Tenaga Eksternal Anak Perusahaan BUMN 

 Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan 

( calon lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham ). 

c) Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal 

Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dari berbagai sumber 

d) Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan 

persyaratan administrasi yang ditetapkan ( CV, dokumen lain, 

dan informasi yang diterima ) untuk menyusun Daftar Bakal 

Calon ( long list ) sebanyak minimal 5 ( lima ) orang calon untuk 

masing-masing jabatan anggota Direksi dan minimal 3 ( tiga ) 
calon untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris. 

e) Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon ( long list ) 

kepada Direksi BUMN untuk memperoleh persetujuan. 

 

4. Proses FPT Calon Direksi : 

 

a) Tim Evaluasi melakukan FPT terhadap bakal calon yang namanya 

tercantum dalam Daftar Bakal Calon ( long list ) yang telah 

disetujui oleh Direksi BUMN yang bersangkutan untuk 
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memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada 

Direksi BUMN yang bersangkutan sebagai Calon Direksi. 

b) Dalam melakukan FPT terhadap bakal Calon Direksi sebagimana 

dimaksud dalam huruf a), Tim Evaluasi Dapat mengusulkan 
kepada Direksi BUMN yang bersangkutan untuk menggunakan 

ahli atau Lembaga Profesional. 

c) Ahli atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b) harus bersifat independen, mempunyai reputasi baik, 

mempunyai fungsi melaksanakan assessment, dan hasil 

assessment harus memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. 

d) Bakal calon Direksi yang diuji harus memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Tim Evaluasi dan/ atau Lembaga Profesional. 

e) Dalam hal FPT dilakukan oleh Lembaga Profesional, hasil FPT 

tersebut dievaluasi oleh Tim Evaluasi. 

f) Apabila dipandang perlu, Direksi BUMN yang bersangkutan atas 

usul Tim Evaluasi dapat menggunakan lebih dari 1 ( satu ) 
Lembaga Profesional 

g) Dalam hal FPT dilakukan oleh Lembaga Profesional, maka hasil 

FPT disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi 

untuk dievaluasi. 

h) Hasil FPT dalam Daftar Calon ( short list ) yang terdiri dari 3 ( 

tiga ) orang untuk masing-masing jabatan anggota direksi 

dengan ranking nilai terbaik. 

i) Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon ( short list ) kepada 

Direksi BUMN yang bersangkutan untuk menetapkan Calon 

Direksi terpilih. 

j) Penyampaian Daftar Calon ( short list ) kepada Direksi BUMN 

yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf i) 
disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan 

lampiran hasil penilaian lengkap.  

 

5. Proses FPT Calon Komisaris : 

 

a) Tim Evaluasi melakukan FPT terhadap bakal calon yang namanya 

tercantum dalam Daftar Bakal Calon ( long list ) yang telah 

disetujui oleh Direksi BUMN yang bersangkutan untuk 

memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada 

Direksi BUMN yang bersangkutan sebagai Calon Komisaris. 

b) FPT terhadap bakal Calon Komisaris sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a), dilakukan dengan cara penilaian terhadap CV 

dan wawancara antara Direksi BUMN yang bersangkutan dan/ 

atau Tim Evaluasi dengan bakal Calon Komisaris yang 
bersangkutan. 
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c) Bakal Calon Komisaris yang diuji harus memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh Direksi BUMN yang bersangkutan dan/ atau 

Tim Evaluasi. 

d) Hasil FPT ditetapkan dalam Daftar Calon ( short list ) yang terdiri 

dari 2 orang untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris 
dengan rangking nilai terbaik. 

e) Dalam hal wawancara dilakukan oleh Tim Evaluasi, Daftar Calon 

( short list ) disampaikan kepada Direksi BUMN yang 

bersangkutan untuk menetapkan Calon Komisaris terpilih. 

f) Penyampaian Daftar Calon (  short list  ) kepada Direksi BUMN 

yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf e), 

disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan 

lampiran hasil penilaian lengkap. 

6. Proses Penetapan : 

a) Direksi BUMN yang bersangkutan melakukan evaluasi akhir atas 

hasil FPT untuk menetapkan masing-masing 1 ( satu ) Calon 

Direksi dan Calon Komisaris terpilih untuk masing-masing 

jabatan anggota direksi dan anggota Komisaris. 

b) Jika dianggap perlu, direksi BUMN yang bersangkutan dapat 
menggunakan langsung hasil FPT yang dilakukan oleh Lembaga 

Profesional dalam menetapkan calon Direksi terpilih. 

c) Direksi BUMN yang bersangkutan menyampaikan Calon Direksi 

dan Calon Komisaris terpilih kepada Komisaris BUMN yang 

bersangkutan disertai penjelasan mengenai proses penjaringan, 

proses FPT, dan proses penetapan calon Direksi dan Calon 

Komisaris terpilih. 

d) Komisaris BUMN yang bersangkutan melakukan penilaian 

terhadap proses penjaringan. FPT dan penetapan yang dilakukan 

oleh Direksi BUMN yang bersangkutan untuk merekomendasikan 

apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip good 

corporate governance. 

e) Komisaris BUMN yang bersangkutan sudah harus memberikan 

rekomendasi kepada Direksi BUMN yang bersangkutan dalam 
waktu selambat-lambatnya 14 ( emapt belas ) hari kalender 

terhitung sejak tanggal diterimanya Calon Direksi dan Calon 

Komisaris dari Direksi BUMn yang bersangkutan. 

f) Dalam hal Komisaris BUMN yang bersangkutan belum atau tidak 

memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam huruf e), maka Komisaris BUMN yang 

bersangkutan dianggap telah menyetujui usulan Direksi BUMN 

yang bersangkutan. 

g) Direksi BUMN yang bersangkutan menyampaikan Calon Direksi 

dan Calon Komisaris terpilih kepada Menteri BUMN melalui 

Sekretaris kementerian BUMN disertai penjelasan mengenai 

alasan pergantian, proses penjaringan, proses FPT, dan proses 
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penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih untuk 

mendapatkan persetujuan. 

h) Penyampaian Calon Direksi dan Komisaris terpilih oleh Direksi 

BUMN yang bersangkutan kepada Menteri BUMN sebagaimana 

dimaksud dalam huruf g) dapat dilakukan bersamaan dengan 
penyampaian kepada komisaris BUMN yang bersangkutan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c). 

i) Menteri BUMN melakukan penilaian terhadap alasan pergantian, 

proses penjaringan, FPT dan penetapan yang dilakukan oleh 

Direksi BUMN yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah 

proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah 

memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance. 

j) Mentri BUMN sudah harus memberikan persetujuan kepada 

Direksi BUMN yang bersangkutan dalam waktu selambat-

lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 

diterimanya rekomendasi Komisaris BUMN yang bersangkutan 

atau sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf f). 

k) Dalam Hal Menteri BUMN  belum atau tidak memberikan 

persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 

huruf j) maka Menteri Negara BUMN dianggap telah menyetujui 

usulan Direksi BUMN yang bersangkutan. 

l) Calon Direksi yang telah disetujui oleh Menteri BUMN, 

menandatangani Kontrak Manajemen dengan Direksi BUMN yang 

bersangkutan sebelum ditetapkan menjadi anggota direksi dalam 

RUPS Anak Perusahaan. 

m) Setelah memperoleh rekomendasi Komisaris BUMN yang 

bersangkutan, persetujuan Menteri BUMN, dan penandatanganan 

Kontrak Manajemen oleh Calon Direksi, Direksi BUMN yang 

bersangkutan mengajukan Calon Direksi dan Calon Komisaris 

untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan BUMN menjadi 
anggota direksi dan anggota Komisaris perusahaan.  

n) Direksi BUMN yang bersangkutan wajib memberikan laporan 

kepada Menteri BUMN mengenai pengangkatan anggota Direksi 

dan anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN. 

o) Kewenangan Menteri BUMN unruk melakukan penilaian 

sebagaimana dimaksud dalam huruf i) dan memberikan 

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf j), dikuasakan 

kepada Sekretaris Kementerian BUMN. 

p) Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf 

o) Sekretaris Kementerian BUMN dapat membentuk Tim Kerja 

yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 ( lima ) orang 

anggota.    
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D. Formulasi Penilaian  
  

1. Penilaian pertama terhadap bakal Calon Direksi dan bakal Calon 

Komisaris dilakukan terhadap pemenuhan syarat formal dan syarat 

lain sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Anggota Direksi dan 

persyaratan Anggota Komisaris. 

2. Dalam hal data dan/ atau informasi untuk membuktikan pemenuhan 

syarat formal dan syarat lain tidak diperoleh oleh Tim Evaluasi, 

maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis 
dari bakal calon yang bersangkutan. 

3. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana 

dimaksud dalam butir 2 terbukti tidak benar, maka yang 

bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Direksi 

atau Komisaris perusahaan, dan Direksi BUMN Anak Perusahaan 

yang bersangkutan memproses pernyataan tidak benar tersebut 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

4. Dalam hal satu atau lebih dari syarat formal dan/ atau syarat lain 

tidak terpenuhi, maka bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris 

dinyatakan gugur. 

5. Penilaian terhadap syarat material, dilakukan hanya terhadap bakal 

Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris yang telah dinyatakan 

memenuhi syarat formal dan syarat lain. 
6. Penilaian syarat material terhadap Calon Direksi dilakukan dengan 

memberikan pembobotan sebagai berikut : 
 

a) Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 40%,    

dengan perincian : 

 Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam 
pengurusan Anak Perusahaan BUMN/ BUMN/ Perusahaan 

lain/ Lembaga tempat yang bersangkutan yang bekerja 

sebelum pencalonan ( berbuat tidak jujur ) diberikan bobot 

sebesar 10%. 

 Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak 

memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak 

Perusahaan BUMN/ BUMN/ Perusahaan lain/ Lembaga tempat 

bersangkutan bekerja sebelum pencalonan                 ( 

berperilaku tidak baik ) diberikan bobot sebesar 10%. 

 Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan 

kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Anak 

Perusahaan BUMN/ BUMN/ Perusahaan lain/ Lembaga tempat 
yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan        ( 

berprilaku tidak adil ) diberikan bobot sebesar 10%. 

 Perbuatan yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan 

perusahaan yang sehat ( berperilaku tidak baik ) diberikan 

bobot sebesar 10%. 
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b) Kompetensi tehnis/ keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 

50% dengan perincian sebagai berikut : 

 Pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan, 

diberikan bobot 10%. 
 Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis ( bagi 

calon Direksi ) dalam rangka pengembangan perusahaan 

diberikan bobot 20%. 

 Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang 

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen diberikan 

bobot 10%. 

 Berdedikasi dalam melakukan tugasnya diberikan bobot 10%. 

 

c) Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10% 

 Penilaian syarat material terhadap Calon Komisaris dilakukan    

dengan memberikan pembobotan sebagai berikut: 

 Integritas dan moral diberikan bobot sebagaimana diatur 

dalam butir D, 6. Huruf a) 
 Kompetensi tehnis/ keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 

60% dengan perincian sebagai berikut : 

 Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, 

diberikan bobot 10%. 

 Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis        ( 

bagi Calon Komisaris ) dalam rangka pengembangan 

perusahaan diberikan bobot 25%. 

 Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan 

yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen 

diberikan bobot 15%. 

 Berdedikasi dalam melakukan tugasnya diberikan bobot 

10%. 
 Penetapan nilai akhir dilakukan dengan menjumlahkan nilai 

integritas dan moral, kompetensi tehnis/ keahlian dan 

psikoligi. 

 Calon Direksi dan Calon Komisaris yang mempunyai nilai 

tertinggi ditetapkan sebagai calon terbaik sesuai dengan 

urutannya. 

  

E. Aturan Tambahan : 

 

1. Terhadap anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan 

BUMN yang berakhir masa jabatannya, FPT dilakukan berdasarkan 

penilaian prestasi kerja yang bersangkutan selama menjabat 

sebagai anggota Direksi atau anggota Komisaris Anak Perusahaan 
BUMN yang bersangkutan. 

2. Ketentuan yang mewajibkan Direksi BUMN meminta persetujuan 

Menteri Negara BUMN sebagimana butir C, 6. Huruf g), hanya 

berlaku bagi calon anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan 
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BUMN dan/ atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya 

dimiliki BUMN yang memenuhi syarat sebagai berikut:   

a) Kepemilikan saham BUMN sebesar minimal 51% atau 

kepemilikan saham pengendali. 

b) Revenue Anak Perusahaan BUMN sama dengan atau lebih besar 
dari 30% Revenue BUMN induk. 

c) Ekuity Anak Perusahaan BUMN sama dengan atau lebih besar 

dari 30% ekuity BUMN induk. 

d) Anak Perusahaan BUMN dan/ atau perseroan terbatas yang 

sebagian sahamnya dimiliki BUMN yang dipandang oleh 

Pemegang Saham BUMN ( Negara ) memiliki peran strategis. 

 

3. Proses penjaringan : 

a) Dalam hal proses penjaringan tidak menemukan 5 ( lima ) bakal   

calon Direksi dan 3 ( tiga ) bakal Calon Komisaris, maka Direksi 

BUMN dapat mengizinkan Tim Evaluasi untuk melakukan FPT 

terhadap calon-calon yang ada. 

b) Dalam hal setelah dilakukan FPT, Calon Direksi yang terbaik 

kurang dari 3 ( tiga ) orang dan Calon Komisaris yang terbaik 
kurang dari 2 ( dua ) orang untuk masing-masing jabatan, maka 

Tim Evaluasi menyampaikan hasil FPT yang ada kepada Direksi 

BUMN Anak perusahaan yang bersangkutan untuk diputuskan 

lebih lanjut. 

 

4. Bagi perusahaan ( PT Petrosida Gresik ) yang semula berstatus 

BUMN, maka proses FPT dilakukan oleh Menteri BUMN berdasarkan 

Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-09A/MBU/2005 tentang 

Penilaian Kelayakan dan Kepatuhan ( Fit and Proper Test ) Calon 

Anggota Direksi BUMN atau perubahannya dari waktu ke waktu ( 

lihat lanjutan lampiran 05 ). 

5. Hasil FPT : 

a) Proses dan hasil FPT bersifat rahasia dan hanya dipergunakan 
oleh Direksi BUMN, Komisaris dan Kementerian BUMN. 

b) Direksi BUMN memberitahukan kepada Calon Direksi dan Calon 

Komisaris yang bersangkutan, khusus mengenai hasil FPT atas 

Calon Direksi dan Calon Komisaris perusahaan. 

c) Direksi BUMN, Komisaris BUMN, Pejabat dan Pegawai Kementrian 

BUMN, dan anggota Tim Evaluasi dilarang membocorkan hasil 

FPT, kecuali diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka 

pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

butir 5, huruf c) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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Gresik, ( tanggal ) ( bulan ) ( tahun) 

Nomor : 
Lampiran : 

Hal    : 

 

 

Kepada Yth. 

( nama ) 

Sebagai Calon Direktur ( posisi ) PT Petrosida Gresik 

Jl. KIG Raya Utara Kav. O Gresik - Jatim 

 

Dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut : 

a. bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat (3) undang-undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, calon anggota Direksi 

yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatuhan wajib 
menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan 

pengangkatannya sebagai anggota Direksi ; 

b. bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas ( UUPT ) dan undang-undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( UU BUMN ), Direksi 

bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk 

kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan;     

c. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance dan peningkatan kinerja Perusahaan maka diperlukan 

komitmen yang jelas dari setiap calon anggota Direksi yang akan 

menduduki jabatannya di perusahaan; 
d. bahwa dalam rangka penilaian kinerja anggota Direksi maka perlu 

ditetapkan hak dan kewajiban serta target-target yang harus dicapai 

oleh Direksi dalam melakukan pengurusan Perusahaan; 

 

dan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan 

pada ( hari/ tanggal/ bulan/ tahun ) yang menyatakan bahwa Saudara 

lulus dalam penilaian tersebut, maka kami menunjuk Saudara sebagai 

calon Direktur ( posisi ) pada PT Petrosida Gresik untuk periode masa 

jabatan 5 ( lima ) tahun. 

 

Untuk itu, dengan ini kami sampaikan hal-hal penting yang berkaitan 

dengan peranan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, hak dan 

kewajiban serta hal-hal lain yang perlu Saudara ketahui sebagai anggota 
Direksi PT Petrosida Gresik. 
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I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

 
1. Direksi memiliki peranan penting dalam pengurusan dan pencapaian 

kinerja PT Petrosida Gresik. Direksi merupakan organ utama 

Perusahaan dalam mengembangkan strategi dan keberhasilan 

pelaksanaan rencana-rencana dalam upaya mendukung sasaran 

dan strategi perusahaan. 

2. Sebagai seorang Direktur, Pemegang Saham mengharapkan 

Saudara dapat memberikan kontribusi yang strategis bagi 

perusahaan, termasuk kepemimpinan, pemikiran yang kritis dan 

mandiri, pengalaman manajemen dan kehandalan kompetensi 

Saudara dalam bidang bisnis perusahaan. 

3. Sebagai seorang Direktur, Saudara bersama-sama dengan anggota 

Direksi lainnya bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja PT 

Petrosida Gresik yang akan dikaji oleh Pemegang Saham dari 
waktu ke waktu. 

4. Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi, Saudara harus 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, utamanya adalah 

UUPT, UU BUMN, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang bersifat sektoral serta 

keputusan-keputusan dan arahan dari RUPS. 

5. Peran Saudara sebagai anggota Direksi. 
 

Sebagai Direktur ( posisi ), Saudara memiliki tanggungjawab 

khusus dalam bidang ( sesuai dengan bidangnya, misalnya bidang 

pemasaran, operasional, atau keuangan ). Peran dan tanggung 

jawab khusus Direktur ( posisi ) meliputi ( uraian ). 

6. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate 
 

Sebagaimana ditetapkan dalam UUPT dan UU BUMN, peraturan 

pemerintah pelaksanaan dari UU BUMN, dan keputusan Menteri 

BUMN Nomor PER-0I/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, Saudara 

wajib menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

secara konsisten dan menjadikan Good Corporate Governance 

sebagai landasan operasional Perusahaan. Sesuai dengan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance, Saudara harus menghindari 

kemungkinan adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu, 

Saudara tidak diperbolehkan berada dalam posisi dimana 
kepentingan pribadi dapat menganggu kemandirian Saudara dalam 

membuat keputusan bagi kepentinagn dan tujuan Perusahaan. 

Dengan demikian, Saudara diminta setiap saat memberitahukan 

kemungkinan adanya benturan kepentingan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung selam menjabat sebagai anggota Direksi. 
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7.   Kerahasiaan 
 

Sebagai angggota Direksi, Saudara harus menjaga informasi 

Perusahaan yang bersifat rahasia, antara lain meliputi data 

keuangan, kontrak, SDM, teknis, penjualan, dan data lainnya yang 

berkaitan dengan proses dan kegiatan Perusahaan, dan tidak 

menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

Penyalanhgunaan informasi tersebut dapat mengakibatkan Saudara 

bertanggungjawab penuh secara pribadi. 
8. Hubungan dengan Pihak Ketiga 

 

Komunikasi dengan pers, Pemegang Saham, dan pihak-pihak 

terkait merupakan tanggung jawab Ditektur Utama ( walaupun 

Direktur Utama dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut 

kepada anggota Direksi lainnya ). Agar tercipta koordinasi dan 
konsistensi yang baik dalam komunikasi tersebut, Saudara harus 

memperhatikan hal-hal atau kebijakan yang telah ditetapkan 

Direksi dalam Rapat Direksi. 

9. Perawatan/ Pemeliharaan Fasilitas Produksi dan Asset Perusahaan 

Lain. 
 

Direksi Wajib melakukan perawatan/ pemeliharaan fasilitas 

produksi dan aset Perusahaan lain secara wajar ( proper ) dan 

tidak mengexploitasi fasilitas produksi dan aset Perusahaan 

dimaksud secara berlebihan yang dapat berakibat umur tehnisnya 

berkurang.  

10. Pengukuran Kinerja dan Target. 
 

Untuk memonitor dan menilai efektivitas pelaksanaan tugas 

anggota Direksi, kami telah menetapkan indikator kinerja secara 

kolegial. Indikator dan target tersebut dicantumkan dalam lampiran 

surat ini. Indikator kinerja dan target tersebut akan ditinjau setiap 

tahun sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ( 

RKAP )dan sekaligus ditampung dalam risalah RUPS tentang 

pengesahan RKAP.   

 

II. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DIREKSI  

 

 1.   Masa Jabatan. 
   

  Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 ( lima ) tahun terhitung 

mulai tanggal pengangkatan sebagai anggota Direksi oleh RUPS, 

dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan 

berikutnya di PT. Pertosida Gresik berdasarkan penilaian kinerja 

pada periode sebelumnya. Namun tidak mengurangi hak RUPS 
untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan 

menyebutkan alasannya, antara lain kerena Saudara tidak dapat 

memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam surat ini, tidak 
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dapat menjalankan tugas dengan baik, melanggar ketentuan 

Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan, 

dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap.  
 2.   Remunerasi. 

 

  Sebagai Direktur ( posisi ) Saudara berhak atas remunerasi sebagai 

berikut : 

a. Gaji 
 

Sebagai anggota Direksi, Saudara akan menerima gaji sebesar ( 

Rp. .................. ) per bulan dimana pajak atas gaji tersebut 

ditanggung oleh perusahaan. Besaran gaji akan ditinjau setiap 

tahun berdasarkan ketetapan RUPS, adanya perubahan tugas 

dan tanggung jawab, dan kinerja Perusahaan. 

 

b. Tunjangan dan Fasilitas 
 

Sesuai dengan kebijakan Perusahaan, Saudara juga akan 

menerima tunjangan dan fasilitas sebagai berikut : 

 Rumah Jabatan/ Kompensasi rumah jabatan 

 Kendaraan Jabatan 

 Fasilitas lainnya ( pengobatan ) 

 Tunjangan Purna Jabatan  

Disamping itu Perusahaan akan menanggung biaya-biaya yang 

berkaitan dengan penugasan Saudara sebagai anggota Direksi 

sesuai dengan ketentuan Perusahaan. 
 

Jenis dan jumlah tunjangan dan fasilitas serta biaya-biaya 

dimaksud disetujui terlebih dahulu oleh RUPS sebelum 

ditetapkan menjadi kebijakan Perusahaan. 

c. Tantiem 
 

Sebagai anggota Direksi, Saudara berhak untuk mendapatkan 

tentiem yang besarannya akan diputuskan oleh RUPS 

berdasarkan kinerja Saudara dalam melakukan pengurusan 

Perusahaan.   

d. Remunerasi akan diagendakan dalam RUPS untuk mendapatkan 

persetujuan dan dicantumkan dalam laporan tahunan 

Perusahaan. 
 

 3.   Pelaksanaan Tugas Direksi. 
 

a. sebagai anggota Direksi, saudara wajib : 

b. Sebagai anggota Direksi, Saudara diharuskan untuk menghadiri 

semua Rapat Direksi, kecuali apabila Saudara telah terlebih 

dahulu memberitahukan kepada Direktur Utama atau Direktur 
yang ditunjuk untuk memimpin Rapat oleh Direktur Utama, dan 

memberikan kuasa secara tertulis kepada seorang anggota 
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Direksi lainnya. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance, kehadiran setiap anggota Direksi dalam 

rapat harus diumumkan sebagai bagian dalam laporan tahunan. 
 

Agar Rapat dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif, 

Saudara harus mempersiapkan diri sebelum rapat dilaksanakan, 

termasuk mempelajari semua materi yang akan dibicarakan 

dalam rapat. 

III. HAL-HAL LAIN 

 1. Harapan Pemegang Saham. 
 

  Kami menghendaki agar Saudara selalu menyampaikan segala 

informasi yang penting mengenai kegiatan dan perkembangan 

perusahaan, sehingga kami mengetahui secara dini mengenai 

kondisi dan perkembangan Perusahaan setiap waktu. 
 

  Setiap waktu, kami selaku RUPS dapat meminta kepada Perusahaan 

mengenai segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan, dan 

menyampaikan arahan-arahan dalam rangka kemajuan dan 

perkembangan perusahaan, misalnya mengenai : 
 

a. Pengaturan dalam rangka penyusunan dan pembahasan yang 

berkaitan dengan RJP, RKAP. SCI dan pengawasan RUPS terhadap 

kinerja Perusahaan. 

b. Langkah-langkah yang diambil oleh RUPS yang berkaitan dengan 

masalah-masalah strategis Perusahaan  ( seperti ekspansi usaha 

dan diversifikasi, penanaman modal dan divestasi yang material, 

kebijakan dividen dan struktur modal ), dan masalah-masalah 
penting seperti kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan 

hutang. 
 

Bilamana arahan-arahan tersebut disampaikan kepada Perusahaan, 

maka sebagai anggota Direksi, Saudara harus melaksanakan 

arahan-arahan tersebut.   
 

 2. Program Orientasi . 
 

  Program orientasi bagi Saudara sebagai anggota Direksi baru, akan 

dilaksanakan segera setelah pengangkatan Saudara sebagai Direktur 

( posisi ), dengan tujuan untuk membantu mempersiapkan saudara 
dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Program tersebut akan 

memberikan pengetahuan kepada anggota Direksi mengenai segala 

aspek Perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan Perusahaan. 

Disamping itu, program tersebut memastikan anggota Direksi 

mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai peranan, 

kewenangan, tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai anggota 

Direksi. Tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi berada 

pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan, maka 
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tanggung jawab pelaksanaannya berada pada Komisaris Utama atau 

anggota Direksi yang ada.    

 3. Pengungkapan Kekayaan.  
 

 Sebagai calon anggota Direksi, Saudara wajib mengungkapkan 

kekayaan secara tertulis kepada Pemegang Saham dan demikian 

pula pengungkapan kekayaan tersebut harus dilakukan pada masa 

akhir jabatan atau setelah Saudara tidak menjabat lagi sebagai 
anggota Direksi. Pengungkapan kekayaan dilakukan dengan 

mengikuti format laporan kekayaan KPKPN  

 

IV. PENUTUP 

 

Apabila Saudara tidak dapat menyetujui persyaratan-persyaratan 

sebagaimana dikemukakan dalam surat ini, maka saudara dianggap 

mengundurkan diri. 
 

Apabila Saudara dapat menyetujui persyaratan-persyaratan 

sebagaimana dikemukakan dalam surat ini, maka Saudara harus : 

a. menandatangani dan mengembailikan surat ini kepada Pemegang 

Saham dalam waktu paling lambat 3 ( tiga ) hari sejak diterimanya 

surat ini. 

b. mengisi laporan pengungkapan kekayaan dan mengembalikannya 

kepada Pemegang Saham bersama-sama dengan surat ini. 

c. menandatangani Surat Pernyataan. 

  

 
 

 

a.n Pemegang saham 

 

 

 

 

 

 

  .......................................... 

( Nama Pimpinan RUPS ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  PT Petrosida Gresik - 2015 

 

  131

                                                                                               
                                                                                                  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

 

PENILAIAN DALAM ASSESSMENT GCG 

 

Penilaian dalam Assessment GCG dilakukan dengan menggunakan kriteria  
( indikator dan parameter ) untuk mengevaluasi ( pengukuran dan 

pengujian ) tingkat penerapan GCG pada perusahaan seperti tertuang 

dalam score card GCG yang terdiri dari 50 indikator dan 160 parameter.  

Indikator dan Parameter GCG 

DAFTAR INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN 

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (Good Corporate Governance) 

No 
ASPEK 

PENGUJIAN/INDIKATOR 

Bobot 

Indikator 
PARAMETER 

Bobot 

Para-

meter 

I 
KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG 

BAIK SECARA BERKELANJUTAN 
  

  Jumlah Indikator : 6   Jumlah Parameter : 15    

1 

Perusahaan memiliki 

Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG 

Code) dan Pedoman Perilaku 

(Code of Conduct) 

1.218 1 

Perusahaan memiliki Pedoman 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
(GCG Code) yang ditinjau dan 

dimutakhirkan secara berkala 

0.609 

  

  

  

2 

Perusahaan memiliki Pedoman 

Perilaku yang ditinjau dan 

dimutakhirkan secara berkala 

0.609 

2 

Perusahaan melaksanakan 

Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik dan 

Pedoman Perilaku secara 

konsisten 

1.217 3 

Direksi menunjuk seorang 

anggota Direksi sebagai 

penanggung jawab dalam 

penerapan dan pemantauan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik 

0.456 

  

    

4 

Perusahaan menciptakan situasi 

kondusif untuk melaksanakan 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (GCG Code) dan 

Pedoman Perilaku 

0.761 

3 

Perusahaan melakukan 

pengukuran terhadap 

penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 

0.608 5 

Perusahaan melakukan 

assessment terhadap 

pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik dan review 

secara berkala. 

0.304 

      

6 

Pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik menjadi 

salah satu Key Performance 

Indicator (KPI) yang dituangkan 

dalam kontrak manajemen 

0.304 

4 
Perusahaan melakukan 

koordinasi pengelolaan dan 1.370 7 
Perusahaan memiliki kebijakan 

tentang kepatuhan pelaporan 0.609 



  PT Petrosida Gresik - 2015 

 

  132

                                                                                               
                                                                                                  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

  

    

  

8 

Penyelenggara Negara/Wajib 

Lapor memahami 

kebijakan/SOP tentang 

kepatuhan pelaporan harta 

kekayaan penyelenggara negara 

0.304 

    

  

9 

Perusahaan melaksanakan 

kebijakan/SOP tentang 

kepatuhan pelaporan harta 

kekayaan penyelenggaraan 

negara 

0.457 

5 

  

1.370 10 

Perusahaan memiliki 

ketentuan/kebijakan tentang 

Pengendalian Gratifikasi 
0.304 

      11 

Perusahaan melaksanakan 

upaya untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap 

kebijakan/ketentuan 

pengendalian gratifikasi 

0.609 

      12 

Perusahaan 

mengimplementasikan 

pengendalian gratifikasi 

0.457 

6 

Perusahaan 

melaksanakan kebijakan 

atas sistem pelaporan 

atas dugaan 

penyimpangan pada 
perusahaan yang 

bersangkutan 

(whistleblowing system) 

1.217 13 

Perusahaan memiliki kebijakan 

tentang pelaporan atas dugaan 

penyimpangan pada perusahaan 

(whistleblowing system) 
0.304 

  

    

14 

Perusahaan melaksanakan 

kegiatan untuk memberikan 

pemahaman atas kebijakan 

pelaporan atas dugaan adanya 

penyimpangan (whistleblowing 

system) 

0.304 

  

    

15 

Perusahaan melaksanakan 

kebijakan tentang pelapora atas 

dugaan penyimpangan pada 
perusahaan (whistleblowing 

system) 

0.609 

    7.000   Jumlah I 7.000 

II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS / PEMILIK MODAL 9.000 

administrasi Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) 

harta kekayaan penyelenggara 

negara bagi Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas, 

Direksi dan pejabat satu tingkat 

di bawah Direksi 
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  Jumlah Indikator : 6   Jumlah Parameter : 25   

7 

RUPS/Pemilik modal 

melakukan pengangkatan 

dan pemberhentian 
Direksi 

2.423 16 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal menetapkan pedoman 

pengangkatan dan 
pemberhentian Direksi 

0.346 

      17 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal melaksanakan penilaian 
terhadap calon anggota Direksi  

0.692 

 
    18 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal menetapkan pengankatan 

anggota dan komposisi Direksi 
0.520 

      19 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal menetapkan pengaturan 
mengenai rangkap jabatan bagi 

anggota Direksi 

0.346 

      20 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 
Modal memberhentikan anggota 

Direksi sesuai dengan aturan 

perundang undangan 

0.173 

      21 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal memberikan respon 

terhadap lowongan jabatan 

dan/atau pemberhentian 

sementara Direksi oleh Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.346 

8 

RUPS/Pemilik modal 

melakukan pengangkatan 

dan pemberhentian 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas 

1.731 22 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal menetapkan pedoman 

pengangkatan dan 

pemberhentian Dewan 
Komisaris / Dewan Pengawas 

0.346 

      23 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal melaksanakan penilaian 
terhadap calon anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.519 

      24 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal menetapkan pengankatan 
anggota dan komposisi Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.347 

      25 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal menetapkan pengaturan 
mengenai rangkap jabatan bagi 

anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.346 

      26 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal memberhentikan anggota 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas sesuai dengan aturan 

0.173 
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perundang undangan 

9 

RUPS/Pemilik Modal 

memberikan keputusan 

yang diperlukan untuk 
menjaga kepentingan 

usaha perusahaan dalam 

jangka panjang dan 

jangka pendek sesuai 

dengan peraturan 

perundang undangan 
dan/atau anggaran dasar 

1.385 27 

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik 

Modal memberikan pengesahan 

Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) atau revisi 

RJPP 
0.519 

 

 

      28 

Pemegang 

Saham/RUPS/Pemilik Modal 

memberikan pengesahan 

Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 

0.520 

      29 

Pemegang 

Saham/RUPS/Pemilik Modal 
memberikan 

persetujuan/keputusan atas 

usulan aksi korporasi yang 

perlu mendapat 

persetujuan/keputusan dari 

RUPS/Pemilik modal 

0.346 

10 

RUPS/Pemilik Modal 

memberikan persetujuan 

laporan tahunan 

termasuk pengesahan 
laporan keuangan serta 

tugas pengawasan Dewan 

Komisaris/Dewan 

Pengawas sesuai 

peraturan perundang 

undangan dan/atau 
anggaran dasar 

2.077 30 

RUPS/Pemilik Modal 

memberikan penilaian terhadap 

kinerja Direksi dan kinerja 

Dewan Komisaris/Dean 
Pengawas 

0.346 

  

  

  31 

RUPS menetapkan 

gaji/honorarium, tunjangan, 

fasilitas, dan tantiem/insentif 
kinerja untuk Direksi dan 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas 

0.346 

  

  

  32 

Pemegang 

Saham/RUPS/Pemilik Modal 

menetapkan auditor eksternal 

yang mengaudit Laporan 

Keuangan Perusahaan 

0.346 

      33 Pemegang 0.520 
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Saham/RUPS/Pemilik Modal 

memberikan persetujuan 

laporan tahunan termasuk 

pengesahan laporan keuangan 

serta tugas pengawasan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

  

  

  34 

Pemegang 

Saham/RUPS/Pemilik Modal 

menetapkan penggunaan laba 
bersih 

0.346 

  

  

  35 

Pengesahan terhadap Laporan 

Tahunan dan persetujuan 
terhadap Laporan Keuangan 

dilaksanakan tepat waktu 

0.173 

11 

RUPS/Pemilik Modal 
mengambil keputusan 

melalui proses yang 

terbuka dan adil serta 

dapat 

dipertanggungjawabkan 
0.519 

36 

RUPS mengambil keputusan 
sesuai ketentuan perundang 

undangan di bidang Perseroan 

Terbatas dan/atau Anggaran 

Dasar Perusahaan sehingga 

menghasilkan keputusan yang 

sah 

0.173 

  

  

37 

RUPS mengambil keputusan 

melalui proses yang terbuka 

dan adil 

0.346 

 

 

12 

Pemegang Saham/Pemilik 

Modal melaksanakan Tata 

Kelola Perusahaan yang 

Baik sesuai dengan 

wewenang dan tanggung 

jawabnya 

0.866 38 

Pemegang Saham/Pemilik Modal 

memberikan arahan/pembinaan 

penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik kepada 

Direksi dan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.346 

  

  

  39 

Pemegang Saham/Pemilik Modal 

tidak mencampuri kegiatan 

operasional perusahaan yang 
menjadi tanggung jawab Direksi 

0.173 

  

  

  40 

Pemegang Saham/Pemilik Modal 

merespon terhadap informasi 

yang diterima dari Direksi 
dan/atau Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

mengenai gejala penurunan 

kinerja dan kerugian 

perusahaan yang signifikan  

0.346 

    9.000   Jumlah II 9.000 

III DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS 35.000 

  Jumlah Indikator : 12   Jumlah Parameter : 44   

13 Dewan Komisaris/Dewan 1.348 41 Dewan Komisaris/Dewan 0.674 
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Pengawas melaksanakan 

program 

pelatihan/pembelajaran 

Pengawas yang baru diangkat 

mengikuti program, pengenalan 

yang diselenggarakan oleh 

perusahaan 

      42 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melaksanakan 

program pelatihan dalam 

rangka meningkatkan 

kompetensi anggota Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas 

sesuai kebutuhan 

0.674 

14 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas melakukan 

pembagian tugas dan 

menetapkan faktor-faktor 

yang dibutuhkan untuk 

mendukung pelaksanaan 

tugas Dewan 
Komisaris/Dewan 

Pengawas 

2.127 43 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas memiliki kebijakan 

dan melaksanakan pembagian 

tugas diantara anggota Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 0.648 

      44 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas menetapkan 
mekanisme pengambilan 

keputusan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.493 

      45 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas menyusun rencana 

kerja setiap tahun yang 

memuat sasaran/target yang 

ingin dicapai dan melaporkan 

secara tertulis kepada 
RUPS/Pemilik Modal 

0.493 

 

      46 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas mendapatkan akses 

informasi perusahaan sesuai 

kewenangannya 

0.493 

15 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memberikan 

persetujuan atas 

rancangan RJPP dan RKAP 
yang disampaikan oleh 

Direksi 

2.504 47 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memberikan 

persetujuan atas rancangan 

RJPP yang disampaikan oleh 
Direksi 

1.296 

  

  

  48 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas memberikan 

persetujuan atas rancangan 

RKAP yang disampaikan oleh 

Direksi 

1.608 

16 Dewan Komisaris/Dewan 9.593 49 Dewan Komisaris/Dewan 1.100 
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Pengawas memberikan 

arahan terhadap Direksi 

atas implementasi 

rencana dan kebijakan 

perusahaan 

Pengawas memberikan arahan 

tentang hal-hal penting 

mengenai perubahan 

lingkungan bisnis yang 

diperkirakan akan berdampak 

besar pada usaha dan kinerja 
perusahaan secara tepat waktu 

dan relevan 

  

  

  50 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas dalam batas 

kewenangannya, merespon 

saran, harapan, permasalahan 

dan keluhan dari Stakeholders 

(pelanggan,pemasok,kreditur 

dan karyawan) yang 
disampaikan langsung kepada 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas ataupun 

penyampaian oleh Direksi 

0.789 

      51 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memberikan arahan 

tentang penguatan Sistem 

Pengendalian Intern 

Perusahaan 

1.100 

      52 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memberikan arahan 

tentang manajemen resiko 

perusahaan 

1.100 

      53 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memberikan arahan 

tentang Sistem Teknologi 
Informasi yang digunakan 

perusahaan 

1.100 

      54 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas memberikan arahan 

tentang kebijakan dan 

pelaksanaan pengembangan 

karir 

1.101 

 

      55 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memberikan arahan 

tentang kebijakan akuntansi 

dan penyusunan laporan 
keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia (SAK) 

1.101 

      56 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memberikan arahan 

tentang kebijakan pengadaan 
1.101 
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dan pelaksanaannya 

      57 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memberikan arahan 

tentang kebijakan mutu dan 
pelayanan serta pelaksanaan 

kebijakan tersebut 

1.101 

17 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas melaksanakan 

pengawasan terhadap 

Direksi atas implementasi 

rencana dan kebijakan 

perusahaan 

6.479 58 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas mengawasi dan 

memantau kepatuhan Direksi 

dalam menjalankan peraturan 

perundangan yang berlaku dan 

perjanjian dengan pihak ketiga 

1.417 

      59 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas mengawasi dan 

memantau kepatuhan Direksi 

dalam menjalankan 
perusahaan sesuai dengan 

RKAP dan/atau RJPP 

1.106 

      60 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas memberikan 

persetujuan atas transaksi atau 

tindakan dalam lingkup 

kewenangan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

atau RUPS/Pemilik Modal 

0.966 

      61 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas (berdasarkan usul 

dari Komite Audit) mengajukan 

calon Auditor Eksternal kepada 
RUPS/Pemilik Modal 

0.778 

      62 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memastikan audit 
eksternal dan audit internal 

dilaksanakan secara efektif 

serta melaksanakan telaah atas 

pengaduan yang berkaitan 

dengan BUMN yang diterima 

oleh Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas 

1.106 
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      63 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melaporkan dengan 

segera kepada RUPS/Pemilik 

Modal apabila terjadi gejala 

menurunnya kinerja 

perusahaan serta saran-saran 
yang telah disampaikan kepada 

Direksi untuk memperbaiki 

permasalahan yang dihadapi 

1.106 

18 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melakukan 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan anak 

perusahaan/perusahaan 
patungan 

1.504 64 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melaksanakan 

pengawasan terhadap 

kebijakan pengelolaan anak 

perusahaan/perusahaan 

patungan dan pelaksanaannya 

0.985 

      65 

Peran Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas dalam pemilihan 
calon anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris Anak 

Perusahaan 

perusahaan/Perusahaan 

Patungan 

0.519 

19 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas berperan 

dalam pencalonan 

anggota Direksi, menilai 
kinerka Direksi (Individu 

dan Kolegial) dan 

mengusulkan 

tantiem/insentif kinerja 

sesuai ketentuan yang 

berlaku dan 

mempertimbangkan 
kinerja Direksi 

2.437 

66 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas mengusulkan calon 

anggota Direksi kepada 

Pemegang Saham/Pemilik 
Modal sesuai kebijakan dan 

kriteria seleksi yang ditetapkan 

0.502 

67 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas menilai Direksi dan 
melaporkan hasil penilaian 

tersebut kepada Pemegang 

Saham/Pemilik Modal 

0.968 

  

  

  68 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas mengusulkan 
remunerasi Direksi sesuai 

ketentuan yang berlaku dan 

penilaian kinerja Direksi 

0.968 

20 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melakukan 

tindakan terhadap potensi 

benturan kepentingan 

yang menyangkut dirinya 

0.571 69 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memiliki kebijakan 

benturan kepentingan dan 

melaksanakan secara konsisten 

kebijakan tersebut 

0.571 
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21 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memantau dan 

memastikan bahwa 

prinsip-prinsip Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik 
telah diterapkan secara 

efektif dan berkelanjutan 
1.659 

70 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memastikan prinsip-

prinsip Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik telah diterapkan 

secara efektif dan 
berkelanjutan 

0.985 

71 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melakukan 
pengukuran dan penilaian 

terhadap kinerja Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.647 

22 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas 

menyelenggarakan rapat 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas yang efektif 

dan menghandiri rapat 
tersebut sesuai dengan 

keterbukaan perundang-

undangan 

1.348 72 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memiliki 

pedoman/tata tertib Rapat 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas yang memadai 0.346 

      73 

Rapat Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas diadakan secara 

berkala sesuai ketentuan yang 

berlaku dan/atau anggaran 

dasar 

0.657 

      74 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan 

keputusan hasil rapat 

sebelumnya 

0.346 

23 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memiliki 

Sekertaris Dewan 
Komisaris/Dewan 

Pengawas untuk 

mendukung tugas 

kesekertariatan Dewan 

Komisaris/Dewan 

Pengawas 

2.583 75 

Sekertariat Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

memiliki uraian tugas yang 
jelas 

0.804 

      76 

Sekertariat Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

melakukan administrasi dan 

penyampaian dokumen 

0.337 

      77 

Sekertaris Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

menyelenggarakan Rapat 
Dewan Komisaris/Dewan 

0.959 
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Pengawas dan 

rapat/pertemuan antara Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

dengan Pemegang 

Saham/Pemilik Modal, Direksi 

maupun pihak-pihak terkait 
lainnya 

 

 

 

      78 

Sekertaris Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

menyediakan data/informasi 

yang diperlukan oleh Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas dan 

komite-komite di lingkungan 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas. 

0.493 

24 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memiliki 

komite Dewan 

Komisaris/Dewan 

Pengawas yang efektif 
2.437 79 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memiliki Komite 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku dan kebutuhan 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas 

0.643 

      80 

Komposisi keanggotaan yang 

mendukug pelaksanaan fungsi 

Komite dan independensi dari 

masing-masing Komite Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.488 

      81 

Komite Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memiliki 

piagam/charter dan program 
kerja tahunan 

0.643 

      82 

Komite Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melaksanakan 

pertemuan rutin sesuai dengan 
program kerja tahunan serta 

melakukan kegiatan lain yang 

ditugaskan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas. 

0.332 

      83 

Komite Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas melaporkan kegiatan 

dan hasil penugasan yang 

diterimanya kepada Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.332 

    35.00   Sub Jumlah III 35.00 
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IV DIREKSI 35.00 

  Jumlah Indikator : 13   Jumlah Parameter : 52   

25 

Direksi melaksanakan program 

pelatihan/pembelajaran secara 

berkelanjutan 
1.089 84 

Direksi yang baru diangkat 

mengikuti program pengenalan 

yang diselenggarakan oleh 

perusahaan 

0.467 

      85 

Direksi melaksanakan program 

pelatihan dalam rangka 

meningkatkan kompetensi 

anggota Direksi sesuai 
kebutuhan 

0.622 

26 

Direksi melakukan pembagian 

tugas/fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab secara jelas 
1.867 86 

Direksi menetapkan 

struktur/susunan organisasi yang 

sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan 

0.622 

      87 

Direksi menetapkan kebijakan-

kebijakan operasional dan 
standard operasional baku (SOP) 

untuk proses bisnis inti (core 

business) perusahaan  

0.778 

      88 

Direksi menetapkan mekanisme 

pengambilan keputusan atas 

tindakan perusahaan (corporate 

action) sesuai ketentuan 

perundang-undangan dan tepat 

waktu 

0.467 

27 

Direksi menyusun perencanaan 

Perusahaan 4.044 89 

Direksi memiliki Rencana Jangka 

Panjang (RJPP) yang disahkan 

oleh RUPS/Pemilik Modal 
0.778 

      90 

Direksi memiliki Rencana Kerja 

dan Anggaran Perusahaan yang 

disahkan oleh 

RUPS/Menteri/Pemilik Modal 

0.778 

      91 

Direksi menempatkan karyawan 

pada semua tingkatan jabatan 

sesuai dengan spesifikasi jabatan 

dan memiliki rencana suksesi 

untuk seluruh jabatan dalam 

perusahaan. 

1.088 

      92 

Direksi memberikan respon 

terhadap usulan peluang bisnis 

yang berpotensi meningkatkan 
pendapatan perusahaan, 

penghematan/efisiensi 

perusahaan, pendayagunaan aset 

dan manfaat lainnya 

0.778 
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      93 

Direksi merespon isu-isu terkini 

dari eksternal mengenai 

perubahan lingkungan bisnis 

dan permasalahannya, secara 

tepat waktu dan relevan 

0.622 

28 

Direksi berperan dalam 

pemenuhan target kinerja 

perusahaan 
8.089 94 

Direksi melaksanakan 

program/kegiatan sesuai 

dengan RKAP dan mengambil 
keputusan yang diperlukan 

setelah melalui analisis yang 

memadai dan tepat waktu 

0.467 

      95 

Direksi memiliki 

sistem/pedoman pengukuran 

dan penilaian kinerja untuk 

unit dan jabatan dalam 

organisasi (struktural) yang 

diterapkan secara obyektif dan 
transparan 

0.311 

      96 

Direksi menetapkan terget 

kinerja berdasarkan RKAP dan 

diturunkan secara berjenjang 
di tingkat unit, sub unit dan 

jabatan di dalam organisasi 

(struktural) di organisasi 

0.155 

      97 

Direksi melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap capaian 

kinerja untuk jabatan/unit-unit 

di bawah Direksi dan tingkat 

perusahaan 

0.311 

      98 

Direksi melaporkan 

pelaksanaan sistem 

manajemen kinerja kepada 

Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas. 

0.311 

      99 

Direksi menyusun dan 

menyampaikan kepada 

RUPS/Pemilik Modal tentang 
usulan insentif kinerja untuk 

Direksi. 

0.156 

      100 

Direksi menerapkan sistem 
tentang teknologi informasi 

sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan 

0.778 

      101 

Direksi melaksanakan sistem 

peningkatan mutu produk  dan 

pelayanan 
0.778 

      102 Direksi melaksanakan 0.933 
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pengadaan barang dan jasa 

yang menguntungkan bagi 

perusahaan baik harga maupun 

kualitas barang dan jasa 

tersebut 

 

 

 

 

 

      103 

Direksi mengembangkan SDM, 

menilai kinerja dan memberikan 

remunerasi yang layak, dan 

membangun lingkungan SDM 

yang efektif mendukung 
pencapaian perusahaan 

3.267 

      104 

Direksi menerapkan kebijakan 

pengaturan untuk anak 
perusahan (subsidiary 

governance) dan/atau 

perusahaan patungan 

0.622 

29 

Direksi melaksanakan 

pengendalian operasional 

dan keuangan terhadap 

implementasi rencana 

dan kebijakan 

perusahaan. 

3.266 105 

Direksi menerapkan kebijakan 

akuntansi dan penyusunan 

laporan keuangan sesuai 

dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku umum 

di Indonesia 

0.622 

      106 

Direksi menerapkan manajemen 

resiko sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan 
1.244 

      107 

Direksi menetapkan dan 

menerapkan sistem 

pengendalian intern untuk 

melindungi dan mengamankan 

investasi dan aset perusahaan 

0.788 

      108 

Direksi menetapkan hasil 

pemeriksaan SPI dan auditor 

eksternal (KAP dan BPK) 

0.622 

30 

Direksi melaksanakan 

pengurusan perusahaan 

sesuai dengan peraturan 

perundang undangan 

yang berlaku dan 
anggaran dasar 

0.788 109 

Direksi menetapkan mekanisme 

untuk menjaga kepatuhan 

terhadap peraturan perundang 

undangan dan perjanjian 

dengan pihak ketiga 

0.156 

      110 

Perusahaan menjalankan 

peraturan perundang undangan 
yang berlaku dan perjanjian 

dengan pihak ketiga 

0.622 
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31 

Direksi melakukan 

hubungan yang bernilai 

tambah bagi perusahaan 

dan stakeholders 

6.689 111 

Pelaksanaan hubungan dengan 

pelanggan. 
1.244 

  
    112 

Pelaksanaan hubungan dengan 

pemasok 
0.933 

  
    113 

Pelaksanaan hubungan dengan 

kreditur 
0.788 

  
    114 

Pelaksanaan kewajiban kepada 
Negara 

0.467 

      115 
Pelaksanaan hubungan dengan 

karyawan perusahaan 1.089 

 

 

 

 

      116 

Terdapat Prosedur tertulis 

menampung dan 

menindaklanjuti keluhan-
keluahan stakeholders 

0.311 

      117 

Upaya untuk meningkatan nilai 

Pemegang Saham secara 
konsisten dan berkelanjutan 

0.311 

      118 

Perusahaan melaksanakan 

tanggung jwab sosial 

perusahaan untuk mendukung 

keberlanjutan operasi 

perusahaan 

1.556 

32 

Direksi memonitor dan 

mengelola potensi 

benturan kepentingan 

anggota Direksi dan 
manajemen di bawah 

Direksi 

1.089 119 

Direksi menetapkan kebijakan 

tentang mekanisme bagi 

Direksi dan pejabat struktural 

untuk mencegah pengambilan 
keuntungan pribadi dan pihak 

lainnya disebabkan benturan 

kepentingan 

0.467 

      120 

Direksi menerapkan kebijakan 

untuk mencegah benturan 

kepentingan  

0.622 

33 

Direksi memastikan 

perusahaan 

melaksanakan 

keterbukaan informasi 

dan komunikasi sesuai 

peraturan perundang 

undangan yang berlaku 
dan penyampaian 

informasi kepada Dewan 

Komisaris/Dewan 

1.089 121 

Direksi melaporkan 

pelaksanaan sistem 

manajemen kinerja kepada 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas. 
0.622 
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Pengawas dan Pemegang 

Saham tepat waktu 

      122 

Direksi memberikan perlakuan 
yang sama (fairness) dalam 

memberikan informasi kepada 

Pemegang Saham dan anggota 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas 

0.467 

 

 

34 

Direksi 

menyelenggarakan rapat 

Direksi dan menghadiri 

rapat Dewan 

Komisaris/Dewan 

Pengawas sesuai dengan 
ketentuan perundang 

undangan 

1.556 123 

Direksi memiliki pedoman/tata 

tertib Rapat Direksi, minimal 

mengatur etika rapat dan 

penyusunan risalah rapat, 

evaluasi tindak lanjut hasil 

rapat sebelumnya, serta 
pembahasan atas 

arahan/usulan dan/atau 

keputusan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

0.156 

      124 

Direksi menyelenggarakan 

Rapat Direksi sesuai 

kebutuhan, paling sedikit sekali 

dalam setiap bulan 

0.467 

      125 

Anggota Direksi menghadiri 

setiap Rapat Direksi maupun 

Rapat Direksi & Komisaris, jika 

tidak dapat hadir maka yang 

bersangkutan harus 
menjelaskan alasan 

ketidakhadirannya 

0.311 

  

    

126 

Direksi melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 

keputusan hasil rapat 

sebelumnya 

0.311 

  

    

127 

Direksi menindaklanjuti 

arahan, dan/atau keputusan 

Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas 

0.311 

35 

Direksi 

menyelenggarakan 

pengawasan intern yang 

berkualitas dan efektif 

1.711 128 

Perusahaan memiliki Piagam 

Pengawasan Intern yang 

ditetapkan oleh Direksi 
0.156 

      129 

SPI/Fungsi Audit Internal 

dilengkapi dengan faktor-faktor 

pendukung keberhasilan dalam 

pelaksanaan tugasnya 

0.466 

      130 SPI melaksanakan pengawasan 1.089 
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intern untuk memberikan nilai 

tambah dan memperbaiki 

operasional perusahaan 

36 

Direksi 

menyelenggarakan fungsi 

sekertaris perusahaan 

yang berkualitas dan 

efektif 

1.711 131 

Sekertaris Perusahaan 

dilengkapi dengan faktor-faktor 

pendukung keberhasilan 

pelaksanaan tugasnya 

0.466 

      132 
Sekertaris perusahaan 

menjalankan fungsinya 1.089 

      133 
Direksi mengevaluasi kualitas 

fungsi sekertaris perusahaan 0.156 

37 

Direksi 

menyelenggarakan RUPS 

Tahunan dan RUPS 

lainnya sesuai peraturan 
perundang undangan 

2.022 134 

Direksi menyelenggarakan 

RUPS sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang undangan 

1.089 

 

 

      135 

Direksi menyediakan akses 

serta penjelasan lengkap dan 

informasi akurat berkenaan 

dengan penyelenggaraan RUPS 
agar dapat melaksanakan hak-

haknya berdasarkan anggaran 

dasar dan peraturan perundang 

undangan 

0.933 

    35.00   Sub Jumlah IV 35.00 

V PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI 9.000 

  Jumlah INDIKATOR : 4   Jumlah PARAMETER : 16   

38 

Perusahaan menyediakan 

informasi perusahaan 

kepada stakeholders 0.435 136 

Perusahaan menetapkan sistem 

dan prosedur pengendalian 

informasi perusahaan untuk 
mengamankan informasi 

perusahaan yang penting 

0.290 

      137 

Tingkat kepatuhan perusahaan 
yang memadai terhadap 

kebijakan pengendalian 

informasi perusahaan 

0.145 

39 

Perusahaan menyediakan 

bagi stakeholder akses 

atas informasi 

perusahaan yang relevan, 

memadai dan dapat 

diandalkan secara tepat 

waktu dan berkala 

2.320 138 

Terdapat media untuk 

penyedian informasi publik agar 

dapat diperoleh dengan cepat 

dan tepat waktu, biaya ringan  

dan cara sederhana 

0.322 

      139 
Website perusahaan 

mempublikasikan kebijakan dan 0.572 
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informasi penting perusahaan 

      140 

Perusahaan menyediakan media 

lain untuk mengkomunikasikan 

kebijakan informasi penting 
perusahaan 

0.427 

      141 

Informasi yang disediakan 

dalam website Perusahaan dan 
bumn.go.id dimutakhirkan 

secara berkala 

0.427 

      142 

Tingkat kemudahan akses 
terhadap kebijakan dan 

informasi penting perusahaan 

yang disediakan dalam website 

perusahaan 

0.572 

40 

Perusahaan 

mengungkapkan 

informasi penting dalam 

Laporan Tahunan dan 

Laporan Keuangan sesuai 
dengan peraturan 

perundang undangan 

3.341 143 

Laporan Tahunan memenuhi 

ketentuan umum penyajian 

Laporan Tahunan 

0.291 

 

 

 
 

 

      144 

Laporan Tahunan memuat 

mengenai ikhtisar Data 
Keuangan Penting 

0.073 

      145 

Laporan Tahunan memuat 

Laporan Dewan 
Komisaris/Dewan Pengawas dan 

Laporan Direksi 

0.291 

      146 
Laporan Tahunan memuat profil 

perusahaan secara lengkap 0.145 

      147 

Laporan Tahunan memuat 

bagian tersendiri mengenai 
analisa dan pembahasan 

manajemen atas kinerja 

perusahaan 

1.234 

      148 

Laporan Tahunan memuat 

pengungkapan praktik Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik 
0.944 

      149 

Laporan Tahunan memuat 

bagian tersendiri mengenai 

Laporan Keuangan 

0.363 

41 
Perusahaan memperoleh 

penghargaan atau award 2.904 150 
Perusahaan mengikuti Annual 

Report Award (ARA) 1.452 
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dalam bidang GCG dan 

bidang-bidang lainnya 

      151 

Perusahaan memperoleh 

penghargaan atau award 

lainnya  

1.452 

    9.000   Sub Jumlah V 9.000 

        JUMLAH I + II + III + IV + V 95.000 
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IV ASPEK LAINNYA (5)   

  Jumlah INDIKATOR : 2    Jumlah Parameter : 2   

42 

Praktik Tata Kelola 

Perusahaan menjadi contoh 

atau benchmark bagi 

perusahaan perusahaan 

lainnya di Indonesia 5.000 152 

Perusahaan memiliki bidang/area 

yang menjadi best practices di 

Industrinya atau menjadi tujuan 

benchmark bagi perusahaan lain 

(baik bagi BUMN maupun 

perusahaan swasta). Bidang/area 
tersebut dapat terdiri dari produk, 

proses, fungsi pendukung, kinerja 

organisasi, dan strategi. 

5.000 

43 

Praktik Tata Kelola 

Perusahaan menyimpang 

dari prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan yang 

Baik sesuai Pedoman 

Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate 

Governance) pada Badan 

Usaha Milik Negara, 

Pedoman Umum Good 

Corporate Goveranance 
Indonesia, dan standar-

standar praktik dan 

ketentuan lainnya 

.(5,00) 153 

Terdapat penyimpangan dari 

prinsip-prinsip Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik 

0 

    5.000   Sub Jumlah VI 5.000 

  

  

    

TOTAL I + II + III + IV + V + 

VI 100.000 
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PENJELASAN TATA CARA PENILAIAN/EVALUASI 

ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

Sehubungan dengan telah dilakukannya Peraturan Menteri Negara 

BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 

Badan Usaha Milik Negara, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut 

tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan 

Usaha Milik Negara dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut : 

 

A. UMUM 

1. Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN harus senantiasa 

berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi 
(transprency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, 

aakuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban 

(responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

  

  Keempat, Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana 

perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan 
dan pengaruh/tekanan dari pihak manapunyang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. Kelima, kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di 

dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) 

yang timbul berdasrakan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan. BUMN wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut 

secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usaha dan 

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan 

Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. 

 

2. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut diatas, 

BUMN harus berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN 

Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governane) pada Badan Usaha Milik Negara ini dengan tetap 

memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran 

dasar BUMN. Penerapan GCG harus dilengkapi dengan penyusunan 
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GCG Code yang diantaranya dapat memuat manual board, manual 

manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan 

intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN 

yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman 
perilaku etika (code of conduct). 

  

3. Untuk memastikan penerapan GCG diperlukan keberadaan seorang 

anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung 

jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang 

bersangkutan. Dipihak lain, peran pengawasan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas harus ditingkatkan dalam memantau dan 

memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan 

berkelanjutan, baik pada lingkup Manajemen dan Direksi maupun 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang 

Saham/RUPS/Pemilik Modal. 

 

B. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG 
 

1. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, 

BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, 

sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam 

pengimplementasiannya, BUMN dapat segera menetapkan rencana 

tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective 

action) yang diperlukan. Pengukuran terhadap penerapan GCG 

dilakukan dalam bentuk: 

 

a. Penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi 

pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan 

penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala 
setiap 2 (dua) tahun; 

b. Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak 

lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang 

dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah penilaian 

sebagaimana dimaksud huruf a , yang meliputi evaluasi terhadap 

hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. 

  

2. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai 

(assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat 

dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang 

berkompeten di bidang GCG. 

 
3. Sebelum pelaksaaan penilaian harus didahului dengan tindakan 

sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan. Hal-hal yang 

disosialisasikan meliputi pedoman penilaian/evaluasi, 

indikator/parameter penilaian/evaluasi GCG, metodologi yang akan 
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ditempuh penilai/evaluator untuk mengumpulkan data dan informasi 

penerapan GCG, serta analisis tingkat pemenuhan penerapan GCG 

dengan kriterianya. Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan pula 

kegiatan dan jadwal waktu masing-masing penyelesaian kegiatan 
tersebut untuk memperoleh pemahaman pejabat BUMN yang terkait 

dan dukungan penyelesaian/evaluasi yang tepat waktu  

 

4. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN 

yang bersangkutan (self assessment), yang pelaksanaannya dapat 

didiskusikan  dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai 

independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang 

berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi 

Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai di 

tahun berikutya. 

 

5. Lingkup pelaksanaan evaluasi pada dasarnya meliputi 2 (dua) sasaran 

yang harus dilaksanakan, yakni pelaksanaan tindak lanjut hasil 
rekomendasi penilaian penerapan GCG dan pelaksaaan self-

assessment terhadap penerapan GCG. Untuk hasil self-assessment 

harus mencantumkan Skor/Nilai akhir penerapan GCG pada BUMN 

beserta kualifikasi kualitas GCGnya 

 

6. Tujuan penilaian/evaluasi penerapan GCG adalah: 

a. Mengukur kualitas penerapan GGG di BUMN melalui 

penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan 

kondisi nyata yang diterapkan di BUMN, melalui pemberian 

skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan 

GCG-nya 

b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di 
BUMN, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk 

mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dengan penerapan 

GCG di BUMN yang bersangkutan. 

c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di BUMN dan memperoleh 

masukan untuk penyempurnaan dan penembangan kebijakan 

corporate governance di lingkungan BUMN. 

 

C. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan 

GCG pada BUMN  

 

1. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG 

pada BUMN adalah alat ukur untuk menilai kualitas inisiatif BUMN 

dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di BUMN yang bersangkutan. 
Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) 

Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari: 
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a. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

Secara Berkelanjutan 

b. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 

c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 
d. Direksi 

e. Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi 

f. Faktor lainnya 

 

2. Berdasarkan butir C.1 tersebut, secara lengkap struktur penilaian 

dan evaluasi atas penerapan GCG terdiri dari : 6 Faktor/Aspek 

Penerapan GCG, 43 Indikator, 152 Perameter (Subindikator), dan 

“Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dalam setiap 

Parameter/Indikator tersebut. Setiap aspek/faktor penerapan GCG, 

indikator dan parameter penerapan GCG telah diberi bobot, yang 

merupakan nilai/skor maksimal yang dapat dicapai dalam setiap 

parameter, indikator dan aspek penerapan GCG, Kriteria 

Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG, sebagaimana Lampiran I dan II 
 

3. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi disusun untuk setiap pelaksanaan 

penilaian/evaluasi. Format Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi, terdiri 

dari kolom: Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter/Faktor-

faktor yang Diuji Keseuaian Penerapannya, Analisis penerapan GCG, 

Identifikasi, Hambatan/Kendala, Usulan Rekomendasi, dan 

kesimpulan penilaian/evaluasi, yang terdiri dari kolom Bobot, 

Tingkat Pemenuhan dan Pencapaian Skor, sebagaimana dimaksud 

pada Lampiran III. 

 

4. Pengisian Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: 
a. Tahap pertama, Penilai/Evaluator mempelajari dan memahami 

uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan 

GCG/Indikator/Parameter dan Faktor-faktor yang Diuji 

Kesesuaian Penerapannya. 

b. Tahap kedua, Penilai/Evaluator menyusun analisis kecukupan 

pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan 

untuk menilai setiap „Faktor yang Diuji Kesesuaian 

Penerapannya‟, yaitu meliputi : review ddokumen, kuesioner, 

wawancara, dan/atau observasi. 

 Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan 

butir 1), untuk menilai pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji 

Kesesuaian Penerapannya” dalam setiap 
parameter/subindikator. 

 Membandingkan pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji 

Kesesuaian Penerapannya” pada setiap 

Perameter/Subindikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data 
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dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi 

penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiiki BUMN 

yang bersangkutan. 

 Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan 
penerapan GCG pada seluruh “Faktor-faktor yang Diuji 

Kesesuaian Penerapannya‟ dalam setiap 

Parameter/Subindikator dan memberikan usulan rekomendasi 

yang dituangkan pada kolom “Identifikasi Masalah dan Usulan 

Rekomendasi” 

 Berdasarkan butir 3) menyusun analisis pelaksanaan GCG 

BUMN dimaksud dan dimuat pada kolom “Analisis Penerapan 

GCG”. 

c. Tahap ketiga, setelah melakukan Analisis Penerapan GCG per 

Parameter/Subindikator, Penilai/Evaluator dapat mengambil 

kesimpulan melalui penetapan Tingkat Pemenuhan setiap 

Parameter/Subindikator beserta penjelasannya, dengan 

berpedoman pada “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian 
Penerapannya” 

Untuk Tingkat Pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk 

setiap “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” 

dalam setiap Parameter/Subindikator ditetapkan, sebagai 

berikut: 

 

Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya: 

 

Pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” 

dalam suatu parameter/subindikator ditetapkan berdasarkan 

klasifikasi sebagai berikut: 

1) Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi 
proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN (Pemegang 

Saham/RUPS, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan 

Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan 

main; 

2) Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main 

3) Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses 

4) Rencana pelaksanaan atas proses sesuai 

SOP/kebijakan/aturan main 

5) Pelaksanaan proses di organ BUMN sesuai 

SOP/kebijakan/aturan main 

6) Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan oleh organ 

BUMN 

7) Kualitas keluaran/output yang dihasilka 
  

Tingkatan pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian 

Penerapannya” dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 

(nol), 0.25, 0.50, 0.75 dan 1 dengan ketentuan, sebagai berikut: 
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N
o 

Praktik yang 
Dinilai/Diuji 

Tingkat Pemenuhan 

0 0.25 0.50 0.75 1 

1 Keberadaan 

SOP/Kebijakan/At

uran main 

tidak 

ada 

Memenuhi 

sebagian 

kecil (>0 

s.d 50%) 

persaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

(>50 s.d 

75%) 

persyaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

besar (>75 

s.d 85%) 

persyaratan
/kriteria 

Memenuhi 

selurh 

(>85%) 

persyarata

n/kriteria 

2 Diseminasi/sosiali

sasi 

SOP/Kebijakan/at

uran main 

tidak 

ada 

Memenuhi 

sebagian 

kecil (>0 

s.d 50%) 

persaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

(>50 s.d 

75%) 

persyaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

besar (>75 

s.d 85%) 

persyaratan
/kriteria 

Memenuhi 

selurh 

(>85%) 

persyarata

n/kriteria 

3 Pemahaman para 

partisipan yang 

melaksanakan 

proses 

tidak 

ada 

Memenuhi 

sebagian 

kecil (>0 

s.d 50%) 

persaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

(>50 s.d 

75%) 

persyaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

besar (>75 

s.d 85%) 

persyaratan
/kriteria 

Memenuhi 

selurh 

(>85%) 

persyarata

n/kriteria 

4 Rencana 

pelaksanaan atas 

proses sesuai 

SOP/kebijakan/at

uran main 

tidak 

ada 

Memenuhi 

sebagian 

kecil (>0 

s.d 50%) 

persaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

(>50 s.d 

75%) 

persyaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

besar (>75 

s.d 85%) 

persyaratan
/kriteria 

Memenuhi 

selurh 

(>85%) 

persyarata

n/kriteria 

5 Pelaksanaan 

proses pada 

organ BUMN 

sesuai 

SOP/kebijakan/at
uran main 

tidak 

ada 

Memenuhi 

sebagian 

kecil (>0 

s.d 50%) 

persaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

(>50 s.d 

75%) 

persyaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

besar (>75 

s.d 85%) 

persyaratan
/kriteria 

Memenuhi 

selurh 

(>85%) 

persyarata

n/kriteria 

6 Keluaran/output 

atas proses yang 

dilaksanakan 

organ BUMN 

tidak 

ada 

Memenuhi 

sebagian 

kecil (>0 

s.d 50%) 

persaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

(>50 s.d 

75%) 

persyaratan/
kriteria 

Memenuhi 

sebagian 

besar (>75 

s.d 85%) 

persyaratan
/kriteria 

Memenuhi 

selurh 

(>85%) 

persyarata

n/kriteria 

7 Kualitas 

keluaran/output 

yang dihasilkan 

tidak 

ada 

Memenuhi 

sebagian 

kecil (>0 

Memenuhi 

sebagian 

(>50 s.d 

Memenuhi 

sebagian 

besar (>75 

Memenuhi 

selurh 

(>85%) 



  PT Petrosida Gresik - 2015 

 

  157

                                                                                               
                                                                                                  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

s.d 50%) 

persaratan/

kriteria 

75%) 

persyaratan/

kriteria 

s.d 85%) 

persyaratan

/kriteria 

persyarata

n/kriteria 

 

PARAMETER/SUBINDIKATOR 

 

1) Tingkat pemenuhan rata-rata dari seluruh “Faktor yang Diuji 
Kesesuaian Penerapannya” dalam suatu parameter merupakan tingkat 

pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator yang 

bersangkutan. 

2) Tingkat pemenuhan (nilai individu) parameter/subindikator selanjutnya 

dikalikan dengan bobot parameter sehingga menghasilkan nilai capaian 

(tertimbang) parameter yang bersangkutan. 

 

Indikator 

 

Nilai capaian (tertimbang) setiap indikator merupakan jumlah dari nilai 

capaian (tertimbang) seluruh parameter/indikator dalam indikator yang 

bersangkutan. Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) 

seetiap indikator adalah hasil bagi nilai capaian (tertimbang) indikator 
dengan nilai bobot indikator yang bersangkutan 

 

Aspek/Faktor Penerapan GCG 

 

Nilai capaian (tertimbang) masing-masing Aspek/faktor Penerapan GCG. 

 

d. Tahap keempat, menyusun hasil akhir penilaian/evaluasi per Aspek 

Penerapan GCG yang merupakan jumlah dari nilai capaian 

(tertimbang) seluruh indikator dalam Aspek yang bersangkutan. 

Dengan demikian, tingkat pemenuhan (nilai individu) setiap Aspek 

Penerapan GCG adalah hasil bagi nilai capaian (tertimbang) 

Penerapan GCG dengan nilai bobot Aspek yang bersangkutan. 
 

5. Setelah melakukan penilaian/evaluasi terhadap masing-masing Aspek 

Penerapan GCG tersebut. Penilai/Evaluator barus melakukan 

penjumlahan Nilai Akhir dari 6 (enam) Aspek Penerapan GCG. Contoh 

format Ringkasan Perhitungan Nilai Akhir Penilaian/Evaluasi GCG, 

sebagaimana tercantu dalam Lampiran IV dan V. 

 

6. Sebagai langkah terakhir, Penilai/Evaluator menetapkan Nilai/Skor 

Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN, dengan menetapkan 

klasifikasi penerapan GCG BUMN, sebagaimana tabel berikut : 

1. Nilai di atas 85     : Sangat Baik 

2. 75 < Nilai ≤ 85     : Baik 

3. 60 < Nilai ≤ 75     : Cukup Baik 
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4. 50 < Nilai ≤ 60     : Kurang Baik 

5. Nilai ≤ 50      : Tidak Baik 

 

 7. Penetapan klasifikasi kualitas penerapan GCG tersebut harus 
memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut: 

a. Klasifikasi “Sangat Baik” diberikan jika pencapaian Nilai Akhir 

Aspek Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 75 atau minimal 

“Baik”. Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 85, 

namun masih terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan 

GCG sama dengan atau di bawah nilai 75, maka maksimal 

klasifikasi yang diberikan adalah “Baik” 

b. Klasifikasi “Baik” diberikan jika pencapaian Nilai Akhir Aspek 

Penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 60 atau minimal “Cukup 

Baik”. Jika Nilai Akhir Penilaian GCG mencapai di atas nilai 75, 

namun masih terdapat pencapaian Nilai Akhir Aspek Penerapan 

GCG 

 
 8. Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG dan dokumen pendukung 

penilaian/evaluasi penerapan GCG di atas, harus didokumentasikan 

dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak 

yang berkepentinan jika diperlukan. 

 

 9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG di atas, 

Penilai/Evaluator perlu membuat Kesimpulan Umum Hasil 

Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN pada lembar tersendiri, 

yang menggambarkan pemenuhan  kecukupan seluruh Faktor 

Penilaian, paling kurang meliputi: 

a. Nilai/Skor Penilaian/Evaluasi GCG dan klasifikasinya 

b. Nilai Akhir masing-masing Aspke Penerapan GCG 
c. Kelemahan dan penyebabnya tidak dijalankannya Kriteria yang 

Diuji dalam lingkup Indikator/Parameter dan Aspek Penerapan 

GCG, rekomendasi yang merupakan rencana tindakan korektif 

beserta target waktu pelaksanaannya 

d. Kekuatan pelaksnaan GCG pada BUMN yang bersangkutan 

 

 10. Nilai Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG BUMN yang merupakan 

ringkasan Nilai Akhir Aspek Penerapan GCG dan klasifikasi 

penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi 

penerapan GCG harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan 

Direktur Utama BUMN 

 

 11. Penilai Independen harus menyerahkan Kertas Kerja Penilaian 
kepada BUMN sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil 

Penilaian Penerapan GCG pada BUMN yang dinilai 

 

D. Laporan Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG 
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 1. Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri 

bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Yang dimaksud 

dengan bersamaan dengan Penyampaian Laporan Tahunan adalah 
Laporan Penilaian Penerapan GCG BUMN atau Laporan Evaluasi 

Penerapan GCG BUMN menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari 

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BUMN yang 

dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN yang bersangkutan 

 

 2. Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan 

tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG 

BUMN. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, 

terdiri dari: 

a. Halaman judul 

b. Daftar isi 

c. Daftar lampiran 

d. Ringkasan eksekutif 
e. Simpulan dan rekomendasi 

f. Profil Perusahaan dan Metodologi 

g. Uraian hasil penilaian/evaluasi 

h. Lampiran  

  

 3. Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan harus menyajikan mengenai 

realisasi pelaksanaan rencana tindak (action plan) dari rekomendasi 

hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi 

(jika ada) dan rencana penyelesaian. Penyajian informasi 

pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan sub-bagian pada 

Uraian Hasil Evaluasi. 

 
 4. Informasi mengenai “Profil Perusahaan dan Metodologi” harus 

menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan tingkat 

kesehatan BUMN selam kurun waktu 3 tahun terakhir. 

 5. Dalam Bab “Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG” harus 

diungkapkan pula mengenai frekuensi rapat anggota Dewan 

Komisaris dan rapat anggota Direksi serta rapat yang dihadiri oleh 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, paling kurang 

mencakup: 

a. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun 

b. Jumlah rapat yangg dihadiri secara fisik dan/atau melalui 

teknologi telekonfrensi 

c. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat 

 
 6. Lampiran laporan hasil penilaian/evaluasi terdiri dari: 

a. Ringkasan Nilai Akhir Faktor Penerapan GCG dan klasifikasi 

penilaian/evaluasi beserta kesimpulan umum hasil 
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penilaian/evaluasi penerapan GCG. Format lampiran dapat dilihat 

pada Lampiran V 

b. Daftar Capaian Nilai/Skor per Indikator/Parameter. Format 

lampiran dapat dilihat pada Lampiran IV. 
c. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi tersebut. Format lampiran dapat dilihat pada 

Lampiran VI. 

E. Lain-lain 

  

 1. Apabila laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG diketahui 

atau terungkap tidak sesuai dengan kondisi BUMN yang sebenarnya, 

maka Kementrian BUMN cq Deputi yang membidangi pembinaan 

BUMN yang bersangkutan dapat meminta BUMN merevisi 

kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi. Informasi 

ketidaksesuaian dapat bersumber dari kasus atau permasalahan 

perusahaan yang terungkap dalam proses pengadilan yang sudah 
final maupun laporan dari otoritas yang berwenang, seperti 

Kementerian Lingkungan Hidup untuk pelanggaran UU tentang 

Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Untuk setiap ketidaksesuaian 

yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan BUMN dan 

merusak persepsi public terhadap BUMN, skor hasil 

penilaian/evaluasi dikurangi berkisar 1 – 5 berdasarkan 

pertimbangan bobot Indikator/parameter penilaian GCG yang 

dilanggar oleh organ BUMN. 

 

 2. Revisi Nilai Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG dilakukan 

terhadap periode terjadinya penyimpangan/pelanggaran tersebut, 

dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal 
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STATEMENT OF CORPORATE INTENT ( SCI ) 

PT PETROSIDA GRESIK 

TAHUN 2011 
( SESUAI CONTOH DRAFT SCI PT. PUPUK SRIWIDJAJA ) 

 

 

1. Pengantar 
 

 Penyusunan Statement of Corporate Intent ( SCI ) PT Petrosida Gresik 
dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator 

kinerja perusahaan yang transparan dalam rangka memastikann 

pencapaian kinerja perusahaan yang optimal berdasarkan 

pemanfaatan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien.  
 

 Penyusunan SCI ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan 
prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate 

governance ) dalam pengelolaan perusahaan. 
 

 SCI  ini adalah SCI ke ....... PT Pertosida Gresik yang dibuat oleh 

Direksi dengan persetujuan Komisaris. SCI ini mencakup informasi 

rencana kerja dan terget kinerja perusahaan beserta pertanggung-
jawabannya untuk periode .......................yang dapat dijadikan 

pedoman oleh Pemegang Saham serta stakeholder lainnya dalam 

menilai kinerja perusahaan. 

 Semua angka di dalam SCI ini adalah angka konsolidasian. 

 

2. Maksud dan Tujuan 
  

 Berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian 

PT Petrosida Gresik adalah : 

 ( kalimat/ redaksionalnya dikutip dari Akte Pendirian masing-masing 

perusahaan )  

 Adapun sasaran yang akan dicapai PT Petrosida Gresik sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam RJP tahun 2011-2014 dan RKAP tahun 2011 

adalah : 

 ( dikutip dari sasaran jangka panjang yang ditetapkan dalam RJP dan 

sasaran jangka pendek yang ditetapkan dalam RKAP masing-masing 

perusahaan ) 

 Selanjutnya di samping maksud dan tujuan tersebut di atas, secara 
komersial perusahaan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang 

menguntungkan ( profitable ), makmur ( prosper ) dan berkelanjutan    

( sustainable )   

 

3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan  
  

 ( Visi, Misi, dan Nilai-nilai perusahaan, dikutip dari annual report 

terakhir masing- masing perusahaan ) 
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4. Sifat dan Cakupan Kegiatan Perusahaan  

a. Disajikan secara global historis. 

b. Untuk penyajian data produksi dan penjualan ( DN + LN ) agar 

menggunakann grafik pie chart atau histogram, tidak perlu 
menyajikan angka detailnya. Penyajian pencapaian produksi dan 

penjualan diambil dari data tahun............. 

c. Struktur Organisasi ( skema dibuat potrait ) 

 

Proyeksi kondisi keuangan perusahaan adalah sebagai berikut : 

Uraian 2011 2012 2013 2014 

Penjualan      

Laba sebelum Pajak     

Total Modal      

Total Aktiva     

 

 Isu Strategis yang dihadapi PT Petrosida Gresik : 

 Isu-isu strategis yang dapat menjadi hambatan pencapaian sasaran PT 
Petrosida Gresik seperti yang ditergetkan dalam RKAP tahun 2011 dan 

RJP 2011 – 2014 adalah sebagai berikut : 
 

 (kemukakan apa hambatan-hambatan untuk mencapai sasaran, baik 

dari pengaruh internal maupun eksternal) 
 

 Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan ( action plan ) PT 

Petrosida Gresik untuk menindaklanjuti hambatan –hambatan 

pencapain sasaran tersebut adalah : 
 

 ( apa yang akan dilakukan untuk mengatasi/ menindaklanjuti 

hambatan tersebut ) 

   

 Tanggung jawab sosial 

  

 Tanggung jawab sosial PT Petrosida Gresik diwujudkan melalui 

kegiatan :  
 Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pembinaan Pengusaha Kecil 

dan Koperasi, berupa hibah, bantuan tehnologi, pengelolaan usaha ( 

manajemen ), permodalan dan pemasaran hasil produksi. 

 Kegiatan lainnya ( jika ada ) 

 

         ( Rp Juta ) 

Jenis Bantuan  
Realisasi  Proyeksi  

2012 2013 2014 2015 

Bantuan Sosial Kemasyarakatan          

PUKK         
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5. Target Kinerja 

 

 Target kinerja PT Petrosida Gresik ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 

tentang Penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, meliputi : 

a. Aspek Keuangan  

b. Aspek Operasional  

c. Aspek Administrasi 

 

Penilaian tersebut akan dilakukan mengacu pada laporan keuangan 

hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar. 

 

Apek Keuangan  

Uraian 2013 2014 2015 

Rasio Likuiditas    

Rasio Solvabilitas    

Inventory turn 

Over 

   

Asset Turn Over    

Return on Asset    

ROE    

 

Aspek Operasional 

(dikaitkan dengan Key Performance Indicator/ KPI dan program 

penghematan biaya ) 

Uraian 2013 2014 2015 

Efisiensi Produksi : 100% 100%   

Realisasi Konsumsi&Harga Bahan Baku 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali   

Anggaran Konsumsi&Harga Bahan Baku       

Produksi dan Pengadaan : 100% 100%   

Realisasi Produksi&Pengadaan Pupuk 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali   

Anggaran Produksi&Pengadaan Pupuk       

Produktivitas Tenaga Kerja : 100% 100%   

Total Nilai Penjualan  

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali   

Jumlah Tenaga Kerja        

Keselamatan Kerja : 100% 100%   

Penilaian dari Lembaga K3 Independen 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali 
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Aspek Administratif  

Uraian  2013 2014 2015 

■  Penyerahan Laporan Tahunan  <… bulan <… bulan <… bulan 

■  Penyerahan Rancangan RKAP   >… bulan  >… bulan  >… bulan  

■  Penyerahan Laporan Periodik   <… hari <… hari <… hari 

■  Kinerja PUKK         

  

Efektifitas Penyaluran 

Dana :         

  Jumlah Dana yang disalurkan  
X 100 
%       

  Jumlah Dana yang tersedia    >… % >… % >… % 

  Tingkat Kolektibilitas Pinjaman        

  Rata-rata tertimbang          

  Kolektibilitas Pinjaman PUKK 

X 100 

% Lancar Lancar Lancar 

  

Juml Pinjaman yang 

disalurkan          

 

6. Rasio Konsololidasi Dana Pemegang Saham dengan Aset 

 

 PT Petrosida Gresik mengestimasikan struktur permodalan per 31 

Desember tahun 2013,2014 dan 2015 adalah sebagai berikut : 
 

           ( Rp. Milyar ) 

Uraian 2013 2014 2015 

Total Kewajiban    

Total Ekuitas    

Total Aktiva     

Ekuitas/ Aset 

(%) 

   

 
a. Total Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka 

panjang  

b. Total Ekuitas terdiri dari modal yang ditempatkan dan disetor, 

cadangan umum, laba ditahan tahun berjalan. 

c. Total asset terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, 

aktiva tetap dan aktiva lain. 

( Definisi dari masing-masing di atas harus sesuai dengan definisi yang 

digunakan perusahaan ) 

 

7. Informasi yang dilaporkan kepada Pemegang Saham 
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 Informasi yang perlu dilaporkan kepada Pemegang Saham 

sebagaimana telah dilakukan oleh perusahaan pada tahun-tahun 

sebelumnya adalah berupa laporan-laporan sebagai berikut : 

a. Laporan Bulanan. 
 

Berisi laporan kegiatan perusahaan dan laporan keuangan pokok 

selama jangka waktu 1 ( satu ) bulan. 

b. Laporan Triwulanan. 

Berisi laporan kegiatan perusahaan, laporan perbandingan realisasi 

dan anggaran serta laporan keuangan selama jangka waktu 3 ( tiga 
) bulan. 

c. Laporan Tahunan yang belum diaudit ( Laporan Manajemen ). 

d. Laporan Tahunan yang sudah diaudit. 

e. Laporan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

f. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja. 

Berisi laporan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai 

Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002. 

g. Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan, Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi. 

h. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ( RKAP ). 

i. Rencana Jangka Panjang Perusahaan ( RJP ). 

 
8. kebijakan deviden  

 

Kebijakan dividen akan sangat mempengaruhi kemampuan investasi 

dan arus kas perusahaan dalam rangka mengamankan kondisi 

keuangan perusahaan secara umum. Oleh karena itu memperhatikan 
permasalahan kebutuhan dana tersebut, maka perusahaan 

mengharapkan alokasi bagian laba untuk cadangan umum perusahaan 

diperbesar dengan mengurangi dividen. 
 

Selama 3 ( tiga ) tahun kedepan, perusahaan mengharapkan proporsi 

pembagian laba adalah sebagai berikut: 
 

Uraian 2013 2014 2015 

 

Dividen ( % ) 

   

 

9. Prosedur Mengenai Akuisisi dan Divestasi 

 

Direksi dan Komisaris PT Petrosida Gresik akan senantiasa meminta 

persetujuan Pemegang Saham dalam hal perusahaan akan melakukan 

akuisisi dan divestasi terhadap saham-saham, asset-asset ataupun 

ekuitas perusahaan yang bukan merupakan bisnis inti perusahaan dan 

belum/ tidak disampaikan dalam SCI yang telah disepakati dan 
dipublikasikan. 
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Selain itu Direksi dan Komisaris PT Petrosida Gresik menetapkan 

kebijakan untuk senantiasa melakukan/ membuat kajian yang 

mendalam dan independen atas setiap rencana akuisisi dan divestasi 

yang akan dilakukan, baik terhadap saham-saham, asset-asset 
ataupun ekuitas. 

 

( uraikan rencana akuisisi dan divestasi 3 tahun ke depan , kalau ada )  

 

 

10. Kewajiban Pelayanan Umum ( KPU ) 

a. Dasar Hukum Pelaksanaan KPU 

( sebutkan PP/ UU/ Kepres dan lain-lain yang mendasari 

pelaksanaan KPU dalam BUMN ) 

b. Ruang Lingkup KPU 
 

 Pengertian dan Tujuan KPU 

Penugasan Pemerintah terhadap BUMN untuk menyediakan 

barang dan jasa kepada masyarakat meskipun kegiatan 

tersebut merugi, karena harga pokok produksi lebih tinggi 

daripada harga jual yang umumnya ditetapkan pemrintah. 

Biaya pengadaan tersebut cukup dominan sehingga 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN dan KPU 

tersebut tidak dapat dialihkan dari BUMN ke pihak lain, kerena 
memerlukan investasi dan pemeliharaan yang besar dengan 

hasil yang relatif kecil. 

Tujuan KPU adalah untuk menjaga tersedianya barang dan jasa 

yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas 

pemerintah secara efisien dan efektif dan juga dalam upaya 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

perusahaan oleh manajemen kepada Pemegang Saham dan 

oublik secara luas. 
  

 Sebutkan apa saja yang termasuk KPU di lingkungan 

perusahaan, misalnya kewajiban untuk menyediakan pupuk 

kepada petani secara 6 ( enam ) tepat, dengan HET yang 

ditetapkan pemerintah sesuai dengan kemampuan daya beli 

petani dan harga hasil produksi pertanian ( mis. Beras ) di 

masyarakat tetap terkendali. 

c. Implikasi KPU terhadap kinerja PT Petrosida Gresik 

( kemukakan implikasi terhadap kinerja keuangan maupun 

lainnya ) 
d. Kontrak antara BUMN dan Pemerintah 

 Tanggal dan nomor kontrak 

 Ruang Lingkup KPU dalam kontrak 

 Mekanisme pembiayaan, persyaratan dan kondisi kontrak 

e. Rencana BUMN dalam KPU 

 Internal : 
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Pembentukan tim KPU, akuntansi biaya, efisiensi dan efektifitas 

pelayanan umum. 

 Eksternal : 

Tahap persetujuan dengan Departemen teknis, Departemen 
Keuangan ( Dirjen Anggaran ) dan Bappenas. 

 

11. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa  
 

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Petrosida Gresik 

dilakukan dengan mengacu kepada :  
a) Keputusan Presiden ( Kepres ) No. 16 tahun 1994 Jo Kepres No. 18 

tahun 2000. 

b) Perusahaan akan melaksanakan prosedur tender untuk 

mendapatkan hasil yang paling menguntungkan perusahaan. 

c) Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/Dir/77/2001 tanggal 28 Mei 

2001. 

Secara ringkas, tata cara pengadaan barang/ jasa pemborongan 

maupun konsultansi berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut :  

 
12. Estimasi Nilai Investasi Pemegang Saham 

 

Nilai penyertaan modal Pemegang Saham pada Perusahaan dapat 

disampaiakan sebagai berikut :  

  

Uraian 
2011 2012 2013 2014 2015 

( audited 

) 

( audited 

) 

( anggaran 

) 

( target 

) 

( target 

) 

Nilai Investasi            

Pemegang 

Saham            

 

13. Kebijakan Akuntansi  

 

Hingga Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan 

Batas nilai Penunjukan  Pemilihan  Pelelangan 

Otorisasi Langsung Langsung   
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dan Peraturan Pemerintah yang berlaku dalam penyajian laporan 

keuangan perusahaan. 

Hingga saat ini maupun 3 ( tiga ) tahun mendatang, tidak ada 

perubahan kebijakan akuntansi yang ditetapkan perusahaan. Rincian 
kebijakan akuntansi perusahaan disampaikan pada bagian lampiran 

SCI ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian SCI PT Petrosida Gresik tahun 2012-2014 ini disampaikan 

 
 

 

Gresik,......................................... 

PT Petrosida Gresik 

 

 Komisaris       Direksi 

 

 

 

 

 

  Nama      Dwi Tjahjo Djuniarto 
    Komisaris Utama         Direktur Utama   

 

 

 

An. Pemegang Saham 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Direktur Utama PT Petrokimia Gresik 
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Petunjuk Penyusunan SCI : 

 

1. Penggunaan bahasa inggris yang tidak dapat atau sulit diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia agar disajikan dengan menggunakan huruf 

italic ( cetal miring ). 
2. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil harap diperhatikan. 

3. Spell Check ( periksa ejaan, terutama untuk bahasa inggris dapat 

menggunakan fasilitas Tools-Spelling and Grammar dalam Microsoft 

office ). 

4. Penggunaan singkatan harap memperhatikan hal berikut : 

a) Singkatan harus ditulis penuhnya dahulu, baru selanjutnya semua 

menggunakan singkatan tersebut. 

 Contoh :  

 PT Perkebunan Nusantara I ( Persero ) ( PTPN I ) ditulis pada awal    

paragraf berikutnya hanya menggunakan PTPN I saja. 

 Statement of Intent ( SCI ) berikutnya ditulis SCI saja. 

b) Penggunaan singkatan yang tidak lazim sebaiknya ditulis penuh saja, 

kemudian baru menggunakan aturan a) diatas 
5. Lihat contoh draft yang diberikan-susunannya 

6. Struktur organisasi dibuat potrait ( tidak memajang ). 

7. Gunakan grafik, pie chart atau histogram untuk menyajikan data, tidak 

perlu angka detailnya. 
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Penyajian Kewajiban Pelayanan Umun ( KPU ) 

Public Service Oblogation ( PSO ) 

Statement of Corporate Intent  

 
1. Dasar Hukum Pelaksanaan KPU  

 

( sebutkan PP/ UU/ Kepres dan lain-lain yang mendasari pelaksanaan 

KPU dalam BUMN ) 

2. Ruang Lingkup KPU 

a) Pengertian dan Tujuan KPU 
 

  Penugasan pemerintah terhadap BUMN untuk menyediakan barang 

dan jasa kepada masyarakat meskipun kegiatan tersebut merugi, 

karena harga pokok produksi lebih tinggi dari pada harga jual yang 

umumnya ditetapkan pemerintah, 

  Biaya pengadaan tersebut cukup dominan sehingga berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan BUMN dan KPU tersebut tidak dapat 

dialihkan dari BUMN kepihak lain, karena memerlukan investasi dan 

pemeliharaan yang besar dengan hasil yang relatif kecil. 

  Tujuan KPU adalah : untuk menjaga tersedianya barang dan jasa 

yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas 

pemerintah secara efisien dan efektif dan juga dalam upaya 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan 

oleh manajemen kepada Pemegang Saham dan publik secara luas. 
 

b) Sebutkan apa saja yang termasuk KPU di lingkungan perusahaan, 

misalnya kewajiban untuk menyediakan pupuk kepada petani secara 

6 ( enam ) tepat, dengan HET yang ditetapkan pemerintah sesuai 

dengan kemampuan daya beli petani dan harga hasil produksi 

pertanian ( mis. Beras ) di masyarakat tetap terkendali. 
 

3. Implikasi KPU terhadap Kinerja PT Petrosida Gresik 
 

( kemukakan implikasi terhadap kinerja keuangan maupun lainnya ) 

4. Kontrak antara BUMN dan Pemerintah  
 

a) Tanggal dan nomor kontrak 

b) Ruang lingkup KPU dalam kontrak 

c) Mekanisme pembiayaan, persyaratan dan kondisi kontrak 
5. Rencana BUMN dalam KPU 

a) Internal 

Pembentukan Tim KPU, akuntansi biaya, efisiensi dan efektifitas 

pelayanan umum.  

b) Eksternal 

Tahap persetujuan dengan Departemen teknis, Departemen 

keuangan ( Dirjen Anggaran ) dan Bappenas. 
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KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT  

( PERMINTAAN MASYARAKAT ) 

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
        Tidak      Tidak 
                    

             

             

             

             
          Ya   

             

             

             
       Tidak      

             

             

   Ya          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Permohonan/ Proposal  

Masyarakat  

Evaluasi / Koordinasi Intern PSG 

Biro Humas 

Perlu Persetujuan 

Manajemen/ 
Direksi ? 

Hasil Evaluasi : 

Rencana 

Dilanjutkan ? 

Usulan ke Manajemen/ Direksi 

Biro Humas 

Disetujui 

Pemberitahuan ke Pemohon 

dan Perencanaan  

Unit Kerja 

Pelaksanaan Kegiatan 

Unit Kerja 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 

dan Pelaporan  

Unit Kerja 

File Kegiatan 

Unit Kerja 

File Kegiatan 

Unit Kerja 

Pelaksanaan Kegiatan 

Unit Kerja 
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MEKANISME KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT 

( ATAS DASAR SURVEY ) 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

               
          Tidak        Tidak 
             

             

             

             
             

             

         Ya    

             
             

       Tidak      

             

             
   Ya          

              

      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rencana, Kegiatan dan Jadual  

Panduan Kegiatan  

Evaluasi Rencana dan Sasaran 

Kegiatan  

Unit Kerja Terkait 

Perlu Persetujuan 

Manajemen/ 
Direksi ? 

Hasil Evaluasi : 

Rencana 

Dilanjutkan ? 

Usulan ke Manajemen/ Direksi 

Unit Kerja 

Disetujui 

Koordinator Intern PSG dan/  

Atau ekstern 

 
Unit Kerja 

Perencanaan dan 

pemberitahuan ke lokasi 

Sasaran kegiatan  

Unit Kerja 

Pelaksanaan Kegiatan 

Unit Kerja 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 

Unit Kerja 

File Kegiatan 

Unit Kerja 

File Kegiatan 

Unit Kerja 


