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A. Pengertian 

Corporate Governance adalah suatu struktur dan proses yang digunakan oleh 

organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 

perusahaan guna mewujudkan “nilai” bagi pemegang saham dalam jangka  

panjang, dengan tetap  memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan nilai -  nilai etika. 

 

B. Tujuan Penerapan Good  Corporate Governance (GCG) 

Dalam hal ini Tujuan penerapan Good Corporate Governance (GCG)  pada 

PT. Virama Karya (Persero) adalah : 

1.   Memaksimalkan “ nilai” perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan 

agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional 

maupun Internasional. 

2.   Mendorong  pengelolaan perusahaan secara  Profesional,  Transparan dan  

Efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian pengeloiaan 

Perusahaan. 

3.   Mendorong  agar Pengelola Perusahaan  dalam  membuat  keputusan dan  

menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan  

terhadap  peraturan  perundang-undangan   yang  berlaku, serta kesadaran 

akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders 

maupun kelestarian lingkungan disekitar Perusahaan. 

4.   Meningkatkan Kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional. 

Keberhasilan BUMN pada umumnya dan PT. Virama Karya (Persero) 

khususnya dalam penerapan Good Corporate Governance bukan pada 

tersedianya piranti-piranti dari Corporate Governance, seperti Pedoman 

1. PENDAHULUAN 
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Corporate Governance, Internal  Audit Charter,  Code of Conduct, Pedoman 

Dewan Komisaris & Direksi dan lain sebagainya, melainkan terletak kepada 

komitmen dari pimpinan  tertinggi perusahaan  yang  diikuti  oleh seluruh  staf 

dan karyawan  serta  dukungan oleh Dewan Komisaris. 

Namun demikian, adanya Corporate Governance ini merupakan langkah  awal  

dalam rangka menerapkan GCG sebagai acuan normal panduan dalam  

interaksi antar  organ-organ perusahaan maupun dengan  stakeholders lainnya.  

Jadi tujuan dari adanya Panduan Good Corporate Governance (GCG) ini 

adalah sebagai acuan bagi seluruh insan Virama Karya dalam melaksanakan 

praktik-praktik Good Corporate Governance di lingkungan PT. Virama Karya 

(Persero). 

 

C. Latar Belakang Perlunya Pedoman Good Corporate Governance 

PT.  Virama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam 

bidang jasa konsultan teknik dan manajemen. Didirikan dengan maksud dan 

tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program 

Pemerintah di bidang pembangunan nasional pada umumnya, serta peran jasa 

konsultan teknik dan manajemen pada khususnya. Perusahaan dalam 

mengembangkan usaha tidak saja telah mendukung keberhasilan 

pembangunan ekonomi bangsa, namun juga turut menciptakan  lapangan kerja 

dan mempercepat pengembangan wilayah serta distribusi dan mobilisasi 

kegiatan ekonomi lainnya.  

Arah pengembangan PT. Virama Karya (Persero) adalah konsentrasi pada 

bisnis utama yakni jasa konsultan teknik & manajemen. Perusahaan memiliki 

kemampuan bersaing guna mempertahankan keberhasilan komersial  dalam  

memberikan kepuasan penuh kepada para pelanggan melalui penyediaan 

produk-produk konsultan teknik dan manajemen yang berkualitas pada tingkat 

harga yang lebih baik dalam pasar nasional maupun internasional. Sejalan 

dengan upaya mewujudkan visi perusahaan untuk menjadi BUMN  Jasa 

Konsultan yang handal, professional dan terpercaya, maka  perusahaan  



 

 
         3 

Panduan GCG. Revisi 2.                                                                                      
PT. Virama Karya (Persero) 

dituntut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di antara perusahaan 

sejenis. 

Penyelenggaraan pengelolaan perusahaan secara professional dan 

bertanggung jawab diharapkan dalam jangka panjang akan memberi nilai 

tambah bagi seluruh stakeholders. Dalam rangka itulah PT. Virama Karya 

(Persero) sebagai BUMN yang berperan dalam layanan industri konsultan 

diharapkan ak an  menuju pada terciptanya Good Corporate Governance atau 

tata kelola perusahaan yang baik. 

Pedoman Corporate Governance diperlukan oleh PT. Virama Karya (Persero) 

sebagai panduan tata kelola perusahaan serta upaya membangun budaya 

korporasi yang baru. Dengan Profesionalisme dan peningkatan kinerja yang 

dicapai melalui  proses  pengambilan keputusan yang lebih  baik, diharapkan  

dapat meningkatkan  nilai (value creation)  serta  citra perusahaan  dalam 

jangka panjang.  

D. Organ-Organ Perusahaan 

Organ perusahaan PT. Virama Karya (Persero) terdiri dari organ utama, organ 

pendukung, dan stakeholders lainnya perusahaan.  

Organ utama perusahaan terdiri dari : 

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) 

2. Dewan Komisaris, dan 

3. Dewan Direksi 

Sedangkan organ pendukung perusahaan terdiri dari: 

1. Komite Audit 

2. Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

3. Sekretaris Perusahaan, dan 

4. Auditor Eksternal 

Yang  terakhir,   stakeholders    lainnya  perusahaan   terdiri  dari: 

1. Konsumen, 
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2. Mitra  Kerja, 

3. Karyawan, 

4. Pemerintah, 

5. Masyarakat Sekitar, dan 

6. Pihak-pihak   lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan 

E. Prinsip-prinsip Dasar Good Corporate Governance (GCG) 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan PT. Virama 

Karya (Persero) adalah Transparency, Accountability, Responsibilily, 

Independency, dan Fairnes yang lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Transparansi (Transparency) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan 

keterbukaan dalam mengemukan informasi materiil dan relevan mengenai 

perusahaan. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga 

pengelolaan  perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

4. Kemandirian (Independency) 

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional 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. Kewajaran (Fairnes) 

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin dalam struktur 

dan proses Governance sebagaimana yang tertuang dalam pedoman Corporate 

Governance PT VIRAMA KARYA (Persero) ini. 
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2. STRUKTUR ORGANISASI 

 

A. Pemegang  Saham  dan RUPS 

Pengertian  

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala 

wewenang yang tidak   diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 

Dalam Hal ini Pemegang Saham PT. Virama Karya (Persero) adalah Negara 

Republik Indonesia c.q. Menteri  BUMN. Menteri BUMN bertindak selaku RUPS 

dan Pemegang Saham PT. Virama Karya (Persero). 

Umum 

1. RUPS dalam perusahaan terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang 

disebut RUPS Luar  Biasa. 

2. RUPS Tahunan terdiri dari RUPS untuk menyetujui dan mengesahkan laporan 

tahunan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan. 

3. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu oleh Direksi 

dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham. 

4. Menteri BUMN bertindak selaku RUPS selama seluruh saham PT. Virama 

Karya (Persero) dimiliki  oleh  negara. 

5. Dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan 

pemberhentian Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Menteri BUMN. 

6. Pemegang Saham memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian 

Komisaris dan Direksi. 

7. Pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan 

dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota 

Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah 

dijalankan selama tahun yang lalu, sejauh tindakan tersebut nyata 

(tergambar) dalam perhitungan tahunan. 

8. Pemegang Saham memiliki mekanisme penilaian kinerja Perusahaan dan 
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penilaian kinerja masing-masing Komisaris dan Direksi. 

9. Pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional 

perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar dan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Hak-Hak Pemegang Saham 

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. 

2. Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan 

penyelenggaraan RUPS. 

3. Memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan 

teratur. 

4. Menerima pembagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden dan 

pembagian keuntungan lainnya. 

 

B. Komisaris 

Pengertian 

Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan 

perusahaan. 

Umum 

1. Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, 

memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan 

salah satu fungsi menajemen, memiliki  pengetahuan yang memadai dibidang 

usaha perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugasnya. 

2. Komposisi Dewan Komisaris seyogyanya mencerminkan berbagai keahlian 

yang saling mendukung pelaksanaan tugas Komisaris. Apabila tidak, 

Komisaris dapat membentuk komite-komite atau mendapatkan staf ahli yang 

diperlukan untuk membantu tugasnya atas beban perusahaan. 

3. Komisaris memiliki Sekretariat Komisaris yang dapat menjalankan fungsi 

kesekretariatan secara memadai. 
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Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang 

dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai 

rencana pengembangan, rencana kerja dan anggaran tahunan dan 

pelaksanaan ketentuan AD, Keputusan RUPS dan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Komisaris wajib  dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan. 

3. Komisaris berhak memperoleh informasi perusahaan secara tepat waktu dan 

lengkap. 

4. Komisaris berhak memasuki bangunan dan tempat-tempat lain yang 

dipergunakan atau dikuasai perusahaan serta berhak memeriksa buku-buku, 

surat-surat bukti, aktiva perusahaan surat berharga, dan lain – lain. 

5. Komisaris berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi. 

6. Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya 

untuk jangka waktu terbatas atas beban perusahaan. 

7. Komisaris berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada RUPS 

mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan, rencana jangka 

panjang, laporan berkala dan laporan lain dari Direksi. 

8. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran. 

9. Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan GCG yang diterapkan 

oleh perusahaan. 

 

C. Direksi 

Pengertian 

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan 

perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili 

perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
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Umum 

1. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, 

kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang 

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. 

2. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga kemungkinan pengambilan 

keputusan 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. 

3. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh 

RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada 

Komisaris. 

4. Pendalaman pengetahuan sebagai bagian dari program peningkatan 

kompetensi bagi tiap anggota Direksi sangat penting dilakukan untuk 

menjamin agar Direksi tetap mengikuti perkembangan baru dalam industri 

jasa konsultan. 

Tugas dan Tangung Jawab 

1. Direksi bertugas untuk mengelola Perusahaan dan wajib mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham. 

2. Direksi memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perusahaan, dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas perusahaan. 

3. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib menjalankan 

tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan, dengan mengindahkan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, 

pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian 

tujuan perusahaan. 

5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan secara tanggung 

renteng bertanggung jawab atas keputusan Direksi. 

6. Direksi mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dengan 
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persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama. 

7. Direksi membentuk Tim Kepuasan Pelanggan dengan SK no. 

378/HK.01.02.06/2013. Yang bertujuan untuk melakukan kajian efektifitas ; 

Melakukan Pengumpulan data survey kepuasan pelanggan ; Melakukan 

Identifikasi dalam hal terpenuhinya harapan pihak klien/pengguna jasa atas 

pelayanan jasa sesuai ketentuan kontrak ; dan Melakukan evaluasi serta 

analisa kepuasan pelanggan (klien dan pengguna jasa). 

8. Direksi wajib membantu dan memberi dukungan kepada SPI dalam  

melaksanakan tugasnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan 

SPI. 

9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau  menjadikan 

jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta perseroan (yang bukan 

merupakan barang dagangan)  harus  mendapat  persetujuan RUPS.  

10. Direksi mempublikasikan kebijakan pengadaan yang akan memudahkan 

akses bagi pemasok dan calon pemasok untuk mengetahui tata cara dan 

prosedur yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara memuat kebijakan 

tersebut melalui website perusahaan. 

11. Direksi menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai koordinator dalam 

penyusunan Laporan Manajemen. (laporan triwulan dan tahunan / Annual 

Report) 

12. Perbuatan Direksi yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan 

RUPS : 

a. Mengambil bagian atau ikut serta dalam perseroan lain atau  badan-

badan lain atau mendirikan perusahaan baru 

b. Melepaskan penyertaan Perusahaan dalam perseroan lain 

c. Menerima dan atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang 

serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat 

operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan RUPS. 

d. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan 

aktiva tetap dalam jangka penarikan kredit  jangka menengah/panjang. 
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e. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa 

kerjasama operasi,   kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna 

Serah (BTO), Bangun Guna Milik (BOG) dan perjanjian-perjanjian lain 

yang mempunyai dampak keuangan perseroan yang berlaku untuk jangka 

waktu lebih dari satu tahun atau satu siklus usaha. 

f. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai 

akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh 

RUPS. 

g. Menghapusbukukan piutang macet dan persediaan barang mati yang 

melebihi nilai tertentu yang ditetapkan RUPS. 

 

D. Komite Audit 

PT. Virama Karya (Persero) sudah mempunyai Komite Audit, sebagai perwujudan 

komitmen Komisaris untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam 

pelaksanaan pengawasan Perseroan. Komite Audit dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan Perseroan dan telah mendapat persetujuan RUPS. 

Pengertian 

Komite Audit adalah organ pendukung perusahaan yang dibentuk oleh Komisaris 

untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan 

perusahaan.  

Salah seorang anggota Komite adalah anggota Komisaris yang sekaligus 

berkedudukan sebagai Ketua Komite. 

Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Komite audit bekerja dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan 

tugasnya. 

2. Komite Audit bertugas  membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas 

sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor 

Eksternal dan Auditor Internal (SPI). 

3. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun 

dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris 
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4. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan 

serta pengalaman kerja  yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan 

dibidang- bidang   lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan 

fungsinya secara optimal. 

5. Ruang Iingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit akan 

diuraikan lebih  rinci dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee   Charter). 

 

E. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

Pengertian 

Satuan Pengawas Internal merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang 

bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

Tugas Pokok dan Fungsi 

1. SPI bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan 

intern keuangan dan pemeriksaan operasional perusahaan, serta menilai 

pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan serta 

memberikan saran-saran perbaikan. 

2. SPI memberdayakan diri sebagai Strategic business partner bagi direksi 

dengan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal 

strategis yang dihadapi perusahaan. 

3. SPI didukung oleh personil dengan kualitas, kompetensi, dan kuantitas yang 

memadai untuk  pelaksanaan tugasnya. 

4. Untuk menjaga kualitas hasil audit, SPI bekerja secara independen sesuai 

dengan Standar Profesi Auditor Internal dan Pedoman Kerja SPI. 

5. SPI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pekerjaan lainnya 

kepada Direktur  Utama. 

6. Personil SPI senantiasa mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna 

menjamin kualitas auditnya. 

7. Kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban SPI dituangkan 

dalam Internal Audit Charter (Piagam Audit SPI). 
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F. Sekretaris Perusahaan 

Pengertian 

Sekretaris Perusahaan  merupakan  penghubung (liaison officer) antara Direksi, 

Komisaris   dan Pemegang Saham serta wakil  perusahaan dalam berhubungan 

dengan regulator atau asosiasi lain yang berkaitan dengan perusahaan. 

1. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta 

bertanggung jawab kepada Direksi. 

2. Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualitas akademis yang memadai agar 

dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. 

3. Sekretaris perusahaan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang 

mendukung pelaksanaan fungsinya. 

4. Sekretaris perusahaan mempunyai tugas menata usahakan serta menyimpan 

dokumen perusahaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada daftar Pemegang 

saham, daftar khusus dan risalah rapat direksi maupun RUPS 

5. Sekretaris perusahaan harus memastikan bahwa  perusahaan mematuhi 

peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku sejalan dengan 

penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance dan wajib 

memberikan  informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi. 

6. Sekretaris perusahaan bertanggungjawab atas pengelolaan informasi 

perusahaan. 

 

G. Auditor Eksternal 

Pengertian 

Auditor Eksternal adalah pihak yang independen dan professional yang 

melakukan audit keuangan atas laporan keuangan perusahaan untuk 

memberikan pendapat mengenai kewajaran ketaat azas dan kesesuaian laporan 

keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Auditor Eksternal dapat juga melakukan audit non keuangan, seperti audit 
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khusus, audit mutu, audit investigasi, dsb. 

2. Untuk menjaga independensinya, maka  : 

 Auditor Eksternal bertanggung jawab kepada Pemegang Saham. 

 Audit Eksternal harus bebas dari pengaruh dan tidak memiliki benturan 

kepentingan dengan Komisaris, Direksi, dan pihak lain yang berkepentingan 

diperusahaan (stakeholders). 

 Auditor  Eksternal tidak  boleh memberikan jasa lain di luar audit selama 

periode audit. 

 Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang 

material baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan 

Perusahaan. 

3. Audit oleh Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit dan kode 

etik profesi 

4. Auditor Eksternal harus memberitahukan Direksi dan atau Komisaris  melalui  

Komite Audit bila menemukan kajadian atau indikasi pelanggaran di dalam  

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Memberitahukan kepada Pemegang Saham dan atau instansi pemerintah 

sebagai regulator pengawas selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja jika 

ditemukan adanya pelanggaran dan     hal-hal yang dapat membahayakan 

keadaan keuangan perusahaan dan kepentingan publik lainnya 

6. Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Auditor Eksternal harus merahasiakan infomasi yang 

diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya. 
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3. PROSES GOVERNANCE 

 

A. Pengangkatan  dan Pemberhentian  Komisaris dan Direksi 

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Direksi dilakukan oleh 

RUPS melalui proses yang transparan. 

2. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan  secara 

transparan,  profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan 

kepatutan (fit and proper test) wajib menandatangani kontrak manajemen 

sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi. 

4. Komisaris dan Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat 

dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama 1(satu) kali masa jabatan 

berdasarkan penilaian kinerja  pada periode sebelumnya. 

5. Komisaris yang diangkat harus menyusun Rencana  Kerja, sasaran/target 

yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham. 

6. Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan 

keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. 

7. Bagi anggota Komisaris dan/atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun 

setelah masa jabatannya berakhir harus menyusun pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugasnya dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham 

RUPS untuk dimintakan pengesahannya. 

8. Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi 

yang  bersangkutan dan kuasa Pemegang Saham pada saat penunjukan 

yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan 

penunjukan dan pemberhentian. 

B. Program Pengenalan  Perusahaan 

1. Komisaris dan/atau Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan     

mengenai  perusahaan yang bersangkutan. 

2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Komisaris yang 

baru berada pada Komisaris Utama. 
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3. Tanggung  jawab  untuk mengadakan program  pengenalan Direksi yang 

baru berada pada Direktur Utama. 

4. Program pengenalan meliputi : 

 Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh 

perusahaan. 

 Gambaran mengenai perusahaan 

 Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit 

internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,   

termasuk   Komite Audit. 

 Keterangan mengenai tugas dan  tanggung   jawab Komisaris dan Direksi. 

C. RJPP, RKAP dan Kontrak Manajemen  

1. Direksi membuat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RJPP dan 

RKAP Perusahaan, dimana prosedur tersebut memuat mekanisme kerja, 

ketentuan mengenai jadwal, alur penyusunan dll. 

2. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan disetujui 

Komisaris,  dan disahkan oleh RUPS.  

3. Direksi wajib mengirimkan usulan RKAP kepada Komisaris dan   Pemegang   

Saham untuk dimintakan pengesahan kepada RUPS  Tahunan  selambat-

Iambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru mulai bertaku 

4. Komisaris memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJPP dan 

RKAP, serta melakukan pembahasan bersama-sama dengan Direksi 

sebelum memberikan persetuiuannya. 

5. RUPS Tahunan mengesahkan RKAP tahun buku berikutnya yang diadakan 

selambat-Iambatnya pada hari ke-30 (tiga puluh) bulan pertama setelah 

tahun buku baru dimulai. 

6. Direksi  bertanggung  jawab atas pelaksanaan RJPP dan RKAP serta 

melaksanakan evaluasi dan pengendaliannya 

7. Setiap perubahan RKAP harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain 

dalam keputusan RUPS, 
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8. Komisaris memantau pelaksanaan RKAP dan kesesuaiannya dengan RJPP, 

serta memberikan masukan- masukan dalam upaya pencapaiannya. 

9. Kontrak Manajemen adalah merupakan pedoman tentang target kinerja 

perusahaan beserta pertanggungjawabannya, yang kiranya dapat dijadikan 

pedoman   oleh  manajemen   perusahaan   dan  pemegang saham yang 

ditandatangani bersama oleh Direktur Utama, Komisaris Utama Perusahaan 

dan Pemegang Saham. 

10. Didalam Kontrak Manajemen juga ditetapkan misi, visi perusahaan yang 

pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk RJPP dan RKAP serta upaya-

upaya strategi pencapaiannya. 

D. Konflik Kepentingan 

1. Konflik   kepentingan   adalah   situasi   dimana   seseorang karena 

kedudukan atau wewenang  yang dimiliki di perusahaan, mempunyai 

kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi  pelaksanaan tugas  yang  

diamanatkan  oleh perusahaan secara     objektif.      Konflik      kepentingan 

menimbulkan  adanya    perbedaan    antara    kepentingan ekonomis  pribadi 

atau keluarga  dengan  kepentingan ekonomis perusahaan, 

2. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional 

perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai dengan  ketentuan 

Anggaran Dasar  perusahaan  dan   peraturan   perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Komisaris  dilarang  memangku  jabatan   rangkap  sebagai anggota  Direksi 

pada BUMN,  BUMD,  badan usaha  milik swasta, dan jabatan lain yang 

dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

4. Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai  

kepemilikan  sahamnya  dan  atau  keluarganya pada perusahaan dan/ atau 

perusahaan lain. 

5. Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu   

kemampuan   untuk    melaksanakan   tugas secara mandiri dan kritis dalam 

hubungan satu sama  lain dan terhadap Direksi. 
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6. Direksi   dilarang   memangku   jabatan    rangkap   sebagai anggota Direksi 

atau Komisaris pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, jabatan 

struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga  pemerintah pusat 

dan daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan 

7. Komisaris dan  Direksi dilarang melakukan  transaksi  yang mempunyai 

benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan 

perusahaan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya 

sebagai Direksi dan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS. 

8. Antara para anggota Direksi maupun anggota Komisaris dan antara  anggota  

Komisaris  dengan  anggota  Direksi  tidak boleh  ada  hubungan  keluarga  

sedarah   sampai  derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke 

samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). 

9. Kepala Divisi/ Manager/ Cabang/ Sub. Cabang, Kepala SPI tidak boleh 

merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan 

benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan 

kepentingan perusahaan. 

10. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perusahaan berbenturan   

dengan   kepentingan   salah   satu   anggota direksi,  maka dengan 

persetujuan  komisaris,  perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksl 

lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota 

Direksi, maka perusahaan akan diwakili oleh seseorang yang ditunjuk oleh 

komisaris. 

11. Eksternal Auditor harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi, dan pihak 

yang berkepentingan di Perusahaan. 

E. Manajemen Risiko 

1. Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan 

Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai  risiko  yang akan  

dihadapi  perusahaan  untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. 

2. Proses  analisis risiko meliputi  estimasi atas signifikansi dampak yang akan 
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timbul, penilaian mengenai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan 

penetapan  langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut. 

3. Direksi melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi risiko 

yang.dihadapi perusahaan. 

4. Direksi menetapkan strategi dan kebijakan penanganan pengelolaan risiko 

serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. 

5. Direksi mengungkapkan kebijakan yang diterapkan perusahaan menyangkut 

pengelolaan  risiko dalam Laporan Tahunan. 

6. Direksi menyusun  pedoman penanganan  masalah dengan stakeholders 

yang berkaitan dengan pengelolaan  jasa konsultan dan jasa  lainnya,  

misalnya   proses tender  dan hubungan dengan mitra kerja. 

7. Direksi  memberikan  informasi hasil  analisis  resiko  yang dilakukan kepada    

Komisaris sesuai dengan  tingkat kebutuhan. 

8. Komisaris memantau pelaksanaan pengelolaan resiko perusahaan dan 

memberikan masukan untuk perbaikan. 

9. Dalam melaksanakan tugasnya SPI juga melakukan kajian terhadap  

kecukupan  pengelolaan   risiko  yang  diterapkan perusahaan sebagai bahan 

kajian resiko kepada Direksi. 

F. Pengambilan Keputusan 

1. Rapat Direksi/Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-

keputusan yang  mengikat  apabila dihadiri  oleh lebih dari 1/2 (satu per dua     

jumlah anggota Direksi/Komisaris). 

2. Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat, dan jika tidak dicapai kata sepakat maka keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak/votting 

3. Jika   terdapat   pendapat    yang    berbeda   dalam    rapat (dissenting 

opinion) harus didokumentasikan dalam notulen rapat. 

4. Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan 

stakeholders perusahaan, risiko yang melekat, dan kewenangan yang dimiliki 

oleh setiap pengambil keputusan. 
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5. Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya memberikan 

masukan peningkatan kinerja perusahaan.  

6. Keputusan-keputusan  yang  mengikat   dapat  pula  diambil tanpa diadakan 

rapat Komisarisl  Direksi, asalkan keputusan itu disetujui secara tertulis oleh 

semua  anggota Komisarisl Direksi. 

7. Segala  sesuatu  yang  dibicarakan   dan  diputuskan  dalam rapat Direksil 

Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua  

Rapat dan oleh salah seorang anggota  Direksi  Komisaris yang  ditunjuk  

oleh  dan  dari antara Direksi/ Komisaris yang hadir. 

8. Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi harus konsisten dalam 

menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. 

9. Setiap rapat dihadiri Sekretaris Perusahaan yang bertugas untuk membuat, 

menyimpan dan menata usahakan notulen dan risalah rapat. 

G. Media Komunikasi dan Informasi 

1. Pemegang Saham, Komisaris, dan stakeholders lainnya berhak  memperoleh  

informasi yang lengkap, akurat dan  tepat waktu mengenai perusahaan 

secara proporsional. 

2. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai   

perusahaan  diberikan   kepada  Komisaris   dan    Pemegang Saham 

secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. 

3. Direksi  melakukan  komunikasi  secara  efektif  dengan  unit kerja, sesama 

Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham melalui media komunikasi yang 

tepat dan efisien. 

4. Direksi menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan informasi termasuk 

klasifikasi kerahasiaan informasi. 

5. Sekretaris Perusahaan memastikan informasi yang dikelola valid, lengkap, 

akurat, tepat waktu dan relevan dalam membantu pengambilan keputusan. 

6. Perusahaan senantiasa mengoptimalkan penggunaan media komunikasi dan 

informasi yang tersedia. 
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H. Pendelegasian Wewenang 

1. Direksi  mendelegasikan sebagian  wewenang  pengelolaan perusahaan 

kepada jajaran dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan 

pertirnbangan untuk menunjang kelancaran tugas dan menlngkatkan  

efisiensi dan efektivitas. 

2. Kepala unit kerja harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan 

tersebut dengan penuh tanggungjawab dan memberikan laporan 

pelaksanaannya secara    berkala kepada Direksi. 

3. Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan 

tuntutan perkembangan perusahaan. 

4. Pendelegasian wewenang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung jawab 

Direksi. 

 

I. Pengelolaan Keuangan 

1. Keuangan perusahaan harus dikelola secara professional dengan 

mempertimbangkan resiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian. 

2. Direksi bertanggung jawab untuk : 

 Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku di indoonesia. 

 Meningkatkan pendapatan bersih perusahaan dengan meningkatkan 

efisiensi penggunaan dana, meminimalkan biaya dan meningkatkan 

penjualan jasa perusahaan. 

3. Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi antar unit untuk 

mensinergikan usulan anggaran setiap unit. 

4. Penetapan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya 

perusahaan, keterbatasan-keterbatasan, serta analisis peluang pasar 

terhadap kemungkinan pencapaiannya (realistis) 

5. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap varience 

yang terjadi dilakukan secara berkala di masing-masing unit dana atau 

perusahaan secara menyeluruh. 
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6. Perusahaan menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pelimpahan 

wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang. 

7. Kegiatan perusahaan dilaksanakan dengan mengacu kepada anggaran yang 

telah ditetapkan. 

8. Kegiatan perusahaan diluar anggaran yang telah ditetapkan harus dilaporkan 

kepada Komisaris. 

9. Setiap unit kerja harus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan di 

unit kerjanya masing-masing. 

10. Pemantauan pengelolaan Keuangan oleh Direksi dilakukan Oleh Komisaris. 

J. Suksesi Manajemen 

1. Direksi menetapkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk Kepala 

Cabang, Manager, dan jabatan lain satu tingkat dibawah Direksi sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan strategi. 

2. Penetapan untuk jabatan satu tingkat dibawah Direksi harus dilaporkan 

kepada Komisaris. 

3. Direksi menetapkan program pengembangan kemampuan karyawan 

perusahaan baik fungsional maupun struktural secara transparan. 

4. Komisaris memantau pengisian formasi jabatan satu tingkat dibawah Direksi 

dalam upaya menjaring dan mengusulkan calon anggota Direksi kepada 

RUPS. 

5. Penempatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip 

profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja dan syarat-syarat obyektif. 

K. Tanggung jawab Sosial Perusahaan 

1. Direksi menetapkan dan menjalankan program perusahaan yang terkait 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan secara periodik dan 

melaporkannya kepada Komisaris serta Pemegang Saham. 

2. Direksi harus memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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3. Komisaris memantau dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan 

program perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab social perusahaan. 

4. Pelaksanaan program perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan dimuat dalam Laporan Tahunan perusahaan. 

5. Direksi wajib memastikan bahwa asset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas 

perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan 

kerja. 

L. Pengendalian Intern 

1. Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk 

mengamankan investasi dan asset perusahaan. 

2. SPI melakukan penelaahan terhadap kecukupan sistem pengendalian internal 

perusahaan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan. 

3. Sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut : 

 Lingkungan pengendalian internal. 

 Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha. 

 Aktivitas pengendalian. 

 Sistem informasi dan komunikasi. 

 Monitoring. 

4. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun 

Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut 

kepada Komisaris. 

5. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI 

maupun Auditor Eksternal. 

6. Komisaris memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit 

SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit, 

ruang lingkup audit. 

7. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim manajemen 

dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. 
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M. Pelaporan 

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi 

wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh semua 

anggota Direksi dan Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh 

pengesahan. 

2. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan 

Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif. 

3. Laporan Tahunan disamping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan, juga memuat perkembangan dan upaya 

perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance. 

4. Komisaris wajib membahas laporan tahunan secara bersama-sama dengan 

Direksi, sebelum menyetujui dan menyampaikannya kepada RUPS. 

5. Dengan ditandatangini bersama laporan tahunan, semua anggota Direksi dan 

Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud. 

6. Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Komisaris yang telah 

dilakukan dan program kerja Komisaris untuk periode selanjutnya kepada 

Pemegang Saham. 

7. Komisaris menyampaikan laporan penilaian kinerja masing-masing Direksi 

kepada Pemegang Saham. 

8. Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris dan Pemegang 

Saham setiap ada kejadian penting dan/atau atas permintaan 

Komisaris/Pemegang Saham. 

9. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen setiap triwulan kepada Komisaris 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir. 

10. Direksi menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban 

setiap unit kerja dalam suatu sistem pengendalian internal yang memadai. 

N. RUPS, Rapat Lainnya dan Risalah Rapat 

1. RUPS tahunan diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu selambat-

lambatnya pada hari ketiga puluh bulan ketiga setelah penutupan tahun buku. 
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2. RUPS Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi 

dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham. 

3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan 

perusahaan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. 

4. Rapat Komisaris dan Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu 

sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. 

5. Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebulan sekali. Dalam 

kondisi tertentu, Rapat Gabungan dapat diadakan diluar jadwal tersebut untuk 

membahas hal-hal penting dan mendesak yang memerlukan persetjuan 

Komisaris. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris. 

6. Risalah rapat harus dibuat untuk setiap rapat dan dalam risalah rapat tersebut 

harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan 

apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada). 

7. Sekretaris Perusahaan menghadiri rapat, mendokumentasikan risalah Rapat 

Direksi maupun RUPS dan menyediakannya bila diminta oleh Pemegang 

Saham, Komisaris dan/atauDireksi. 

O. Penilaian Kinerja 

1. Pemegang Saham menilai kinerja Perusahaan, Komisaris dan Direksi melalui 

mekanisme RUPS. 

2. Komisaris menetapkan indikator penilaian kinerja untuk masing-masing 

Direksi dan menginformasikannya kepada Direksi yang bersangkutan dan 

Pemegang Saham. 

3. Komisaris menyusun rencana kerja dan target kerja setiap awal tahun, dan 

melakukan evaluasi sendiri (self assessment) atas pencapaiannya. 

4. Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala 

kemunduran kinerja perusahaan. 

5. Direksi menetapkan tolak ukur kinerja masing-masing unit kerja untuk 

mendukung kinerja perusahaan. 

6. Penilaian kinerja terhadap Kepala Cabang dan Manajer dilakukan setiap 

tahun dan secara transparan. 
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7. Komisaris meminta/mendapatkan laporan kinerja teknologi informasi dari 

Direksi. 

8. Komisaris menilai pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen 

risiko. 

P. Proses Penunjukan dan Peran Auditor Eksternal 

1. Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh 

Komisaris. 

2. Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS menyangkut alasan 

pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk 

Auditor Eksternal perusahaan. 

3. Direksi dapat mengusulkan calon-calon Auditor Eksternal kepada Pemegang 

Saham melalui Komisaris. 

4. Auditor Eksternal melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan 

untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan 

secara independen dan professional. 

5. Perusahaan harus menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan 

akuntansi dan data penunjang yang diperlukan. 

6. Auditor Eksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan 

Komisaris secara tepat waktu. 

 

Q. Mekanisme Kerja Komitme Audit, SPI dan Auditor Eksternal 

1. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas 

sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor 

Eksternal dan Auditor Internal (SPI). 

2. Auditor Eksternal Harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui 

Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran didalam 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI 

maupun Auditor Eksternal. 
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4. Komite Audit melakukan penilaian atas proses penunjukan pemenang tender 

Auditor Eksternal yang dilakukan oleh panitia tender. 

R. Budaya dan Etika Kerja 

1. Direksi wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis (code of conduct) 

yang memuat nilai-nilai etika berusaha. 

2. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh perusahaan harus mendukung visi, misi, 

tujuan dan strategi perusahaan serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh 

jajaran pimpinan perusahaan untuk selanjutnya meresap kedalam jajaran 

perusahaan. 

3. Setiap insan perusahaan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang 

dibangun dalam perusahaan. 

4. Budaya kerja dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yg 

professional yaitu jujur, bertanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, 

peduli, serta tanggap terhadap setiap kegiatan perusahaan serta kepentingan 

pihak stakeholders. 

5. Budaya kerja dikembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. 

6. Seluruh insan perusahaan harus menerapkan budaya kerja dan sikap mental 

dasar perusahaan secara konsisten dan melakukan evaluasi secara periodik. 

7. Anggota Komisaris, Direksi, dan Karyawan perusahaan dilarang memberikan 

atau menawarkan dan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung 

sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah 

yang bertujuan atau dapat dinterpretasikan untuk mempengaruhi atau 

sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Pemberian atau penerimaan suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, 

seperti hadiah, sumbangan atau entertainment tidak boleh dilakukan pada 

suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut. 

Direksi menetapkan kebijakan tentang batas maksimal suatu tanda terima 

kasih sebagaimana tersebut pada butir 7 di atas. 
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S. Pemantauan Ketaatan GCG 

1. Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan 

prinsip Good Corporate Governance dan masalah yang dihadapi. 

2. Pemegang saham berpartisipasi dalam melaksanakan penerapan Good 

Corporate Governance ssuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 

3. Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip 

profesionalisme, efisiensi, dan prinsip Good Corporate Governance, yaitu 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta 

kewajaran. 

4. Direksi secara berkala melaksanakan assessment GCG di perusahaan sesuai 

ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta akan 

menuangkan hasil assessment tersebut ke dalam Laporan Tahunan (Annual 

Report) Perusahaan. 

5. Direksi akan memberikan sanksi terhadap pejabat yang belum menyampai 

kan LHKPN sesuai SK Direksi No. 028/SK.DIRUT-VK/2015  

6. Direksi membuat program kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan dalam 

rangka untuk meningkatkan kompetensi bagi Direksi yang akan dituangkan 

dalam RKAP. 

7. TIM Corpotane voernance (CG) yang dibentuk Direksi memastikan ketaatan 

terhadap aturan Good Corporate Governance dan secara berkala 

melaporkannya kepada Direksi dan Komisaris. 

8. SPI melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Good Corporate 

Governance secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan 

Komisaris. 

9. Komisaris memantau efektivitas pelaksanaan praktik-praktik Good Corporate 

Governance yang diterapkan perusahaan dan melaporkannya kepada 

pemegang saham. 
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4. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER 

 

A. Konsumen 

1. Perusahaan harus menghormati hak stakeholders yang timbul berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat 

oleh perusahaan dengan konsumen/pelanggan. 

2. Perusahaan memberikan layanan jasa konsultan dan manajemen yang 

berkualitas dengan memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki 

perusahaan. 

3. Penanganan keluhan konsumen dilakukan secara professional melalui 

mekanisme yang baku dan transparan. 

4. Mengupayakan secara maksimal kepuasan konsumen melalui pelayanan 

prima dan inovatif. 

5. Perusahaan memelihara hubungan/komunikasi yang berkelanjutan dengan 

konsumen. 

B. Mitra Kerja 

1. Perusahaan harus menghormati hak stakeholders yang timbul berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat 

oleh perusahaan dengan mitra kerja. 

2. Perusahaan menjalin kerja sama dengan mitra kerja dilandasi itikad baik dan 

saling menguntungkan serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis. 

3. Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konsultan  dilakukan berdasarkan 

prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara 

pelelangan umum atau terbatas. Dalam keadaan tertentu, penetapan 

penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau 

penunjukan langsung. 

4. Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, 

keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta kinerja penyedia 

jasa. 
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5. Bermitra secara professional dengan mematuhi setiap kesepakatan yang 

telah dituangkan dalam kontrak kerjasama. 

 

C. Karyawan 

1. Rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, 

kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada 

karyawan perusahaan diatur dan dtitetapkan oleh Direksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang 

ketenagakerjaan, 

2. Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan 

pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja 

lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik seseorang, agama, jenis 

kelamin, usia, cacat yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya 

yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. 

3. Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Karyawan 

ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan. 

4. Kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan karyawan dibuat secara 

tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas. 

5. Setiap karyawan mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan 

karir sesuai dengan kemampuannya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, 

ras, golongan dan agama. 

6. Perusahaan mempunyai wewenang dalam menerima, mengangkat, 

menempatkan dan memberhentikan karyawan serta memberikan sanksi 

disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7. Perusahaan menetapkan standar prestasi kerja untuk setiap 

jabatan/pekerjaan yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian prestasi 

kerja. 

8. Penerimaan karyawan dilaksanakan melalui proses analisa kebutuhan, 

pelamaran dan seleksi yang obyektif tanpa memandang jenis kelamin, suku, 

ras, golongan dan agama. 
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9. Setiap kebijakan perusahaan yang terkait dengan karyawan disusun secara 

transparan, mengakomodasi kepentingan karyawan dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait. 

10. Sistem penilaian kinerja karyawan ditetapkan dan dilaksanakan secara adil 

dan transparan. 

11. Bertindak dengan itikad baik dalam proses negosiasi apabila terjadi benturan 

antara perusahaan dengan karyawan. 

12. Perusahaan menciptakan kondisi kerja dengan selalu memperhatikan tingkat 

kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. 

13. Perusahaan memberi kesempatan kepada karyawan untuk membentuk 

Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Serikat Pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam 

perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja. 

D. Pemerintah 

1. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan 

dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, 

perpajakan, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 

kesehatan dan keselamatan kerja, dan sebagainya. 

2. Perusahaan akan selalu meningkatkan kualitas layanan jasa konsultan dan 

jasa lainnya yang relevant dalam upaya memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan nasional. 

E. Masyarakat Sekitar 

1. Perusahaan memegang teguh azas kepedulian dan keadilan terhadap 

masyarakat sekitar lingkungan operasional perusahaan. 

2. Perusahaan memastikan bahwa dalam setiap pemberian jasanya senantiasa 

mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat sekitar.  
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1. Pedoman Corporate Governance ini disusun dengan memperhatikan antara lain 

UU Nomor 1 Tahun 1995, UU Nomor 18 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2003, 

PP 12 Tahun 1998, Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/MBU/2002, 

KEP-101/MBU/2002, dan KEP 103/MBU/2002, Peraturan Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Gorvernance) pada Badan Usaha Milik 

Negara, serta Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan-peraturan lainnya.  

2. Pedoman Good Corporate Governance ini hanya memuat hal-hal penting yang 

akan menjadi acuan dalam tata kelola Perusahaan. Hal-hal lain yang tidak 

dimuat dalam Code ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang berlaku. 

3. Pedoman Good Corporate Governance ini akan ditelaah dan dimutakhirkan 

secara berkala untuk disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan 

wewenang organ-organ Perusahaan serta perubahan lingkungan Perusahaan. 

4. Setiap Perubahan terhadap Pedoman Good Corporate Governance harus 

disetujui oleh Direksi dan Komisaris. 

5. Setiap pegawai dapat menyampaikan laporan tertulis mengenai dugaan 

pelanggaran terhadap penerapan Good Corporate Governance melalui Tim CG 

atau media lain yang ditetapkan/disediakan perusahaan untuk kepentingan 

tersebut. 

6. Pedoman Corporate Governance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan 

oleh Komisaris dan Direksi. 

7. Pedoman Corporate Governance ini didistribusikan kepada seluruh pejabat 

perusahaan dengan mengacu kepada mekanisme distribusi dokumen 

perusahaan. 

 

 

 

5. PENUTUP 
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A. BEST PRACTICE 

1. TIDAK MENAGIH PIUTANG MACET YANG TELAH DIHAPUS BUKUKAN. 

 Direksi menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan surat rekomendasi (jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persutujuan) kepada RUPS/Pemegang Saham  dan 

Direksi. 

 Direksi mengajukan surat mengenai usulan kepada RUPS/Pemegang Saham 

dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persutujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 RUPS/ Pemegang Saham memberikan persutujuan, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persutujuan. 

2. MELEPASKAN DAN MENGHAPUSKAN AKTIVA TETAP PERSEROAN 

KECUALI AKTIVA TETAP BERGERAK DENGAN UMUR EKONOMIS YANG 

LAZIM BERLAKU DALAM INDUSTRI PADA UMUMNYA SAMPAI DENGAN 3 

TAHUN. 

 Direksi menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan sura rekomendasi(jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persutujuan) kepada RUPS/ Pemegang Saham dan 

Direksi. 

 Direksi mengajukan surat mengenai usulan kepada RUPS/ Pemegang 

Saham dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

6. BEST PRACTICE 
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 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 RUPS/ Pemegang Saham memberikan persetujuan, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

3. MELEPASKAN DAN MENGHAPUSKAN AKTIVA TETAP BERGERAK DENGAN 

UMUR EKONOMIS YANG LAZIM BERLAKU DALAM INDUSTRI PADA 

UMUMNYA SAMPAI DENGAN 3 TAHUN. 

 Direksi menyampaikan surat pemohonan persutujuan kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

 Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan 

dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak 

memberikan keputusannya maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui 

usulan Direksi dimaksud. 

4. MENGAMBIL BAGIAN DAN MELEPASKAN BAIK SEBAGIAN ATAU 

SELURUHNYA ATAU IKUT SERTA DALAM PERSEROAN LAIN ATAU BADAN-

BADAN LAIN, MENDIRIKAN ANAK PERUSAHAAN, MELAKUKAN 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN 

ANAK PERUSAHAAN, YANG NILAI TRANSAKSINYA MELBIHI 5% DARI 

PENDAPATAN PERSEROAN, DAN ATAU MELEBIHI 20% DARI TOTAL 

EQUALITY. 

 Direksi menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan surat rekomendasi (jika menilai rencana 

ersebut layak diberikan persetujuan) kepada RUPS/ Pemegang Saham dan 

Direksi. 

 Direksi mengajukan surat mengenai usulan kepada RUPS/ Pemegang 

Saham dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Komisaris. 



 

 
         38 

Panduan GCG. Revisi 2.                                                                                      
PT. Virama Karya (Persero) 

 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 RUPS/ Pemegang Saham memberikan persetujuan, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

 

5. MENGAMBIL BAGIAN DAN MELEPASKAN BAIK SEBAGIAN ATAU 

SELURUHNYA ATAU IKUT SERTA DALAM PERSEROAN LAIN ATAU BADAN-

BADAN LAIN, MENDIRIKAN ANAK PERUSAHAAN, MELAKUKAN 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN 

ANAK PERUSAHAAN, YANG NILAI TRANSAKSINYA MELBIHI 5% DARI 

PENDAPATAN PERSEROAN, DAN ATAU MELEBIHI 20% DARI TOTAL 

EQUALITY. 

 Direksi menyampaikan surat pemohonan persutujuan kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan persutujuan tertulis, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

6. MENGADAKAN KERJASAMA LISENSI, KONTRAK MANAJEMEN, SEWA 

MENYEWA, KERJA SAMA OPERASI, PERJANJIAN LAIN SAMPAI DENGAN 

NILAI TERTENTU YANG DITETAPKAN OLEH DEWAN KOMISARIS, BAIK 

YANG MENYANGKUT NILAI MAUPUN JENIS KEGIATAN YANG TELAH 

DITETAPKAN OLEH RUPS, YANG NILAI TRANSAKSINYA MELEBIHI 5% DARI 

PENDAPATAN PERSEROAN, DAN ATAU MELEBIHI 20% DARI TOTAL 

EQUALITY. 

 Direksi menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 



 

 
         39 

Panduan GCG. Revisi 2.                                                                                      
PT. Virama Karya (Persero) 

 Dewan Komisaris memberikan surat rekomendasi (jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan) kepada RUPS/ Pemegang Saham dan 

Direksi. 

 Direksi mengajukan surat mengenai usulan kepada RUPS/ Pemegang 

Saham dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 RUPS/ Pemegang Saham memberikan persetujuan, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

7. MENGADAKAN KERJASAMA LISENSI, KONTRAK MANAJEMEN, SEWA 

MENYEWA, KERJA SAMA OPERASI, PERJANJIAN LAIN SAMPAI DENGAN 

NILAI TERTANTU YANG DITETAPKAN OLEH DEWAN KOMISARIS, 

PERUBAHAN PENGGUNAAN ANGGARAN INVESTASI YANG TELAH 

DITETAPKAN DALAM RKAP, BAIK YANG MENYANGKUT NILAI MAUPUN 

JENIS KEGIATAN YANG TELAH DITETAPKANOLEH RUPS, YANG NILAI 

TRANSAKSINYA MELEBIHI 5% DARI PENDAPATAN PERSEROAN, DAN 

ATAU MELEBIHI 20% DARI TOTAL EQUALITY. 

 Direksi menyampaikan surat pemohonan persutujuan kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan persutujuan tertulis, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

8. MENJADIKAN ATIVA TETAP MILIK PERSEROAN SEBAGAI PENYERTAAN 

MODAL DALAM PERSEROAN LAIN ATAU DALAM RANGKA MWNSIRIKAN 

ANAK PERUSAHAAN, YANG NILAI TRANSAKSINYA MELEBIHI 5% DARI 

PENDAPATAN PERSEROAN, DAN ATAU MELEBIHI 20% DARI TOTAL 

EQUALITY. 
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 Direksi menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan surat rekomendasi (jika menilai rencana 

ersebut layak diberikan persetujuan) kepada RUPS/ Pemegang Saham dan 

Direksi. 

 Direksi mengajukan surat mengenai usulan kepada RUPS/ Pemegang 

Saham dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 RUPS/ Pemegang Saham memberikan persetujuan, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

9. MENJADIKAN  AKTIVA TETAP MILIK  PERSEROAN SEBAGAI PENYERTAAN 

MODAL   DALAM    PERSEROAN LA IN  ATAU  DALAM RANGKA MENDIRIKAN 

ANAK PERUSAHAN. YANG NILAI TRANSAKSINYA     SAMPAI DENGAN  5%  

DARI PENDAPATAN PERSEROAN DAN ATAU SAMPAI DENGAN 20% DARI 

TOTAl EQUITY. 

 Direksi menyampaikan   surat permohonan   persetujuan   kepada  Dewan 

Komlsaris. 

 Dewan    Komisaris    memberlkan     persetujuan     tertulis.    jika    menilai 

rencana  tersebut  layak dlberikan  persetujuan, 

 Apablla   dalam  waktu   30  harl  sejak  diterimanya    permohonan    atau  

penjelasan dan    dokumen    secara    lenqkap    darl    Dlreksi,    Dewan 

Komisaris   tldak   rnemberlkan   keputusannya    maka  Dewan  Komisaris 

dianggap  menyetujui   usulan Direksi dimaksud. 

10. MENGIKAT PERSEROAN SEBAGAI PENJAMIN (BORG ATAU AVALIST) 

YANG MEMPUNYAI AKIBAT KEUANGAN YANG MELEBIHI JUMLAH 

TERTENTU YANG DITETAPKAN OLEH DEWAN KOMISARIS. YANG NILAI 

TRANSAKSINYA MELEBIHI 5% DARI PENDAPATAN PERSEROAN, DAN 

ATAU SAMPAI DENGAN 20% DARI TOTAL EQUITY. 

 Direksi menyampaikan surat permohonan rekomendasl  kepada Dewan  
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Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberlkan     surat    r e k o m e n d a s i      (jika    menilai 

rencana tersebut layak diberikan persetujuan)     kepada    RUPS/ 

Pemegang  saham dan Direksi 

 Direksi  mengajukan   surat  mengenai   usulan  kepada  RUPS/ Pemegang 

saham dengan  dilampiri  rekomendasi   dari  Dewan Komisaris. 

 Apabila    dalam    jangka    waktu     30    hari    Dewan    Komisaris    tidak 

memberikan    rekomendasinya, maka  RUPS/ Pemegang   Saham  dapat 

memberikan persetujuan   tanpa   harus  menunggu    rekomendasi    dari 

Dewan  Komisaris. 

 RUPS/   Pemegang   Saham   memberlkan     persetujuan,     jika   menilai 

rencana  tersebut   layak diberikan  persetujuan. 

11. MENGIKAT PERSEROAN SEBAGAI PENJAMIN (BORG ATAU AVALIST) 

YANG MEMPUNYAI AKIBAT KEUANGAN YANG MELEBIHI JUMLAH 

TERTENTU YANG DITETAPKAN OLEH DEWAN KOMISARIS, YANG MENILAI 

TRANSAKSINYA SAMPAI DENGAN 5% DARI PENDAPATAN PERSEROAN, 

DAN ATAU SAMPAI DENGAN 20% DARI TOTAL EQUITY. 

 Direksi menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

 Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan 

dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak 

memberikan keputusannya maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui 

usulan Direksi dimaksud. 

12. MENERIMA ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN JANGKA MENENGAH/ 

PANJANG. KECUALI PINJAMAN YANG TIMBUL KARENA PELAKSANAAN 

KEGIATAN USAHA YANG NILAI TRANSAKSINYA MELEBIHI 5% DARI 

PENDAPATAN PERSEROAN, DAN ATAU MELEBIHI 20% DARI TOTAL 

EQUITY 

 Direksi rnenvarnpatkan  surat  perrnononan   persstujuan   kepada Dewan 
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Komisaris 

  Dewan komisaris  memberikan persetujuan tertulls, jika enllai rencana terse 

but lavak dlberlkan  persetujuan   

 Direksi mengajukan surat mengenai usulan kepada RUPS/ Pemegang 

Saham dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Komisaris 

 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 RUPS/ Pemegang Saham memberikan persetujuan, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

13. MENERIMA ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN JANGKA MENENGAH/ 

PANJANG. KECUALI PINJAMAN YANG TIMBUL KARENA PELAKSANAAN 

KEGIATAN USAHA YANG NILAI TRANSAKSINYA SAMPAI DENCAN 5% DARI 

PENDAPATAN PERSEROAN. DAN ATAU SAMPAI DENCAN 20% DARI TOTAL 

EQUITY. 

 Direksi menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis, Jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

 Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan 

dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak 

memberikan keputusannya maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui 

usulan Direksi dimaksud. 

14. MENGAGUNKAN AKTIVA TETAP YANG DIPERLUKAN DALAM 

MELAKSANAKAN PENARIKAN KREDIT JANGKA MENENGAH/ PANJANG, 

YANG NILAI TRANSAKSINYA MELEBIHI 5% DARI PENDAPATAN 

PERSEROAN, DAN ATAU MELEBIHI 20% DARI TOTAL EQUITY 

 Direksi menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 
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 Dewan Komisaris memberikan surat rekomendasi (jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan) kepada RUPS/ Pemegang Saham dan 

Direksi. 

 Direksi mengajukan surat mengenai usulan kepada RUPS/ Pemegang 

Saham dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 Apabila daiam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 RUPS/ Pemegang Saham memberikan persetujuan. jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

15. MENGAGUNKAN AKTIVA TETAP YANG DIPERLUKAN DALAM 

MELAKSANAKAN PENARIKAN KREDIT JANGKA MENENGAH/ PANJANG. 

YANG NILAI TRANSAKSINYA SAMPAI DENGAN 5% DARI PENDAPATAN 

PERSEROAN. DAN ATAU SAMPAI DENGAN 20% DARI TOTAL EQUIT 

 Direksi menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris 

 Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan 

 Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan 

dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak 

memberikan keputusannya maka Dewan Komisaris dianggap meryetujui 

usulan Direksi dimaksud. 

16. MENGHAPUSKAN DARI PEMBUKUAN TERHADAP PIUTANG MACET DAN 

PERSEDIAAN BARANG MAN, YANG NILAI TRANSAKSINYA MELEBIHI 5% 

DARI PENDAPATAN PERSEROAN. DAN ATAU MELEBIHI 20% DARI TOTAL 

EQUITY 

 Direksi menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 
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 Dewan Komisaris memberikan surat rekomendasi (jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan) kepada RUPS/ Pemegang Saham dan 

Direksi. 

 Direksi mengajukan surat mengenai usulan kepada RUPS/ Pemegang 

Saham dengan dilampiri rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 Apabila dalam jangka waktu 30 hari Dewan Komisaris tidak memberikan 

rekomendasinya, maka RUPS/ Pemegang Saham dapat memberikan 

persetujuan tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 RUPS/ Pemegang Saham memberikan persetujuan, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

17. MENGHAPUSKAN DARI PEMINDAH BUKUAN TERHADAP PIUTANG MACET 

DAN PERSEDIAAN BARANG MATI, YANG NILAI TRANSAKSINYA SAMPAI 

DENGAN 5% DARI PENDAPATAN PERSEROAN, DAN ATAU SAMPAI 

DENGAN 20% DARI TOTAL EQUITY 

 Direksi menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Dewan 

Komisaris. 

 Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis, jika menilai rencana 

tersebut layak diberikan persetujuan. 

 

 Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan 

dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak 

memberikan keputusannya maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui 

usulan Direksi dimaksud. 
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Jakarta, 29 Agustus 2016 

 

Disetujui oleh : 

 

Dewan Komisaris 

 

 

 

 

Hari Suprayogi. 

Komisaris Utama 

Dewan Direksi 

 

 

 

 

Jusarwanto. 

Direktur Utama, 

  

  

 

 

 



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. VIRAMA KARYA (PERSERO)

NOMOR : /HK.01.02.06/2013

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DI LINGKUNGAN PT. VIRAMA KARYA (Persero)

DIREKSI PT. VIRAMA KARYA (Persero)

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka mendukung penerapan kegiatan Good Corporate

Governance di lingkungan PT. VIRAMA KARYA (Persero), maka perlu

ditetapkan pedoman umum.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir

diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Direksi PT. VIRAMA KARYA

(Persero).

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar PT. VIRAMA KARYA (Persero) sebagaimana telah

diubah dan/ atau ditambah terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya, Tanggal 27

Agustus 2008 Nomor 10 yang dibuat di hadapan Ny. Yetty Taher. SH,

Notaris di Jakarta.

2. Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:

KEP- /MBU/2011 tanggal Juni 2011 tetang Pengangkatan Anggota-

anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VIRAMA

KARYA.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Penetapan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor:

01/JUKLAK/VK/2013 tentang Pedoman Good Corporate

Governance di lingkungan PT. VIRAMA KARYA (Persero).

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Dengan adanya keputusan ini apabila ada keputusan lain yang

bertentangan mengenai hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Komisaris

2. Direksi

3. Sekretaris Perusahaan

4. Kepala SPI

5. Kepala Biro

6. Kepala Cabang

7. Kepala Bagian

8. Manajer Divisi

9. Asisten Manajer Divisi

10. Ketua Koperasi Karyawan

11. Ketua Serikat Pekerja

DIKELUARKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 15 Januari 2013

Direktur Utama,

Ir. Baria Satyagraha, MT.



Halaman 1 ke 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI

PT. VIRAMA KARYA (Persero)

NOMOR : ..../HK.01.02.06/2013

TANGGAL : 15 Januari 2013

PETUNJUK PELAKSAAN

NOMOR : ...../JUKLAK/VK/2013

TENTANG :

PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DI LINGKUNGAN PT. VIRAMA KARYA (PERSERO)

Pasal 1

Pengertian dan Istilah

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan

oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang

dengan tetap memperhatikan kepetingan stakeholder lainnya, berdasarkan

peraturan perundangan dan nilai etika.

2. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN,

baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang saham. Pemilik

Modal, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Kreditur, dan pihak

berkepentingan lainnya.

3. Rapat umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang

yang tidak diserahkan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris.

4. Pemegang Saham PT. Virama Karya (Persero) adalah Negara Republik

Indonesia cq. Menteri BUMN yang bertindak selaku Rapat Umum Pemegang

Saham.

5. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalan

kegiatan pengurusan perusahaan.



6. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab atas pengurusan

perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

Halaman 2 ke 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI

PT VIRAMA KARYA (Persero)

NOMOR : ...../HK.01.02.06/2013

TANGGAL : 15 Januari 2013

Tujuan ditetapkan keputusan ini adalah agar pengelola perusahaan 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.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam keputusan ini meliputi :

1. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

2. Struktur Governance

3. Proses Governance

4. Stakeholders PT. VIRAMA KARYA (Persero)

Pasal 3

Penutup

1. Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai prosedur Corporate Governance

ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

2. Setiap perubahan, penambahan dan/ atau pengurangan ketentuan pada

keputusan ini berikut lampirannya akan dituangkan dalam Keputusan Direksi

PT. Virama Karya (Persero) yang berbentuk lembaran pengganti/tambahan

dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 15 Januari 2013

Direktur Utama,

Ir. Baria Satyagraha, MT.


