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PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  

DAN BESERTA PEDOMANNYA (BOARD MANUAL, CODE OF CORPORATE 

GOVERNANCE DAN CODE OF CONDUCT 

 

 

Penerapan Good Corporate Governance merupakan wujud kepatuhan 

Perseroan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-

01/MBU/2011 langgal 1 Agustus  2011 Tentang Penerapan Tala  Ketola  

Perusahaan Yang  Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 

Negara yang telah diubah terakhir menjadi PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 

dengan perubahan pada pasal 12 ayat 10. 

 

Kami menyadari, bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik, 

berdampak positif bagi lingkungan internal perusahaan serta lingkungan eksternal 

perusahaan dengan harapan : 

1. Mengoptimalkan nilai anak perusahaan BUMN agar perusahaan memiliki daya 

saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu 

mempertahankan keberadaannya dan daya saing berkelanjutan. 

2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan 

3. Mendorong agar organ perseroan 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 

pelestarian lingkungan di sekitar perusahaan baik tambang, industri maupun 

proyek jasa pengaspalan. 

4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam Perekonomian Nasional. 

5. Berkontribusi bagi peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan 

lnvestasi Nasional. 

 

Unluk itu kami Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Bitumen. menyatakan 

berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Board Manual, 

Code of Corporate Governance dan Code of Conduct, dalam keadaan sehat dan 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 
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KATA PENGANTAR 

PT WIJAYA KARYA BITUMEN (WBIT) meyakini bahwa keunggulan daya saing 

berkelanjutan tercipta ketika perusahaan mampu menjadi perusahaan yang sehat, kuat, 

amanah, diakui dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan (Good Corporate 

Citizen). Dalam mengembangkan bisnisnya, WBIT tetap mempunyai komitmen untuk 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan nilai- nilai etika 

dalam bisnis. Bagi WBIT,  keberlanjutan  adalah sinergi di setiap aspek dan fungsi untuk 

menghasilkan  kinerja  dengan tujuan agar bisnis tetap berlanjut, dan mampu 

menghasilkan output pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kinerjanya, 

WBIT terdorong untuk memberikan nilai bagi pemangku kepentingan yang bersifat jangka 

panjang dan bermanfaat bagi seluruh aspek 

 
WBIT memiliki komitmen  untuk berperan serta dalam mendukung dan mensukseskan 

program Pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan 

bisnis inti Perseroan dalam bidang pertambangan, industri pengolahan aspal full ekstraksi, 

perdagangan dan konstruksi pekerasan jalan. Melalui berbagai pembangunan konstruksi 

pekerasan jalan yang telah diamanahkan oleh Pemerintah kepada Perusahaan, WBIT 

menghadirkan pengembangan infrastruktur yang memberikan dampak positif “Create 

Impact” serta manfaat kepada masyarakat (Stakeholders).  

 
Panduan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Code of GCG) adalah salah satu 

infrastruktur perusahaan dalam menerapkan dan menegakkan Tata Kelola perusahaan 

selain Code of Conduct, Board Manual dan pedoman GCG lainnya. Panduan penerapan 

tata kelola perusahaan merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menerapkan tata 

kelola yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Perseroan akan selalu mengkaji 

Code of GCG ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang 

terbaik 

 
Dalam rangka menjaga citra dan reputasi perusahaan serta  menyesuaikan dengan  

berbagai  regulasi  serta tuntutan pemangku kepentingan, WBIT melakukan penyesuaian 

dan revisi atas pedoman tata kelola perusahaan. Revisi Pedoman Etika dan Perilaku 

merupakan wujud   komitmen   perusahaan   dalam menegakkan hubungan efektif, 

bernilai tambah, dan mutual understanding antara perusahaan dengan pemangku 

kepentingan yang bertujuan  agar tercipta suatu hubungan dan  etika yang  memperkuat  

peran   dan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan hubungan dan praktik 

bisnis mengacu kepada nilai-nilai Good Corporate Governance dan Business Ethics 

 
Perubahan Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik ini memuat 

perubahan prinsip- prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Perseroan akan 

secara konsisten menginformasikan panduan ini kepada seluruh  pihak yang 

berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan 

yang sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku. 
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PENGANTAR 

 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan pondasi bagi terciptanya kepercayaan   

pelaku pasar dan bisnis yang berintegritas. Keduanya merupakan pilar bagi keunggulan 

daya saing berkelanjutan. 

Keunggulan daya saing berkelanjutan tercermin dari kemampuan perusahaan 

menghadapi perubahan lingkungan bisnis (adaptability), memiliki ketahanan dalam 

menghadapi ketatnya persaingan (systemic resilience), memiliki kinerja operasional dan 

keuangan yang sesuai dengan ekspektasi pemegang saham dan pelaku pasar, dan pada 

akhirnya tumbuh menjadi perusahaan terdepan dalam menjaga kredibilitas dan reputasi 

perusahaan. 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik membutuhkan komitmen kuat manajemen 

perusahaan (governance commitment), pembentukan  struktur dan infrastruktur berupa 

kelengkapan perangkat GCG (governance structure), kelengkapan kebijakan,  

mekanisme dan prosedur penerapan (governance process) serta manifestasi atas 

penerapan dan penegakan GCG berupa peningkatan kinerja serta pengakuan pemangku 

kepentingan (governance outcome). 

Belajar dari  pengalaman  krisis ekonomi  dan   keuangan   yang melanda di berbagai 

kawasan dunia termasuk Indonesia, WBIT menyadari sepenuhnya    bahwa     keunggulan 

daya saing berkelanjutan sejatinya merupakan tujuan utama hadirnya sebuah  

perusahaan.   Keunggulan daya saing berkelanjutan  tercermin dari kinerja operasional 

dan keuangan yang mampu melahirkan perusahaan- perusahaan yang sehat, kuat, 

tangguh menghadapi   ketatnya    persaingan dan pada gilirannya mampu menjadi “tulang 

punggung” ekonomi  nasional dan turut mewujudkan pemerataan, keadilan dan 

kesejahteraan rakyat serta meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan 

perekonomian regional dan internasional. 

 

Untuk mencapai keunggulan  daya saing berkelanjutan, maka tidak ada pilihan lain bagi 

seluruh pelaku ekonomi nasional untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(Good Corporate Governance). Pengalaman krisis perekonomian nasional menunjukkan 

bahwa praktik-praktik Bad Governance telah terbukti meruntuhkan sendi-sendi 

perekonomian nasional dan kepercayaan pelaku pasar (market confidence). 

 

Seiring dengan berlakuanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 

Community), WBIT terdorong untuk turut serta membangun ekonomi nasional  yang  

tangguh  dan  berdaya saing secara berkelanjutan melalui penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik sesuai dengan regulasi dan praktik- praktik terbaik (best practices). 

WBIT meyakini bahwa dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka 

perusahaan-perusahaan nasional akan mampu beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan bisnis, memiliki ketahanan dalam menghadapi ketatnya persaingan (systemic 

resilience), memiliki kinerja operasional dan keuangan yang sesuai dengan ekspektasi 

pemegang saham dan pelaku pasar, dan pada akhirnya tumbuh menjadi perusahaan 
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terdepan dalam menjaga kredibilitas dan reputasi perusahaan. 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (code of GCG) menjadi acuan dan landasan 

perusahaan dalam rangka penerapan dan penegakan GCG dalam rangka: 

a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang 

didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, 

serta kewajaran dan kesetaraan. 

b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan 

Direksi. 

c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar 

dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral 

yang tinggi, etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

d. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya (internal dan eksternal). 

e. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar operasi perusahaan. 

Mendorong peningkatan keunggulan daya saing berkelanjutan sehingga mampu 

meningkatkan kepercayaan pasar yang pada gilirannya mampu memberikan 

kontribusi bagi kemajuan dan daya saing industri dan keunggulan daya saing 

ekonomi nasional 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik akan berdampak terhadap kualitas 

pengambilan keputusan, kemandirian organ perusahaan, peningkatan kinerja operasional  

dan  keuangan, serta  peningkatan citra dan  reputasi perusahaan    dimata     shareholders 

dan stakeholders. Pedoman GCG merupakan payung komitmen dan mekanisme yang 

dimaksudkan dan ditujukan agar: 

1. Peningkatan  Kualitas  Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan 

Tata  Kelola  perusahaan  Yang Baik akan meningkatkan kualitas pengurusan dan 

pengawasan jalannya operasional perusahaan melalui mekanisme pengambilan 

keputusan yang layak dan bijaksana. 

2. Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan 

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengambilan keputusan yang lebih baik dan 

bijaksana melalui kemandirian organ perseroan dengan selalu memperhatikan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang timbul serta menghindari adanya 

benturan kepentingan. 

3. Peningkatan Kualitas Human Capital 

Meningkatkan   profesionalisme dan   pengembangan sumber daya manusia dengan 

melakukan penilaian kinerja yang lebih obyektif, transparan, wajar, serta struktur 

organisasi dengan fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas. 

4. Peningkatan kinerja melalui Manajemen Risiko 

Mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis 
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dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif  

5. Peningkatan pengelolaan akuntabilitas 

 Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bijaksana dan 

terkendali, dan menyusun laporan keuangan perusahaan secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang handal dan 

manajemen risiko yang sehat 

6. Peningkatan Kepercayaan Pemangku Kepentingan 

 Meningkatkan  kepercayaan investor, kreditur dan pemegang saham dengan selalu 

melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan, 

akurat, berkualitas dan dapat  dipertanggungjawabkan. 

7. Peningkatan Peran dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan 

Memperhatikan kepentingan stakeholders  perusahaan  dengan memperjelas hak 

dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan hubungan usaha yang 

sehat dan bertanggungjawab 

8. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

 Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikan 

lingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi perusahaan 

 

DASAR HUKUM 
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VISI DAN MISI PERUSAHAAN 

Visi 

Terdepan dalam investasi dan penyedia mineral bagi konstruksi dan industri 

energi yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan untuk kualitas 

kehidupan yang lebih baik 
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Misi 

1. Memimpin pasar Aspal Alam di Asia Tenggara  

2. Menyediakan Mineral untuk memenuhi kebutuhan pasar Konstruksi, Industri 

dan Energi berlandaskan prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan dan 

wawasan lingkungan 

3. Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dengan portofolio Investasi 

Strategis 

4. Melakukan pengembangan kawasan terpadu demi kehidupan yang lebih 

baik bagi masyarakat 

5. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengna 

menerapkan sistem manajemen dan teknologi yang berbasis manajemen 

resiko 

6. Mengimplementasikan budaya belajar dan berinovasi untuk memenuhi 

kompetensi global 

 
NILAI-NILAI PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN MUTU 

 
Nilai Perusahaan 

• AMANAH  

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan  

• KOMPETEN  

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas  

• HARMONIS  

Saling peduli dan menghargai perbedaan 

• LOYAL 

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

 

• ADAPTIF 

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan 

• KOLABORATIF 

Membangun kerjasama yang sinergis 
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Kebijakan  Mutu 

PT Wijaya Karya Bitumen berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan usaha 

yang sehat,  dengan menghasilkan produk dan jasa yang ekselen, berdaya 

saing dan memenuhi harapan dan kepuasan pihak yang berkepentingan 

dengan cara: 

• Menerapkan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Keselamatan & 

Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Risiko. 

• Mematuhi pemenuhan peraturan perundangan terkait Keselamatan & Kesehatan 

Kerja, Lingkungan dan peraturan lain yang berlaku. 

• Menciptakan kondisi kerja yang sehat dan aman, mencegah kecelakaan kerja, 

mencegah penyakit akibat kerja, mencegah pencemaran serta melindungi 

lingkungan. 

• Pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. 

• Melakukan peningkatan berkesinambungan melalui implementasi “Best Practice” 

Sistem Manajemen Terintegrasi, berdasarkan prinsip - prinsip Good Corporate 

Governance, mendorong partisipasi pekerja dan mengikuti perkembangan terkini. 

 

DAFTAR ISTILAH 

Istilah-istilah yang digunakan dalam pedoman ini, kecuali disebutkan lain, mengandung 

pengertian  sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi. 

2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar   

Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen 

3. Direksi   adalah   organ  Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

4. Perseroan adalah PT Wijaya Karya Bitumen 

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ 

Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada kepada 

Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan  

6. Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari 

unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan 

7. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau  data yang 

dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet 
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8. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan 

mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan 

pemodal, calon pemodal,  atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau 

fakta tersebut 
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PRINSIP - PRINSIP 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

 

Dalam setiap aktivitasnya, PT WIJAYA KARYA BITUMEN senantiasa mengacu 

kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai berikut: 

 

A. Keterbukaan (Transparency) 

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material 

dan relevan mengenai Perseroan. Transparansi ini diwujudkan oleh PT Wijaya 

Karya Bitumen dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan 

informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi 

yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan PT WIJAYA 

KARYA BITUMEN dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sebagaimana sesuai dengan praktik terbaik Good Corporate 

Governance. 

Implementasi prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya 

Bitumen antara lain: 

1. Rencana Kerja Tahunan Perseroan, dengan rincian penjelasan 

sebagai berikut: 

1.1. Direksi menyusun kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (“RKAP”). 

1.2. Direksi menyampaikan Draft RKAP dan perubahannya kepada 

Pemegang Saham 2 (dua) bulan sebelum tahun berjalan yang 

sebelumnya telah ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan 

Komisaris. 

1.3. RKAP yang telah ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris 

disetujui oleh Pemegang Saham paling lambat 30 hari setelah tahun 

anggaran berjalan. 

1.4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tang;gal 1 (satu) Januari dan 

berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang sama. Buku Perseroan 

ditutup pada akhir bulan Desember setiap tahun. 

1.5. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana 
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dimaksud dalam butir (1) di atas, rencana kerja tahun sebelumnya 

diberlakukan. 

1.6. Dalam hal rencana kerja Perseroan belum mendapatkan persetujuan 

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan, maka rencana kerja tahun sebelumnya yang 

berlaku bagi Perseroan.  

1.7. Direksi menyosialisasikan RKAP kepada seluruh Karyawan. 

 

2. Laporan Tahunan Perseroan dijelaskan sebagai berikut: 

2.1. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat 

panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

2.2. RUPS untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu 

sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya 

tahun buku yang lampau. 

2.3. Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, Laporan 

Dewan Komisaris, Profil Perusahaan, Analisis dan Pembahasan 

Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, tanggung jawab direksi atas 

laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit. 

2.4. Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal 

laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam 

dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan tahunan dimaksud 

harus memuat informasi yang sama. Apabila terdapat perbedaan 

penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai 

acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa Indonesia.  

2.5. Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang 

berkualitas baik, berukuran kurang lebih 21x30 sentimeter dan 

dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.  

2.6. Laporan tahunan wajib memuat ikhstisar data keuangan penting, laporan 

Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan 

pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab 

direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit. 

2.7. Laporan tahunan memuat ikhtisar Data Keuangan Penting, dengan 

rincian penjelasan sebagai berikut:  

a. Laporan tahunan wajib memuat informasi keuangan dalam bentuk 
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perbandingan selama 5 (lima) tahun buku sejak memulai usahanya 

jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama 

kurang dari 5 (lima) tahun.  

2.8. Laporan tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris sekurang-

kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:  

a. Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan; 

b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh 

direksi; 

c. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris; 

dan  

d. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris (jika ada). 

2.9. Laporan tahunan memuat Laporan Direksi yang memuat sekurang-

kurangnya antara lain:  

a. Kinerja perusahaan yang mencakup antara lain kebijakan strategis, 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan 

kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 

b. Gambaran tentang prospek usaha; 

c. Penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan; dan  

d. Perubahan komposisi anggota direksi (jika ada). 

2.10. Laporan tahunan memuat Analisis dan Pembahasan Manajemen 

dengan sekurang-kurangnya memuat uraian singkat yang membahas 

dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan 

penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi dalam 

periode laporan keuangan tahunan terakhir. 

2.11. Laporan Tahunan memuat tentang Tata Kelola Perusahaan 

(Corporate Governance) Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat 

mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan 

terakhir. 

2.12. Laporan Tahunan memuat tanda tangan Direksi dan Dewan Komisaris. 

a. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan 

yang sedang menjabat; 

b. Tanda tangan dimaksud dituangkan pada lembaran tersendiri dalam 
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laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib dicantumkan 

pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertangunggjawab 

penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak 

menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus 

menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang 

dilekatkan pada laporan tahunan.  

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi atas anggota Dewan Komisaris 

yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi 

alasan secara tertulis, maka hal tersebut harus dinyatakan secara 

tertulis oleh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang 

menandatangani laporan tahunan dalam surat tersendiri yang 

dilekatkan pada laporan tahunan. 

3. Laporan keuangan berkala, meliputi laporan keuangan tahunan, laporan 

keuangan tengah tahunan dan laporan triwulanan, dengan rincian penjelasan 

sebagai berikut:  

3.1. Laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari: 

a. Neraca; 

b. Laporan laba rugi; 

c. Laporan perubahan ekuitas; 

d. Laporan arus kas; 

e. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang 

berwenang; dan  

f. Catatan atas laporan keuangan. 

3.2. Laporan Keuangan disajikan dalam bahasa Indonesia. 

3.3. Laporan keuangan disajikan secara perbandingan dengan periode yang 

sama tahun sebelumnya. 

3.4. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang 

telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

3.5. Laporan Keuangan Tahunan  

a. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada pemegang saham 
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dengan ketentuan sebagai berikut:  

- Laporan keuangan tahunan menjadi salah satu bagian dari laporan 

tahunan untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

- Laporan keuangan tahunan disusun berdasarkan prinsip PSAK 

3.6. Laporan Keuangan Tengah Tahunan 

a. Laporan keuangan tengah disusun berdasarkan prinsip yang sama 

dengan laporan keuangan tahunan dan mencakup antara lain 

penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi 

perusahaan demi tercapainya dasar akrual.  

b. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahunan 

dengan data periode yang sama dalam rangka penyusunan laporan 

keuangan tahunan, maka laporan keuangan tengah tahunan tersebut 

yang disajikan secara perbandingan dengan laporan keuanga tengah 

tahunan periode berikutnya harus ditetapkan kembali sesuai dengan 

data yang telah dicakup dengan laporan tahunan. 

3.7. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala jatuh 

pada hari libur, maka laporan keuangan wajib disampaikan pada hari 

kerja sebelumnya. 

4. Disamping hal-hal tersebut di atas, Perseroan mengungkapkan informasi 

penting kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) antara lain: 

4.1. Prosedur pengadaan dan hubungan rekanan; 

4.2. Ketaatan dalam pembayaran pajak; 

4.3. Mekanisme manajemen SDM yang sesuai dengan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB). 

 

B. Keadilan/Kewajaran (Fairness)  

 
Fairness ialah kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

PT WIJAYA KARYA BITUMEN menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan 

mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. PT WIJAYA KARYA BITUMEN memperlakukan setiap pegawai 

secara adil dan bebas dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, asal-usul, 
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jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja.  

 

Implementasi dari prinsip fairness antara lain:  

1. Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2. Perseroan memperlakukan secara adil dan transparan terhadap semua rekanan; 

3. Perseroan menjamin kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai 

sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

C. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

masing-masing organ dan seluruh jajaran Perseroan pengelolaan Perseroan 

terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan 

dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu 

dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan 

dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas 

sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul sebagai 

konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan 

Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai 

melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan antar Organ 

Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi). RUPS memegang semua 

kekuasan yang tidak diberikan kepada organ lain. Dewan Komisaris melakukan 

tugas pengawasan dan pemberian nasehat. Direksi bertanggung jawab dalam 

pengurusan Perseroan. Akuntabilitas seluruh jajaran Perseroan berarti setiap 

orang bertangunggjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.  

 

Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu 

dan/atau organ Perseroan untuk menyadari hak dan kewajiban, tugas dan 

tanggungjawab serta kewenangannya. Implementasi prinsip akuntabilitas 

diwujudkan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, meliputi:  

1. RUPS antara lain berwenang untuk menyetujui laporan tahunan, 

menetapkan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan, serta 

memutuskan hal-hal penting yang memerlukan persetujuan RUPS 
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sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2. Dewan Komisaris berwenang untuk mengesahkan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP), melakukan pengawasan terhadap 

pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat 

kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, serta pelaksanaan 

ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS; 

3. Direksi memiliki tugas pokok memimpin dan mengurus Perseroan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan untuk menguasai, 

memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 

 
D. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. Perseroan bertanggungjawab untuk mematuhi hukum 

dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, 

kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. 

Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan cara antara lain:  

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan Perseroan. 

2. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. 

3. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility), melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat (PPM), misalnya dengan memberikan edukasi untuk 

meningkatkan perekonomian daerah sekitar pertambangan dan beasiswa 

pendidikan untuk siswa/siswi yang cerdas. 

 

E. Kemandirian (Independency) 

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara 

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. 
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Perseroan melakukan implementasi terhadap prinsip kemandirian dengan 

selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta 

kewenangan masing-masing organ Perseroan. Perseroan meyakini bahwa 

dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ 

Perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat 

keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perseroan. 

 
Implementasi prinsip kemandirian oleh Perseroan antara lain: 

1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung 

jawab masing-masing antar organ Perseroan; 

2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan; 

3. Dewan Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan dalam pengambilan 

keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan. 

4. Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus 

memperoleh terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen atau wakil 

mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham sebagaimana diatur dan mematuhi peraturan di bidang pasar modal 

yang mengatur tentang benturan kepentingan.  
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A. Hubungan Antar Organ Perseroan 

Perseroan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar organ Perseroan sangat 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perseroan dan 

implementasi good corporate governance, dengan demikian Perseroan secara 

tegas memisahkan fungsi dan tugas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

Komisaris dan Direksi sebagai organ Perseroan.  

 
PT WIJAYA KARYA BITUMEN mendorong organ Perseroan agar dalam 

membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi itikad baik dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

kesadaran akan adanya tanggung jawab Perseroan terhadap pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) maupun pelestarian lingkungan.  

 
PT WIJAYA KARYA BITUMEN akan mendorong hubungan yang wajar antar 

organ Perseroan. Masing-masing organ Perseroan selalu menghormati dan 

bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar 

prinsip kesetaraan dan saling menghargai.  

 
B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang 

memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Komisaris dan 

Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi 

Perseroan. RUPS merupakan forum dimana Komisaris dan Direksi melaporkan 

dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada 

Pemegang Saham. Berbagai agenda yang dibahas dalam RUPS antara lain 

adalah penetapan arah dan strategi jangka panjang Perseroan, penilaian 

kinerja operasional dan keuangan, penetapan anggota Komisaris dan Direksi 

serta remunerasi mereka dan agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang 

Saham.  

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Perseroan 

berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang 

akurat kepada setiap Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan 

RUPS.  

Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS: 

1. Perseroan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham, memberikan 
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informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usul yang diajukan oleh 

Direksi;  

2. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal dalam 

agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS 

berlangsung; 

3. Perseroan menjamin keputusan yang diambil melalui prosedur yang 

transparan dan adil; 

4. Perseroan memberikan risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika 

diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang 

mendukung maupun yang tidak mendukung terhadap keputusan yang 

dibuat; 

5. Perseroan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan 

gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta rincian 

mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Komisaris dan 

Direksi. 

 

C. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan 

maupun usaha Perseroan  yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat 

kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka 

Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan 

Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.  

 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka: 

1. Dewan Komisaris berwenang untuk :  

a melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, 

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan 

memeriksa kekayaan Perseroan;  

b memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh 

Perseroan;  
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c meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai 

segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;  

d mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan 

dijalankan oleh Direksi  

e meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan 

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;  

f mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;  

g memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar ini;  

h membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu 

dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;  

i menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu 

tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.  

j melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu 

untuk jangka  waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

ini.  

k menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan 

terhadap hal-hal yang dibicarakan;  

l melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, 

dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 

 

2. Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 

a Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan 

Perseroan; 

b Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang 

Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang 

disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;  

c Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana 

Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris  

menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan;  
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d Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan 

saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah 

yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;  

e Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham 

apabila terjadi gejala menurunnnya kinerja Perseroan;  

f Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang 

disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.  

g Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;  

h Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan 

dalam dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;  

i Membentuk Komite Audit;  

j Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.  

k Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 

l Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ 

atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;  

m Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan 

selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham.  

n Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham; 

3.  Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris 

harus : 

a Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;  

b Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam 

menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan. 

4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi 

atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 
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menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada butir 2; 

5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris 

atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 4 berlaku 

secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris; 

6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 

kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 3 apabila dapat membuktikan : 

a telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan; 

b tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan 

kerugian; dan  

c telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 

 

C.1  Kriteria Anggota Dewan Komisaris  

PT WIJAYA KARYA BITUMEN menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang 

Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan 

Komisaris. Namun demikian, Dewan Komisaris yang memiliki kinerja sesuai 

harapan Pemegang Saham dan kebutuhan Perseroan maka Perseroan perlu 

menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Dewan Komisaris sesuai 

kebutuhan.  

Kriteria Dewan Komisaris Perseroan diantaranya meliputi hal-hal sebagai 

berikut:  

a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari 

calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham mayoritas setelah melalui 

proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. 

b. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang 

perseroangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 

waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:  

- Dinyatakan pailit; 

- Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan 

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan 
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dinyatakan pailit; atau 

- Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor 

keuangan. 

c. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, 

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan 

mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-

masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi 

manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha 

Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan.  

d. Khusus untuk anggota Dewan Komsaris Independen wajib memiliki kriteria 

tambahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 

Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate 

Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

e. Antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan 

keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun 

garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud diatas, maka RUPS 

berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.  

f. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap antara lain:  

- Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, pengusrus partai politik dan/atau calon/anggota legislative; 

dan/atau 

- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

 

C.2 Rapat Dewan Komisaris  

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan 

Komisaris. 

2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang 

seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang 

diputuskan. 

3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang 
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berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting 

opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.  

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud, ditandatangani oleh Ketua rapat dan 

seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.  

5. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk 

disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan 

salinannya.  

6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat 

kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di 

dalam wilayah Republik Indonesia.  

7. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain 

tersebut pada butir 6 poin ini, dianggap sah dan dapat mengambil 

keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan 

dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  

8. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, 

dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.  

9. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas 

permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan 

Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa 

Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per 

sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-

hal yang akan dibicarakan.  

10. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh 

Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 

Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 

(tiga) hari  sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat 

jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal 

panggilan dan  tanggal rapat.  

11. Panggilan rapat ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat 

rapat.  

12. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan 

Komisaris hadir dalam rapat. 
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13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan 

yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per 

dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.  

14. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak 

mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau 

wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.  

15. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh 

anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang 

diberikan khusus untuk keperluan itu.  

16. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota 

Dewan Komisaris lainnya. 

17. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.  

18. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan 

Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang 

ditunjuk oleh Komisaris Utama.  

19. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota 

Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan 

Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.  

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai 

anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan 

Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. 

21. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan 

musyawarah untuk mufakat.  

22. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat 

Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.  

23. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) 

suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang 

diwakilinya.  

24. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka 

keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, 

dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, 

kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan 

dengan pemilihan secara tertutup.  
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25. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam 

rapat. 

26. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara 

belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per 

dua)  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan 

ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga 

salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan.  

27. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam 

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 

 

C.3 Kinerja Dewan Komisaris 

Kinerja Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

 
Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas, wewenang dan 

kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta Anggaran Dasar Perseroan. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara 

terbuka kepada Dewan Komiasris sejak pengangkatannya.  

 
Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan 

kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan 

pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-

masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu 

dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk menunjuk kembali anggota 

Dewan Komisaris yang bersangkutan.  

 
Kriteria Kinerja Dewan Komisaris dinilai oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

Kriteria evaluasi kinerja individu Komisaris antara lain : 

a. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

kebijakan Perseroan, misalnya mengenai benturan kepentingan; 

b. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan; 

c. Kehadiran dalam rapat-rapat Dewan Komisaris maupun Komite; 

d. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus; 
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C.4 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi 

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris 

menyelenggarakan pertemuan secara teratur untuk Direksi (Rapat Koordinasi) 

untuk membicarakan masalah Perseroan. Diluar pertemuan rutin tersebut, 

Dewan Komisaris berhak mengadakan setiap pertemuan, informasi bagi Dewan 

Komisaris disiapkan dan diberikan secara tertulis oleh Direksi sebelum 

pertemuan sehingga memungkinkan Dewan Komisaris untuk lebih mendalami 

permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi dapat membantu membuat 

ringkasan permasalahan yang akan dibahas sepanjang tidak mempengaruhi 

esensi informasi.  

 
Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang 

ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. Dewan 

Komisaris berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau 

tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Perseroan dan 

berhak memeriksa dokumen untuk keperluan verifikasi. Pelaksanaan hak 

Dewan Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehinga tidak mengganggu 

aktivitas operasional Perseroan.  

 
C.5 Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris berhak mendapatkan saran professional yang independen 

atas beban Perseroan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab professional 

Dewan Komisaris agar dapat menjalankan tugasnya. Komite-komite tersebut 

bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya, serta membantu merumuskan kebijakan Dewan Komisaris 

sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan kebijakan 

tetap menjadi kewenangan Dewan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang 

didelegasikan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-komite 

tersebut diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Komite-komite 

yang membantu Dewan Komisaris berupa Komite Audit. 

 

I. Komite Audit 

 Bertugas membantu Dewan Komisaris untuk mendorong terbentuknya 

pengawasan internal yang memadai, meningkatkan keterbukaan dalam 
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pelaporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan penugasan 

auditor eksternal meliputi dan tidak terbatas kepada kewajaran biaya jasa 

audit, pengalaman, independensi serta objektivitas. Selain itu, Komite Audit 

juga bertanggung jawab mempersiapkan pernyataan yang menguraikan 

tugas dan tanggung jawab Komite selama tahun buku yang sedang 

diperiksa oleh auditor eksternal, dimana surat tersebut harus disertakan 

dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham 

Modal.  

 
Tugas Komite Audit adalah : 

a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya 

membantu Dewan Komisaris. 

b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanan tugasnya maupun 

dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan 

Komsiaris. 

c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan 

keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait informasi keuangan 

Perseroan. 

d. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. 

e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan 

pendapat antara manajemen Perseroan dan Auditor Eksternal/Akuntan 

Publik atas jasa yang diberikannya. 

f. Melakukan penelaahan dengan manajemen dan Auditor 

Eksternal/Akuntan Publik terkait dengan semua hal yang diharuskan 

untuk dikomunikasikan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik kepada 

Komite Audit sesuai dengan standar professional Akuntan Publik. 

g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

penunujukan Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang didasarkan pada 

independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.  

h. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh 

Direksi atas temuan audit SPI. 
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i. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko 

yang dilaksanakan oleh Direksi. 

j. Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern 

Perseroan termasuk pengendalian dan pengamanan teknologi informasi. 

k. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan di Perseroan. 

l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait 

dengan adanya potensi benturan kepentingan  Perseroan. 

m. Menyusun self-assessment tool dan self assessment terhadap kinerja 

Komite Audit dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.  

 
D. Direksi 

Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

pengurusan Perseroan demi sebesar-besarnya kepentingan Perseroan. Direksi 

akan mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan 

keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan 

aktivitas Perseroan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam 

pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki 

semata-mata untuk kepentingan Perseroan. 

 

Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial 

dalam mengelola Perseroan. Masing-masing Anggota Direksi dapat melaksanakan 

tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan 

wewenangnya. 

 

D.1 Implementasi Tugas Direksi 

 Implementasi tugas Direksi antara lain: 

1. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

2. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun 

di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
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pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  

3. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan 

berbenturan atau memiliki potensi benturan kepentingan pribadi. Apabila hal 

tersebut terjadi, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang 

mewakili Perseroan (hand off) dalam hal tersebut. Apabila benturan kepentingan 

tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh 

Dewan  Komisaris.  

4. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

5. Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

Perseroan:  

a. Terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian 

sasaran dan tujuan Perseroan. 

b. Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing Anggota Direksi. 

c. Terdapat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk 

semua tingkat jabatan di struktur organisasi. 

d. Permintaan persetujuan Pemegang Saham dengan terlebih dahulu 

mendapatkan tanggapan Dewan Komisaris atas struktur organisasi. 

6. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standard Operasional 

baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) Perseroan : 

a. Terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP 

b. Terdapat SOP untuk seluruh proses proses bisnis inti Perseroan sebagai 

panduan melaksanakan kegiatan perusahaan 

c. Terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti Perseroan kepada 

karyawan yang terkait 

d. SOP untuk proses bisnis inti Perseroan dilaksanakan konsisten dan terdapat 

penyimpangan atas prosedur 

e. Direksi melakukan peninjauan penyempurnaan SOP secara berkala. 

7. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila tidak 

ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak 

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua 

tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi. 
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8. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi 

yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi 

serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.  

9. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi yang terlama dalam 

jabatan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam 

usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan 

tugas-tugas Direktur Utama.  

10. Fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direksi diantaranya mencakup tugas- tugas 

utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, 

investasi, teknologi informasi serta tanggung jawab sosial.  

11. Tugas Kepengurusan mencakup: 

a. Direksi harus menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program jangka panjang 

dan jangka pendek Perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui Dewan 

Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

Perusahaan. 

b. Direksi harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan 

efisien. 

c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku 

kepentingan. 

d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada pegawai Perseroan untuk 

melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung-jawab tetap berada pada 

Direksi. 

12. Direksi harus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (charter) 

sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan 

sebagai salah satu alat penilaian kinerja. 

13. Tugas Manajemen Risiko mencakup: 

a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko yang 

mencakup seluruh aspek kegiatan Perseroan. 

b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk 

atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, 

dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko. 

c. Untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik, Perseroan wajib memiliki 

Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 
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d. Jenis-jenis risiko pada Perseroan meliputi namun tidak terbatas pada: risiko 

sebagai penanggung/penanggung ulang, risiko reputasi, risiko persaingan 

usaha, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko bencana alam, risiko legal dan 

risiko kepatuhan. 

e. Kebijakan Manajemen Risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan 

Perseroan. 

f. Terdapat rencana kerja Perseroan untuk menerapakan kebijakan Manajemen 

Risiko. 

g. Direksi melaksanakan program Manajemen Risiko (Program Manajemen 

Risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses 

bisnis, proyek maupun usulan tindakan Perseroan yang harus mendapatkan 

persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. 

h. Direksi melaksanakan pemantau terhadap program Manajemen Risiko. 

i. Direksi melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Dewan 

Komisaris. 

14. Tugas Pengendalian Internal mencakup:  

a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal 

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perseroan 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan 

kinerja, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.  

b. Perseroan harus memiliki Satuan Kerja Pengawasan Internal (SPI). Untuk 

dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional, SPI harus 

memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan 

fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sehingga 

dalam pelaksanaannya berkewajiban melapor kepada Komite Audit. 

2) Kepala SPI diangkat oleh Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas dan 

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. 

3) SPI bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan 

dan kelangsungan usaha dengan : 

a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan. 

b) Memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi secara 

efektif dan efisien. 
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c) Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses 

pengendalian risiko. 

d) Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap Peraturan Perusahaan, 

pelaksanaan GCG dan perundang-undangan. 

e) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.  

c. Perusahaan menerbitkan internal control report yang mencakup: 

1) Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggungjawab untuk 

menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan 

prosedur pelaporan keuangan yang memadai. 

2) Suatu penilaian atas efektifitas struktur pengendalian intern dan prosedur 

pelaporan keuangan pada akhir tahun buku Perseroan. 

15. Tugas Komunikasi mencakup:  

a. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perseroan dengan 

para pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris 

Perusahaan sebagai pejabat penghubung. 

b. Dalam hal kompleksitas Perseroan belum mengharuskan diangkatnya 

Sekretaris Perusahaan, maka fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh 

salah seorang Anggota Direksi. 

c. Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan harus 

mampu : 

1) Memastikan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan 

penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan.  

2) Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap 

informasi relevan yang dibutuhkan. 

d. Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan 

bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris 

Perusahaan disampaikan pula kepada Dewan Komisaris. 

e. Dalam hal Perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance 

committee) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. 

16. Tugas investasi mencakup: 

a. Investasi harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian (prudent) dengan 

hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perseroan. 
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b. Untuk membantu efektivitas pelaksanaan investasi, Direksi dapat 

membentuk Komite Investasi. Komite Investasi menjalankan tugas secara 

objektif berdasarkan arahan Direksi antara lain membantu Direksi dalam 

menilai dan menetapkan strategi investasi yang direncanakan serta 

menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban. 

17. Tugas Teknologi Informasi mencakup: 

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh Perseroan harus memenuhi prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

a. Memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan semua fungsi manajemen. 

b. Memiliki panduan operasi (operating manual) yang terkini (up to date). 

c. Mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penggunaan 

perangkat lunak (software). 

d. Dilakukan audit TI secara berkala. 

e. Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan: 

1) Perseroan menetapkan Information Tecnology Master Plan (ITMP) 

sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan 

Information Technology Detail Plan (ITDP) sebagai penjabaran lebih 

lanjut ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas 

perencanaan tahunan sesuai ITMP. 

2) Arsitektur sistem informasi sebaiknya juga telah mendesain sampai 

dengan level data dan sistem keamanannya. 

3) Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan 

telah direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan 

teknologi. 

4) Terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan 

pelaporan TI. 

f. Penerapan TI di Perseroan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan 

perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur 

organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. 

g. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan 

Komisaris. 
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1) Adanya laporan pelaksanaan sistem TI secara tertulis terkait dengan 

pelaksanaan TI Master Plan dan ITDP serta disampaikan kepada 

Dewan Komisaris, baik diminta ataupun tidak diminta. 

2) Adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan 

Komisaris (termasuk hasil audit TI). 

18. Tugas Tanggung Jawab Sosial mencakup: 

a. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Perseroan, Direksi 

harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Perseroan. 

b. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan. 

19. Menyiapkan secara tepat waktu rencana jangka panjang Perseroan, rencana 

kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang 

berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan 

menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan; 

20. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai 

dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan; 

21. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, 

pencatatan, penyimpanan dan pengawasan; 

22. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan 

jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

23. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham; 

24. Menjaga dan meningkatkan citra Perseroan.  

 
D.2 Kriteria Anggota Direksi 

 PT WIJAYA KARYA BITUMEN menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang 

Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. 

Namun demikian, untuk menjamin Direksi yang memiliki kinerja sesuai harapan 

Pemegang Saham dan kebutuhan Perseroan maka perlu menetapkan kebijakan 

tentang kriteria Direksi yang sesuai kebutuhan.  
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Perseroan menerapkan kriteria Direksi Perseroan, meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah orang perseorangan yang mampu 

melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pengangkatannya pernah : 

a. Dinyatakan pailit; 

b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara 

dan/atau BUMN dan atau berkaitan dengan sektor keuangan.  

2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, dibuktikan 

dengan surat penryataan yang ditandatangani oleh calon Direksi dan surat 

tersebut disimpan oleh Perseroan.  

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, 

pengangkatan Direksi dilakuan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman 

serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

4. Pengangkatan Direksi, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1 dan butir 3 diatas, batal demi hukum sejak anggota Direksi 

lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan 

tersebut.  

5. Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan 

Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat 

ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun 

hubungan semenda (menantu/ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana 

dimaksud pada butir ini maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang 

diantara mereka.  

6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

7. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya 

pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang 

Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota 

Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.  

8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui 
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keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka 

mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam 

keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham 

di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan 

dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan 

Pemegang Saham tersebut ditetapkan  

9. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham 

dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat umum Pemegang Saham.  

10. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

11. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang 

Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota 

Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian 

jabatan anggota Direksi yang lowong.  

12. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-

waktu dengan menyebutkan alasannya.  

13. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 12 

Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang 

bersangkutan antara lain : 

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 Perseroan dan/atau Negara;  

e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap; 

f. Mengundurkan diri.  

14. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 

butir 13 huruf a sampai dengan f, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.  
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15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf a, b, c, dan 

d dan butir 14 ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela 

diri 

16. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud 

pada butir 12 ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara 

lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.  

17. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka 

pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada butir 15 ini disampaikan secara 

tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana 

dimaksud pada butir 16  ini.  

18. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri 

atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat 

diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17 

dianggap telah terpenuhi. 

19. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka 

pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada butir 15 ini dilakukan dalam  Rapat 

Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada butir 17 ini.  

20. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada butir 16 ini masih 

dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan 

tugasnya sebagaimana mestinya 

21. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf d dan 

e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.  

22. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan 

Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, 

baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang 

timbul karena perkawinan 

23. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 22 ini, Rapat Umum 

Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.  

24. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna 

jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :  
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a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus   

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan 

anggota Direksi yang lowong tersebut. 

b. Selama jabatan itu lowong dan  Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi 

jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a 

butir ini, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan 

Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat menunjuk pihak lain 

selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan 

anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang 

sama. 

c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat 

Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong 

sebagaimana dimaksud pada huruf a butir ini, maka anggota Direksi yang 

berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi 

yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.  

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b dan huruf c memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama 

dengan anggota Direksi yang ada, namun tidak termasuk santunan purna 

jabatan 

26. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun (kecuali karena berakhir masa 

jabatan) seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :   

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus 

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan 

jabatan Direksi tersebut.  

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi 

jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a butir ini, 

maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain 

yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kekuasaan dan 

wewenang yang sama.  

c. Menyimpang dari ketentuan huruf b diatas, dalam hal jabatan Direksi lowong 

karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum 

menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir 

masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 
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Saham untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan 

kekuasaan dan wewenang yang sama.  

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud 

pada huruf b dan huruf c butir ini, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji 

dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang ada, namun 

tidak termasuk santunan purna jabatan.  

27. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan 

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan 

dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota 

Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 

pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal 

efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap 

tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.  

28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang 

bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat 

permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif 

pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka 

anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau 

dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan 

pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

29. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :  

a. Meninggal dunia;  

b. Masa jabatannya berakhir;  

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;- 

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan 

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.  

30. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 29 huruf d termasuk tetapi tidak 

terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. 

31. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya 

berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib 

menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum 

diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.  
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32. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan 

Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini 

atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan 

kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota 

Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan 

Komisaris.  

b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis 

kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan 

tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.  

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir ini disampaikan 

dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian 

sementara tersebut.  

d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan 

pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar 

pengadilan 

e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian 

sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 

yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan 

pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham dilakukan oleh Dewan Komisaris.  

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada hurut e 

butir ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela 

diri.  

g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ini dipimpin oleh salah seorang 

Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang 

hadir 

h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum 

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada hurud e butir ini tidak 

diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil 

keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.  

i. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian 

sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di 
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luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham 

dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani 

keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu 

sebagaimana dimaksud pada huruf e  ini.  

j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan 

pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum 

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf i butir ini, maka anggota 

Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 

14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.- 

k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan 

pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf h butir ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan 

tugasnya kembali sebagaimana mestinya.  

33. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di 

bawah ini, yaitu  

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 

Badan Usaha Milik Swasta;  

b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;  

c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah 

pusat dan atau daerah;  

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

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

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau  

e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.  

 
D.3 Rapat Direksi 

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat 

berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perseroan dan menetapkan 

berbagai kebijakan dalam pengurusan Perseroan.  

 
Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 

2. Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Direksi sepanjang anggota Direksi 
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setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. 

3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh 

Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi  yang hadir, yang berisi hal-hal 

yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ dissenting opinion 

anggota Direksi) agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. 

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:  

a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;  

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; 

atau  

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang 

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara.  

5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perseroan 

atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang 

utama di dalam wilayah Republik Indonesia.  

6. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada butir 5 

pasal ini dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di 

dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau 

wakilnya yang sah. 

7. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang 

berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 

3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat 

jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal 

penggilan dan tanggal rapat.  

8. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 7 diatas harus 

mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.  

9. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi 

hadir dalam rapat. 

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat 

apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau 

wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam butir 9 diatas.  

11. Dalam hal penambahan agenda Rapat, Rapat Direksi tidak berhak mengambil 

keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan 
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menyetujui penambahan agenda rapat tersebut.  

12. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.  

13. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang 

Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat 

Direksi 

14. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang 

Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin 

rapat Direksi.  

15. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan 

lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud dalam butir 14 ini 

yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.  

16. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota 

Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya 

berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 

17. Seorang anggota Direksi hanya dapat meakili seorang anggota Direksi lainnya.  

18. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk 

mufakat. 

19. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka 

keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. 

20. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 

(satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.  

21. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka 

keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap 

memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud dalam butir 11. 

22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum 

mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari 

jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua 

usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan 

memperoleh suara lebih dari ½  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.  

23. Suara blanko (abstain dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan 

bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat. 

24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 
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D.4 Kebijakan Menggunakan Saran Profesional 

PT WIJAYA KARYA BITUMEN memiliki kebijakan yang memungkinkan Direksi 

memperoleh saran professional yang independen dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar 

Direksi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kepentingan Perseroan 

PT WIJAYA KARYA BITUMEN. memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran 

professional atas beban Perseroan.  

 
D.5 Kinerja Direksi 

Kriteria evaluasi kinerja direksi dan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan pada 

target kinerja dalam perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (appointment 

agrrement). Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah 

ditetapkan.  

 
Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan 

salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk menunjuk kembali. 

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-

masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema 

remunerasi untuk Direksi.  

 
Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun 

individu anggota Direksi antara lain:  

a. Pencapaian kinerja Perseroan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan RUPS; 

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan 

Pemegang Saham; 

d. Komitmen dalam memajukan Perseroan; 

e. Kehadiran dalam rapat-rapat Direksi; 

f. Keberhasilan dalam penugasan tertentu; 

g. Kontribusi dalam proses pengambilan keputusan.  

 
E. Sekretaris Perusahaan 

Perseroan menyadari pentingnya hubungan yang baik antar organ Perseroan 
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(RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris) dan hubungan antara Perseroan dengan 

stakeholders. Untuk melaksanakan tugas tersebut Perseroan menunjuk seorang 

Sekretaris Perusahaan. Secara struktural Sekretaris Perusahaan bertanggung 

jawab kepada Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang memadai.  

 
Tugas Sekretaris Perusahaan antara lain yaitu : 

a. Memastikan bahwa Perseroan taat terhadap berbagai peraturan yang berlaku 

dan pelaksanaan Good Corporate Governance. 

b. Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investor, saham, 

bursa, pasar modal serta informasi kegiatan Anak Perusahaan. 

c. Menjalankan kewajiban sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility) 

d. Melaksanakan dan mengadministrasikan program pengenalan Direksi baru 

e. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris 

secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diminta. 

f. Sebagai penghubung (liaison officer). 

g. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat 

Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS. 

h. Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan 

dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. Jika laporan manajemen 

triwulanan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 

(satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan, maka proses penyampaian 

kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

berakhirnya triwulanan yang bersangkutan, sehingga Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk penelaahan, 7 (tujuh) 

hari sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham (atau sesuai ketentuan 

internal perusahaan, jika ada). 

i. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan 

maupun website perusahaan on line dimutakhirkan secara berkala. 

j. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk “Press 

Release” atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi. 

k. Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data 

atau performance dari perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam 

Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-
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laporan  lainnya yang kepada kepada stakeholders lainnya sesuai peraturan 

perundang-undangan disampaikan tepat waktu. 

 

 

F. Satuan Pengawasan Internal 

Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

yang bertanggung jawab pada Direktur Utama.  

Misi SPI adalah membantu Direksi dan Manajemen dalam memastikan efektivitas 

pencapaian tujuan Perseroan, melalui pelaksanaan eval=uasi terhadap proses 

pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko, dan corporate governance 

berupa melakukan audit, konsultasi, memberikan rekomendasi yang independen 

dan obyektif serta inovatif.  

Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai wewenang :  

a. Melihat semua dokumen, menerima keterangan dalam waktu yang diminta dan 

atau memeriksa seluruh Perseroan.  

b. Dalam hal dipandang perlu, Satuan Pengawasan Intern memiliki wewenang 

untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga professional (tenaga ahli) 

baik yang berada dalam lingkungan Perseroan maupun dari luar Perseroan 

(outsource) 

 

Implementasi tugas dan kewajiban SPI adalah:  

a. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit 

Tahunan) telah dilakukan dengan pendekatan risiko (risk based auditing). 

b. Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) disampaikan 

kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit  untuk 

mendapatkan pertimbangan dan saran-saran. 

c. Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah 

disetujui oleh Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit. 

d. Fungsi Auditor Internal melaksanakan audit sesuai dengan program kerja 

pengawasan tahunan yang ditetapkan 

e. Penanggung jawab Audit Internal melaporkan hasil kerjanya (penugasan 

pengawasan intern) kepada Direktur Utama. 

f. Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan 
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Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit. 

g. SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis 

perusahaan. 

h. SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan 

eksternal. 

i. Membantu Direksi dan Manajemen dalam memonitor kecukupan dan efektifitas 

sistem pengendalian manajemen Perseroan. 

j. Membantu Direksi dan Manajemen dalam meningkatkan corporate governance 

Perseroan, dengan mendorong efektivitas organ-prgan corporate governance, 

serta efektivitas proses pengendalian manajemen, manajemen risiko, 

implementasi etika bisnis dan pengukuran kinerja organisasi.  

k. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang usaha 

untuk meningkatkan penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan 

kegiatan di Perseroan.  

l. Melakukan konsultasi dengan Diektur Utama, dan berkoordinasi dengan Dewan 

Komisaris melalui Komite Audit.  

 

Untuk memenuhi kewajiban di atas, ruang lingkup pekerjaan SPI mencakup:  

a. Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah mencukupi, bekerja 

secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang diinginkan. 

b. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup 

pekerjaan tersebut diatas, seperti ; penyelidikan dan pengungkapan atas 

penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.  

c. Melakukan pelaksanaan audit untuk Anak Perusahaan sebagaimana tertuang 

dalam kewenangan, kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan SPI. 

d. Dapat melakukan audit bersama unit kerja lainnya seperti audit SMM, K-3, 

Lingkungan maupun Assessment GCG. 

 

Dalam memenuhi kewajibannya, Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur 

Utama untuk:  

a. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses manajemen 

Perseroan dalam mengendalikan kegiatannya dan pengendalian risiko.  

b. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian 
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manajemen, termasuk kemungkinan melakukan peningkatan pada proses 

tersebut. 

c. Memberikan informasi mengenai perkembangan aktivitas audit dan hasil-hasil 

pelaksanaan rencana audit tahunan serta kecukupan sumber daya audit. 

d. Berkoordinasi dengan institusi pengendalian dalam lingkungan perusahaan, 

berhubungan dengan Komisaris melalui Komite Audit, serta berhubungan 

dengan pihak eksternal dalam hal terpenuhinya bahan pemeriksaan, memantau 

kegiatan dan hasil pemeriksaan. 

e. Auditor memiliki wewenang untuk menyimpan kertas kerja sebagai bukti telah 

dilakukannya audit secara independen. 

 

Sedangkan menyangkut hubungan kerja SPI dengan Komite Audit antara lain 

meliputi: 

a. Komite audit mengevaluasi independensi, obyektifitas dan efektivitas SPI. 

b. Komite Audit memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor. 

c. Komite Audit memberi pertimbangan kepada Dewan Komisaris tentang 

persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI. 
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A. Standar Akuntansi  

PT WIJAYA KARYA BITUMEN. memastikan bahwa semua semua kebijakan dan 

peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu merujuk dan memenuhi 

ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK 

tersebut mewajibkan Perseroan menyajikan Laporan Keuangan secara wajar 

posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta 

pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk hal-hal lain 

yang belum diatur dalam PSAK, pengungkapan yang dilakukan Perseroan 

senantiasa mempertimbangkan aspek relevansinya terhadap kebutuhan 

pengguna laporan keuangan dan dapat diandalkan.  

 
Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, 

laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku, dilakukan Perseroan untuk 

memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Perseroan 

memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut secara adil dan 

transparan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 
Untuk memenuhi semua prinsip diatas, Perseroan memiliki kebijakan yang 

menjamin kebenaran pencatatannya. Transaksi yang tercatat dalam sistem 

akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan manajemen 

yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan telah dibukukan 

dengan benar. Laporan keuangan Perseroan secara wajar dan akurat 

menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun bermaksud 

mengelabui pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi dan Pegawai yang 

bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut wajib memahami dan 

menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur 

pencatatan akuntansi Perseroan.  

 
B. Sistem Pengendalian Internal 

 

Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan 

jaminan kebenaran informasi keuangan, efektifitas dan efisiensi proses 

pengelolaan Perseroan serta kepatuhan kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
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Untuk meningkatkan kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan SPI sesuai 

dengan kebutuhan, maka PT WIJAYA KARYA BITUMEN menyiapkan beberapa 

program berikut: 

a. Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi 

auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Certified 

Internal Auditor/Qualified Internal Auditor). 

b. Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan 

dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan 

dalam Fungsi Auditor Internal. 

c. Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf 

auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun 

mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan yang mendukung 

usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi 

 

Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang efektif 

untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Sistem pengendalian 

internal yang dimaksud mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:  

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan 

terstruktur, yang terdiri dari: 

- Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai; 

- Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan 

tanggung jawab; 

- Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; 

- Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.  

2. Pengkajian dan pengendalian risiko usaha yaitu suatu proses untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan. 

Dengan memperhatikan hal-hal sebeagai berikut : 

 
a. Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah untuk menemukan dan 

mengenali kemungkinan timbulnya risiko usaha yang dapat menghalangi 

tercapainya sasaran usaha ataupun menemukan dan mengenali peluang 

yang ditimbulkannya. Dengan menemukan dan mengenali risiko maka 

dapat diantisipasi tindakan-tindakan untuk mengurangi kemungkinan 
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terjadinya risiko, mengurangi dampak, ataupun memanfaatkan peluang 

yang ditimbulkannya 

b. Direksi bertanggungjawab untuk menetapkan:  

1) Kebijakan mengenai pengendalian risiko (risk management policy), 

yang meliputi:  

a) Komitmen manajemen dalam menerapkan manajemen risiko.  

b) Kejelasan tanggungjawab dan kewenangan dalam penanganan 

manajemen risiko.  

c) Penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan 

manajemen risiko.  

d) Pelaksanaan program manajemen risiko dan monitoring serta 

pengkajian ulang.  

2) Lingkup dari manajemen risiko terdiri dari penentuan lingkup konteks 

penerapannya, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, 

penanganan risiko, monitoring dan pengkajian ulang serta komunikasi 

dan konsultasi dalam penanganannya.  

3) Perlu dibuat skala prioritas untuk penanganan risiko-risiko yang 

strategis, risiko fisik, risiko terhadap kepatuhan hukum dan lain 

sebagainya.  

 

3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu 

proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan 

unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, 

otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian 

tugas dan keamanan terhadap aset Perseroan; 

  
a Aktivitas Pengendalian dilaksanakan di seluruh tingkatan dan fungsi 

perusahaan. Pada dasarnya pengendalian aktivitas adalah kebijakan, 

sistem dan prosedur yang telah ditetapkan pada setiap proses dan tindakan 

dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta telah 

mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.  
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b Oleh karena itu, Direksi bertanggungjawab untuk memastikan 

terlaksananya:  

1) Proses tinjauan berkala pencapaian sasaran kinerja perusahaan 

dilaksanakan pada setiap tingkatan perusahaan sesuai dengan lingkup 

tugas dan tanggungjawab serta sasaran tiap bagian;  

2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk setiap 

tindakan dan proses yang dilakukan oleh perusahaan maupun pegawai 

perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;  

3) Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan internal, terutama dalam 

proses otorisasi, verifikasi, dan penanganan hal-hal yang berkaitan 

dengan aset dan investasi perusahaan.  

 
4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan 

mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan 

peraturan yang berlaku pada Perseroan; 

5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian 

internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur 

organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan 

ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan 

tembusannya disampaikan kepada Komite Audit. Dalam pelaksanaannya 

sistem pengendalian internal harus dimonitor sebagaimana berikut:  

a Monitoring merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai kinerja 

(mutu), Sistem Pengendalian Internal sepanjang waktu dalam bentuk on 

going monitoring, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi dari kedua 

bentuk tersebut.  

b On going monitoring dilakukan bersamaan dengan proses operasional 

perusahaan.  

c Monitoring ini mencakup aktivitas pengelolaan dan supervisi reguler dan 

berbagai hal lain yang dilakukan dalam bentuk aktivitas masing-masing. 

 

C. Audit Eksternal 

Dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal, Perseroan menetapkan 
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kebijakan-kebijakan sebagai berikut:  

1. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk Auditor Eksternal dari calon 

yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit; 

kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris 

berdasarkan keputusan RUPS. 

2. Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS 

alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk 

Auditor Eksternal tersebut; 

3. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh dan benturan 

kepentingan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang 

berkepentingan di Perseroan; 

4. Perseroan wajib menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan 

akuntansi dan data pendukung yang diperlukan sehingga memungkinkan 

Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, 

dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi 

keuangan Indonesia; 

5. Penunjukan Auditor Eksternal (khususnya untuk audit laporan keuangan) 

dibatasi untuk maksimum 3 tahun buku berturut-turut. 

 

D. Bisnis Perusahaan 

WIKA Bitumen merupakan perusahaan berskala internasional yang bergerak di 

bidang pertambangan, Industri hasil pertambangan, perdagangan, dan jasa 

konstruksi. Dengan berbagai jenis produk namun tidak terbatas pada: 

1. pertambangan : WIKA ASR (Asbuton Soft Rock) 

2. Industri : WIKA AAF (Asbuton Active Filler), , WIKA APB 50 (Asbuton Pre-

Blend), WIKA AFE PG70 (Asbuton Full Ekstraksi), WIKA Coating, WIKA 

Membrane 

3. Perdagangan : Aspal Minyak PEN 60/70, Aspal Modifier, Aspal Emulsi, 

Mineral dan Batubara 

4. Jasa Konstruksi : Jasa perkerasan jalan, jalan opersional dan pemeliharaan 

jalan tol, transhipment, blasting, serta kontraktor tambang 

 

Perusahaan senantiasa bekerja secara konsisten, terus menerus, dan 

profesional untuk menghasilkan produk dengan mutu terjamin sesuai dengan 
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harapan pelanggan. Perusahaan menerapkan standar etika dalam setiap 

kegiatan usaha sebagaimana standar mutu ISO, SMK3, dan penerapan prinsip-

prinsip GCG. 

 

Dengan menjalankan roda usaha, perusahaan senantiasa berusaha meminimalkan 

dampak negatif pada masyarakat setempat dengan mengutamakan tenaga kerja 

setempat dan menghormati budaya daerah setempat.  

 

Perusahaan menjunjung tinggi etika usaha dengan menjalankan praktik usaha 

yang saling menguntungkan terhadap mitra usaha dengan memperlakukan semua 

Pemangku Kepentingan sebagai mitra, dengan memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, menjalankan komitmen terhadap pengharkatan dan 

peningkatan kualitas pegawai termasuk komitmen terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

 

E. Manajemen Risiko 

 
1. Manajemen Risiko adalah sistem yang dibentuk dan bertujuan untuk mengelola 

potensi risiko melalui budaya, proses, dan struktur yang diarahkan kepada 

manajemen yang efektif mengenai peluang-peluang yang potensial dan 

pengaruh-pengaruh yang merugikan.  

2. WIKA Bitumen senantiasa mengantisipasi berbagai risiko yang timbul dalam 

menjalankan roda bisnisnya baik risiko yang dapat dikendalikan secara internal 

maupun risiko yang berada di luar kendali perusahaan. Risiko-risiko yang 

bersifat internal sedapat mungkin dikendalikan dan diminimalkan 

keberadaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 

manajemen risiko. Untuk risiko-risiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin 

diidentifikasikan secara seksama atas potensi dan dampaknya terhadap 

perusahaan.  

3. Sistem Manajemen Risiko selalu dikembangkan untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya risiko serta memperbesar kemungkinan pencapaian 

sasaran yang hendak dicapai perusahaan dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:  
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a. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus 

mempertimbangkan risiko usaha.  

b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen 

risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari 

pelaksanaan program GCG.  

c. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:  

1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau  

2) Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk 

menjalankan fungsi manajemen risiko.  

d. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan 

penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.  

4. Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan secara transparan atas 

risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dengan demikian pihak-pihak terkait apabila melakukan transaksi bisnis 

dengan WIKA Bitumen  juga diharapkan mengungkapkan hal yang sama 

sehingga perusahaan dapat menghitung risiko dalam berbisnis dengan 

mereka.  

5. Pengungkapan yang memadai atas pengambilan keputusan yang berisiko 

cukup tinggi melalui penginformasian risiko kepada Pemangku Kepentingan di 

laporan tahunan.  

 

F. Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham 

 
1. Pada prinsipnya, terdapat perlakuan yang setara bagi setiap Pemegang Saham 

Anak Perusahaan, misalnya dalam penyampaian informasi yang lengkap dan 

akurat tentang Anak Perusahaan, kecuali terdapat alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.  

2. Pemegang Saham Anak Perusahaan harus diperlakukan setara (equitable) 

tanpa pengecualian.  
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3. Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan berhak memberikan suara sesuai 

dengan jumlah saham yang dimiliki.  

 

G. Hubungan Dengan Pemegang Saham 

Wika Bitumen senantiasa berusaha keras untuk meningkatkan nilai bagi Pemegang 

Saham dan memperlakukan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta menjamin setiap Pemegang Saham mendapatkan 

perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Perusahaan memastikan Pemegang Saham baik Pemegang Saham Mayoritas 

maupun Pemegang Saham Minoritas akan dapat menggunakan haknya pada 

permasalahan yang penting dan menentukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Semua Pemegang Saham akan memperoleh perlakuan 

finansial yang sama termasuk dalam penerimaan dividen 

 

H. Hubungan Dengan Anak Perusahaan 

 
1. Pengertian  

Yang dimaksud dengan Anak Perusahaan adalah Perusahaan Terbatas yang 

dikendalikan oleh perusahaan secara langsung atau tidak langsung melalui Anak 

Perusahaan dengan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak 

suara atau memiliki 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara atau kurang 

dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara dengan memenuhi ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) hak suara berdasarkan perjanjian 

dengan Pemegang Saham/pemilik modal lain;  

b. Memiliki hak untuk menentukan kebijakan di bidang keuangan dan operasional 

perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian;  

c. Mempunyai kemampuan untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan atau  

Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat 

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. 
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2. Kebijakan Umum Pengelolaan Anak Perusahaan 

 
a. Pembentukan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis berkaitan 

dengan diversifikasi usaha, dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah, 

nilai strategis yang pada akhirnya mendukung bisnis utama perusahaan.  

b. Kinerja Anak Perusahaan diukur dengan indikator kinerja perusahaan yang 

terdiri dari aspek keuangan, dan aspek non keuangan antara lain KPI (Key 

Performance Indicator) dan Balance Scorecard yang ditentukan berdasarkan 

jenis usahanya.  

c. Keputusan RUPS Anak Perusahaan diarahkan agar tidak bertentangan dengan 

RJPP dan RKAP serta Anggaran Dasar Perusahaan.  

d. Setiap Anak Perusahaan didorong untuk lebih maju dan mandiri agar tidak 

hanya mengandalkan captive market di lingkungan kelompok usaha 

perusahaan.  

e. Setiap transaksi di lingkungan kelompok usaha perusahaan dilaksanakan 

berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Fungsi-

fungsi/Tugas di Lingkungan WIKA Bitumen  dan Anak Perusahaan 

berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik bisnis 

yang sehat, dan beretika.  

f. Anak Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan. Biaya atas tanggung jawab sosial dan lingkungan 

tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Anak Perusahaan 

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran.  

g. Setiap Anak Perusahaan harus fokus pada bidang usaha tertentu yang menjadi 

kompetensinya.  

h. Perusahaan melakukan optimalisasi terhadap sumber daya Anak Perusahaan.  

Penjualan sebagian atau seluruh saham perusahaan pada Anak Perusahaan 

kepada pihak lain dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja perusahaan 
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dan Anak Perusahaan, memperoleh nilai tambah bagi perusahaan, dan 

mengurangi kerugian/risiko yang lebih besar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak 

Perusahaan 

 
a. Pembentukan Tim Evaluasi 

1) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Direksi dan Calon 

Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi Perusahaan membentuk Tim 

Evaluasi yang beranggotakan seorang atau beberapa orang anggota Direksi 

ditambah dengan Pejabat Internal setingkat di bawah Direksi  

2) Tim Evaluasi beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang termasuk 

anggota Ketua Tim Evaluasi.  

3) Tim Evaluasi diketuai oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  

4) Anggota Tim Evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Calon 

Direksi dan Calon Komisaris. 

 

b.  Proses Penjaringan 

1) Calon Direksi dapat berasal dari Anggota Direksi Anak Perusahaan yang 

sedang menjabat, Pejabat internal Anak Perusahaan setingkat di bawah 

Direksi, Pejabat internal setingkat di bawah Direksi, Tenaga eksternal Anak 

Perusahaan, Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.  

2) Calon Dewan Komisaris dapat berasal dari Anggota Direksi Perusahaan yang 

bersangkutan, Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan, 

Pejabat Internal setingkat di bawah Direksi, Tenaga Eksternal Anak 

Perusahaan, dan Sumber lain yang relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

c Proses Fit and Proper Test Calon Direksi  

 

1) Tim Evaluasi melakukan Fit and Proper Test terhadap bakal calon yang 

namanya tercantum dalam Bakal Calon (long list) yang telah disetujui oleh 

Direksi untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan Direksi 

sebagai Calon Direksi.  
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2) Dalam melakukan Fit and Proper Test, Tim Evaluasi dapat mengusulan 

kepada Direksi Perusahaan untuk menggunakan ahli atau Lembaga 

Profesional yang bersifat independen, mempunyai reputasi baik, mempunyai 

fungsi melaksanakan assessment harus memenuhi prinsip-prinsip GCG.  

3) Hasil Fit and Proper Test dalam Daftar Calon (short list) yang terdiri dari 

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan anggota 

Direksi dengan rangking nilai terbaik  

 
 

d Proses Fit and Proper Test Calon Dewan Komisaris  
 

 

1) Tim Evaluasi melakukan Fit and Proper Test terhadap bakal calon yang bukan 

berasal dari Direksi yang namanya tercantum dalam Bakal Calon (long list) 

yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh calon-calon 

terbaik yang akan diusulkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan sebagai 

Calon Dewan Komisaris.  

2) Dalam melakukan Fit and Proper Test terhadap bakal Calon Dewan 

Komisaris, dilakukan dengan cara penilaian terhadap CV dan wawancara 

antara Direksi dan/atau Tim Evaluasi dengan bakal Calon Dewan Komisaris 

yang bersangkutan.  

3) Hasil Fit and Proper Test dalam Daftar Calon (short list) yang terdiri dari 2 

(dua) orang untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Komisaris dengan 

rangking nilai terbaik.  

4) Dalam hal wawancara dilakukan oleh Tim Evaluasi, Daftar Calon (short list) 

disampaikan kepada Direksi untuk menetapkan Calon Dewan Komisaris terpilih. 

 

e Proses Penetapan  

 
1) Direksi Perusahaan melaporkan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris 

terpilih kepada Dewan Komisaris Perusahaan disertai rekomendasi Direksi 

Perusahaan, serta penjelasan mengenai alasan pergantian, proses 

penjaringan, proses Fit and Proper Test, dan proses penetapan Calon Direksi 

dan Calon Komisaris terpilih untuk mendapatkan persetujuan.  
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2) Dewan Komisaris Perusahaan melakukan penilaian terhadap alasan 

pergantian, proses penjaringan, Fit and Proper Test, dan penetapan yang 

dilakukan oleh Direksi untuk menetapkan apakah proses tersebut telah 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.  

 

I. Pengadaan Barang dan Jasa 

WIKA Bitumen dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus senantiasa menjaga 

terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi 

biaya, kompetitif, dan fairness. 

 

Sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan perusahaan dilaksanakan 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Diimplementasikan secara konsisten.  

2. Dikaji secara berkala mengenai kecukupan sistem pengadaan yang ada agar 

terpenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, dan fairness.  

3. Segenap jajaran perusahaan yang terlibat dalam sistem pengadaan harus 

menghindari benturan kepentingan.  

4. Segenap jajaran perusahaan menjalankan sistem Pengadaan Barang dan Jasa 

yang transparan, jelas, dan obyektif guna menjamin baik kualitas kerja maupun 

barang dan jasa yang diperoleh dari Pemasok/Rekanan.  

5. Direksi harus menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa 

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya mencakup 

prinsip kebijakan dan etika pengadaan barang/jasa. Kebijakan tersebut harus 

ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan perubahan lingkungan 

usaha.  

6. Direksi harus menetapkan batasan nilai dan kebijakan mengenai kegiatan 

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola, pembelian 

langsung, penunjukkan langsung, maupun melalui lelang.  

7. Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus tetap menggunakan pola 

pengadaan yang paling menguntungkan perusahaan dengan tetap 

memperhatikan ketentuan yang berlaku.  
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J. Pengelolaan Aset 

 
1. Setiap aset perusahaan yang dihasilkan dari proses pengadaan harus mendapat 

perlindungan dan pengamanan dalam penggunaannya.  

2. Seluruh pegawai perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi aset perusahaan 

yang dipercayakan kepada mereka dan memastikan efisiensi serta efektivitas 

penggunaan aset tersebut. Pencurian, kelalaian, dan pemborosan adalah hal yang 

dilarang keras, karena secara langsung akan berdampak pada keuntungan 

perusahaan. Seluruh aset perusahaan digunakan untuk melaksanakan usaha 

perusahaan atau untuk tujuan-tujuan tertentu yang diijinkan oleh Direksi dan atau 

pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan wewenangnya.  

3. Tanggung jawab perlindungan aset perusahaan tidak hanya untuk perlindungan aset 

yang dipercayakan, tetapi juga terhadap aset perusahaan secara umum. Pegawai 

waspada terhadap situasi atau kejadian yang dapat mengarahkan pada 

pengurangan, penyalahgunaan, atau pencurian aset perusahaan. Pegawai wajib 

melaporkan seluruh situasi atau kejadian tersebut kepada Petugas Keamanan 

Perusahaan atau atasan agar dapat diperhatikan sesegera mungkin.  

4. Aset perusahaan digunakan untuk melaksanakan usaha perusahaan. Pegawai 

diharapkan menunjukkan tanggung jawab dan menggunakan pertimbangan yang 

baik manakala menggunakan aset perusahaan. Setiap pegawai dilarang 

menyalahgunakan dana atau aset perusahaan.  

5. Perusahaan melarang setiap pegawai memiliki, menjual, membeli, 

menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan aset atau meminjamkan dana 

perusahaan secara tidak sah. Pembuatan komitmen yang berpengaruh terhadap 

aset perusahaan hanya dapat dilakukan atas pertimbangan Direksi atau Dewan 

Komisaris sesuai ketentuan  

 

K. Manajemen Mutu 

 

Perusahaan harus menerapkan sistem manajemen mutu di semua fungsi dan 

tingkatan. Prosedur operasi standar yang digunakan dalam perusahaan dapat secara 

efektif mengendalikan kualitas barang dan jasa pelayanan yang dihasilkan sehingga 

barang dan jasa tersebut tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kesehatan 

konsumen.  
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Perusahaan selalu menjaga dan mengendalikan mutu barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan memberikan kepuasan 

kepada pelanggan.  

Sistem manajemen mutu harus selalu dikembangkan sejalan dengan perubahan 

ketentuan perundang-undangan, tuntutan pelanggan, dan meningkatkan daya 

saing. 

 

L. Keselamatan, Kesehatan Kerja, Dan Perlindungan Lingkungan 

 
1. WIKA Bitumen  harus selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja 

serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan 

kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggungjawab terhadap 

lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.  

2. Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari 

terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja.  

3. Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh 

aktivitas perusahaan. Seluruh aktivitas perusahaan dievaluasi secara ilmiah 

dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta 

pencegahan.  

4. Melalui praktik manajemen yang efektif, perusahaan berupaya menjamin 

keselamatan dan kesehatan kerja pegawai dan meminimumkan dampak negatif 

terhadap lingkungan serta menciptakan sumbangsih positif kepada masyarakat.  

5. Untuk mencapai tujuan tersebut WIKA Bitumen bertekad untuk:  

a. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 

dan pelestarian lingkungan serta komitmen sukarela.  

b. Mengutamakan perbaikan secara berkelanjutan atas berbagai aspek yang 

berkaitan dengan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan.  

c. Menetapkan dan pengkajian sasaran, penilaian, dan pelaporan kinerja K3 dan 

pelestarian lingkungan dengan menerapkan best practices yang tepat pada 

situasi setempat.  

d. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah K3 dan pelestarian 

lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha perusahaan.  
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e. Menempatkan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan 

Laporan Tahunan.  

f. Menyertakan partisipasi pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan.  

 

M. Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi 

 

1. Keuangan Perusahaan harus dikelola secara profesional (tertib, taat pada 

peraturan & RKAP, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan 

bertanggung jawab) dengan mempertimbangkan risiko serta menggunakan 

prinsip kehati-hatian, serta mencerminkan pengelolaan aktiva dan kewajiban yang 

seimbang.  

2. Prosedur, kebijakan serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan 

keuangan baik pendapatan maupun biaya harus disusun dan pengkajian ulang 

dengan memperhatikan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta sebagai cerminan sistem pengendalian internal yang baik.  

3. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai perusahaan 

melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya, profit 

oriented, dan fund management yang baik serta mempertimbangkan risiko.  

4. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang 

secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang 

terjadi. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja 

yang dicatat. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan 

manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi perusahaan.  

5. Perusahaan selalu memastikan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan 

akuntansi merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

dibakukan oleh Institut Akuntan Profesional Indonesia.  

6. Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat posisi keuangan, kinerja 

keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. 

7. Perusahaan akan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan 

berbagai informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan secara benar 

dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.  
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8. Agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan baik, dan memenuhi ketentuan 

internal maupun eksternal yang berlaku, maka perusahaan menetapkan kebijakan 

terkait dengan standar akuntansi sebagai berikut:  

a. Perusahaan akan selalu memperbaiki kebijakan akuntansi yang dimiliki agar 

selalu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dibakukan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia.  

b. Setiap jajaran perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi 

keuangan harus memahami dan menjalankan kebijakan perusahaan bidang 

keuangan secara konsisten.  

c. Setiap jajaran perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi 

keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu dalam semua 

jurnal.  

d. Setiap jajaran perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi 

keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai kebijakan 

klasifikasi informasi perusahaan maupun peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

 

N. Keterbukaan Informasi 

 
Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan, 

Laporan Bulanan, Laporan Tri Wulanan dan insidentil, sesuai dengan regulasi dan 

peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif.  

1. Laporan Tahunan wajib memuat:  

a. ikhtisar data keuangan penting;  

b. laporan Dewan Komisaris;  

c. laporan Direksi;  

b. profil perusahaan;  

c. analisis dan pembahasan manajemen;  

d. tata kelola perusahaan;  

e. tanggung jawab sosial perusahaan;  

f. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;  

g. surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas 

kebenaran isi laporan tahunan.  
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2. Manajemen secara aktif mengungkapkan perkembangan penerapan prinsip-

prinsip GCG.  

3. Pengungkapan informasi dimaksud harus berimbang dalam arti mencakup hal-hal 

keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target.  

4. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi perusahaan secara 

tepat waktu dan lengkap.  

5. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai 

perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.  

6. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa external auditor, maupun 

internal auditor, dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai 

perusahaan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya  

 

 

O. Kerahasiaan Informasi 

 
1. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris 

atau anggota Direksi, auditor eksternal, auditor internal, komite audit, dan pegawai 

perusahaan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

2. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan adanya Peraturan Perusahaan yang 

mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.  

3. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk 

menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.  

4. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan 

perusahaan, harus dirahasiakan  

 

P. Teknologi Informasi 

 
1. Kebijakan Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat 

strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa perusahaan yang unggul 

dan kompetitif.  
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2. Kebijakan Teknologi Informasi harus lebih mempertimbangkan aspek keuntungan 

berupa pengurangan biaya dan kemudahan dalam memperoleh informasi dan 

pengambilan keputusan.  

3. Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.  

4. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi 

secara periodik kepada Dewan Komisaris.  

5. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi 

informasi perusahaan.  

6. Dewan Komisaris memantau pelaksanaan penerapan Teknologi Informasi dan 

memberikan masukan untuk perbaikan.  

7. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan 

kebijakan Teknologi Informasi.  

8. Perusahaan melakukan pengembangan teknologi informasi untuk memudahkan 

pengambilan keputusan perusahaan dalam menghadapi perubahan situasi 

ekonomi global maupun perubahan teknologi dan produk.  

9. Pengembangan teknologi informasi harus dilaksanakan dalam koridor penerapan 

teknologi informasi yang terintegrasi dan handal dalam bentuk penyusunan 

master plan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.  

 

Q. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 
1. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) 

merupakan bagian dari misi perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi 

Pemangku Kepentingan dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju, dan 

tumbuh bersama.  

2. Perusahaan mempunyai dan bertanggung jawab secara hukum, sosial, moral 

serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan 

mengingat keberhasilan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan 

harmonis, dinamis serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.  

3. Perusahaan harus mewujudkan kepedulian sosial dan lingkungan serta dapat 

memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat sekitar perusahaan dan lingkungan terutama di sekitar pusat operasi 

dan penunjangnya.  
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4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, kepatutan, dan 

kewajaran.  

5. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung 

keberlanjutan operasi perusahaan.  

6. Perusahan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan.  

7. Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan 

dengan CSR.  

8. Perusahaan memiliki Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 

(PPM) yang dilakukan secara berkesinambungan, dan menyesuaikan dengan 

Blue Print dari Dinas ESDM Provinsi setempat. 

 

 

R. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi 

 

Pedoman Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang 

diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi 

perusahaan. Perusahaan wajib memiliki Pedoman Perilaku untuk mengatur pola 

hubungan yang sehat dan beretika di antara seluruh jajaran perusahaan dan dengan 

Pemangku Kepentingan Perusahaan, untuk mendukung penerapan GCG. Perilaku 

yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini 

jajaran perusahaan sesuai dengan budaya perusahaan. Perusahaan selalu 

mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap 

aktivitas usahanya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang dimiliki 

melalui implementasi Etika Bisnis dan Etika Perilaku. 

 

1. Keterlibatan Politik  

a. Tidak ada dana atau aset perusahaan yang boleh digunakan untuk kontribusi 

partai politik atau calon partai politik. Larangan ini meliputi tidak hanya secara 

kontribusi langsung tetapi juga bantuan tidak langsung atau dukungan melalui 

pemberian barang-barang atau jasa atau perlengkapan untuk tujuan 

penggalangan dana politik atau tujuan kampanye lainnya. Penerapan larangan 
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hanya untuk penggunaan dana atau aset perusahaan untuk tujuan politik dan 

tidak diartikan untuk mengecilkan pegawai dari kontribusi pribadi kepada calon 

atau partai politik yang dipilih.  

b. Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan pegawai mematuhi setiap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur keterlibatan 

perusahaan dan pegawai dalam urusan politik. Mereka tidak diperkenankan 

menjadi pengurus partai politik.  

c. Perusahaan melarang seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain 

sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan 

aspirasi politiknya.  

 

2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi  
 

a. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai perusahaan 

dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak 

langsung, kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, 

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.  

b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai perusahaan 

dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak 

langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan.  

 

 
3. Kepatuhan Terhadap Peraturan  
 

a. Organ Perusahaan dan pegawai perusahaan harus mematuhi peraturan 

perundang-undangan dan peraturan perusahaan.  

b. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang, dan modal secara 

benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  

 
4. Pelaporan Atas Pelanggaran dan Perlindungan Bagi Pelapor  
 

a. Direksi berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan 

tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan Panduan Perilaku Perusahaan 

dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu.  
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b. Perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap 

individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, 

Panduan Perilaku Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan.  

 
 

5. Benturan Kepentingan  
 

a. Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan 

Organ Utama Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi) 

memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan 

untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga dapat 

mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan secara 

objektif.  

b. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena Organ Perusahaan melakukan 

hal-hal yang tidak diperkenankan baik oleh Anggaran Dasar Perusahaan, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Pedoman Perilaku 

Perusahaan.  

c. Benturan kepentingan ini dapat melibatkan jajaran WIKA Bitumen  dan Anak 

Perusahaan.  

d. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanakan peran/fungsi Organ Utama 

Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi), maka perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan 

mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang 

bersangkutan, selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris 

dan Direksi yang ditentukan oleh RUPS.  

2) Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan.  

3) Tidak berwenang mewakili perusahaan apabila mempunyai kepentingan 

yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.  

4) Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan 

dalam pembuatan suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus mundur 

dari proses pengambilan keputusan tersebut.  

5) Larangan hubungan keluarga sebagaimana tersebut di atas diatur lebih 

lanjut dalam Anggaran Dasar  
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Penerapan dan Pelanggaran Pedoman GCG  
 
1. Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan 

prinsip GCG dan masalah yang dihadapi.  

2. Salah satu Direksi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memantau dan 

menjaga agar penerapan GCG dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  

3. Hal-hal yang dinilai, antara lain: kepatuhan perusahaan terhadap Pedoman Tata 

Kelola Perusahaan, praktik-praktik yang dilakukan, kondisi-kondisi yang tidak 

dapat dipenuhi dalam penerapan GCG, dan perumusan langkah-langkah 

perbaikan yang diperlukan.  

4. Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip GCG yaitu transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.  

5. Tim Kepatuhan GCG yang dibentuk Direksi memastikan ketaatan terhadap aturan 

GCG dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.  

6. Secara periodik melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan GCG baik 

secara mandiri atau oleh pihak luar perusahaan yang independen dan 

melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.  

7. Setiap pegawai wajib melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip-

prinsip GCG.  

8. Identitas dari pegawai yang melapor harus dijaga kecuali diperlukan dalam tindak 

lanjut laporannya.  

9. Tidak ada sanksi/hukuman yang dikenakan bagi pelapor kecuali apabila 

dikemudian hari dinyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dan laporannya 

dinyatakan tidak benar.  

10. Tim Kepatuhan GCG yang dibentuk Direksi harus menindakilanjuti laporan 

tersebut sesuai dengan batas kewenangannya.  
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A. Pemberlakuan Code of Corporate Governance  

Code of Corporate Governance disusun sebagai pedoman agar Dewan Komisaris dan 

Direksi, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, 

transparan, kompeten, indepeden dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas yang 

dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan serta tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dan Direksi 

bertanggung jawab untuk menetapkan Code of Corporate Governance.  

 

B. Sosialisasi Code of Corporate Governance  

Perusahaan akan melakukan sosialisasi Code of Corporate Governance secara 

bertahap dan berkesinambungan kepada seluruh pegawai, sosialisasi berorientasi 

pada penanaman pemahaman untuk secara konsisten diterapkan oleh segenap 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris baik yang baru menjabat dan/atau sudah 

menjabat melalui program induksi/pengenalan bagi anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris baru serta pegawai baru, rapat-rapat maupun forum lainnya yang relevan.  

 

C. Keterbukaan Code of Corporate Governance di Website  

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melakukan keterbukaan informasi kepada 

seluruh stakeholder dan/atau Pemangku Kepentingan melalui ketersediaan sarana 

situs web perusahaan. Distribusi informasi merupakan bentuk dari kepatuhan 

perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.  

 

D. Pemutakhiran Code of Corporate Governance  

Perusahaan akan melakukan pemutakhiran pedoman secara berkala dan/atau 

sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesesuaian 

Code of Corporate Governance dengan perubahan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan dinamika bisnis model perusahaan. 

 

 

 

 

 






