
yifk/ikVttV
fflll'lllll
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PERATURAN PERUSAHAAN
PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

NOMOR: 1/PP/2022
TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dl LINGKUNGAN PT SUCOFINDO

DIREKSI PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa PT SUCOFINDO sebagai bagian dari Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola
Perushaan yang Baik (Good Corporate Governance ) secara
konsisten dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Perusahaan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
( Good Corporate Governance ) di Lingkungan PT SUCOFINDO.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance ) pada BUMN;

6. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian
dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
( Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

7. Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin di Jakarta
tanggal 22 Oktober 1956 Nomor 42 sebagaimana telah diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SUCOFINDO
(Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH. di Jakarta
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tanggal 8 Agustus 2008 Nomor 10 tentang Perubahan Anggaran
Dasar PT SUCOFINDO (Persero), telah diubah dengan Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SUCOFINDO
(Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH. di Jakarta
tanggal 29 Maret 2019 Nomor 60 tentang Perubahan Anggaran
Dasar PT SUCOFINDO (Persero) dan telah diubah terakhir
dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT
SUCOFINDO dari Notaris Ruli Iskandar, SH di Jakarta tanggal 31
Desember 2021 Nomor 116 tentang Perubahan Anggaran Dasar
PT Superintending Company of Indonesia yang telah disahkan
Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0006596.AH.01.02 Tahun
2022 tanggal 26 Januari 2022;

8. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Sucofindo (Persero) dari Notaris Indah
Prastiti Extensia, SH Nomor 18 tanggal 19 Juli 2021 tentang
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan
Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT
SUCOFINDO (Persero);

9. Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT SUCOFINDO
(Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH di Jakarta, Nomor
19 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
Perseroan (Persero) PT SUCOFINDO;

10. Peraturan Perusahaan Nomor 1/PP/2018 tentang Sistem
Manajemen SUCOFINDO;

11. Peraturan Perusahaan Nomor 1/PP/2021 tentang Pedoman Sistem
Pelaporan Pelanggaran/Wh/sf/e Blowing System (WBS)
PT SUCOFINDO (Persero);

12. Keputusan Direksi Nomor 16/KD/2021 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT SUCOFINDO (Persero);

13. Keputusan Direksi Nomor 20/KD/2021 tentang Struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja PT SUCOFINDO (Persero);

14. Keputusan Direksi Nomor 21/KD/2021 tentang Susunan Nama dan
Pembagian Tugas Direksi PT SUCOFINDO (Persero);

15. Keputusan Direksi Nomor 24/KD/2021 tentang Perubahan atas
Keputusan Direksi Nomor 20/KD/2021 tentang Struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja PT SUCOFINDO (Persero);

16. Keputusan Direksi Nomor 1/KD/2022 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Direksi Nomor 20/KD/2021 tentang Struktur
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja PT SUCOFINDO
(Persero).
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Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance di
PT SUCOFINDO Tahun 2021.Memperhatikan:

M E M U T U S K A N:

PERATURAN PERUSAHAAN NOMOR 1/PP/2016 TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LINGKUNGAN PT
SUCOFINDO (Persero).

Mencabut:

PERATURAN PERUSAHAAN NO. 1/PP/2022 TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LINGKUNGAN PT
SUCOFINDO.

Menetapkan:

PASAL 1
PENETAPAN

Menetapkan serta pemberlakuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) di Lingkungan PT SUCOFINDO.

PASAL 2
PEDOMAN PENERAPAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) di
Lingkungan PT SUCOFINDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut
dalam Lampiran Peraturan Perusahaan ini yang terdiri atas:

Buku Pedoman Good Corporate Governance ( GCG)
a. Bab I
b. Bab II
c. Bab III
d. Bab IV
e. Bab V
f. Bab VI
g. Bab VII
h. Bab VIII

: Pendahuluan
: Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
: Organ Perusahaan
: Kebijakan Perusahaan
: Pengelolaan Anak Perusahaan
: Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders
: Implementasi Pedoman
: Penutup

4/.\
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PASAL 3
KETENTUAN PENUTUP

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang
bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;

(1)

Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal 24 Februari 2022 dengan catatan bahwa
segala sesuatunya akan diubah dan atau ditambah sebagaimana mestinya jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Peraturan
Perusahaan ini.

(2)

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 21 Februari 2022

DIREKSI PT SUCOFINDO,

MAS WIGRANTORO ROES SETIYAW^IREKTUR UTAMAr
Tembusan:
1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Kepala Unit Kerja.

MSR / SEKPER
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Perkembangan bisnis global dan perubahan peraturan perundang-undangan menjadikan PT 

SUCOFINDO untuk terus menerus mengkinikan kebijakan maupun memperbaiki praktek tata 

kelola perusahaan secara komprehensif. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) menjadi landasan bagi Perusahaan dalam melaksanakan segala aktivitas 

bisnisnya. Oleh karena itu Perusahaan memahami betapa pentingnya tata kelola dalam 

mendorong Perusahaan mewujudkan pengelolaan yang memenuhi akuntabilitas, aspirasi dan 

dukungan dari stakeholder-nya. Perusahaan dihadirkan tidak hanya sebagai entitas usaha yang 

memenuhi dan menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Perusahaan 

dihadirkan sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. 

 

Berangkat dari pemahaman mengenai arti penting adanya tata kelola perusahaan yang baik, 

PT SUCOFINDO berupaya menerapkan GCG dengan memperhatikan nilai-nilai dan budaya 

perusahaan serta peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. 

 

Sejalan dengan adanya perubahan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan seluruh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, khususnya yang mengatur mekanisme 

kerja Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris dan Direksi, maka disusunlah Pedoman GCG ini yang merupakan perubahan dari 

Pedoman GCG sebelumnya. Selain itu terdapat aspek lain yang disesuaikan dengan kondisi 

Perusahaan.  

 

Pedoman ini bersifat dinamis, sehingga dari waktu ke waktu Perusahaan dapat 

menyesuaikannya dengan laju perkembangan pasar dan struktur masyarakat yang dinamis. 

Pada hakekatnya pedoman ini dapat berubah (evolutionary in nature) dan harus dibaca serta 

dikaji hubungannya dengan perubahan yang dapat diantisipasi dari waktu ke waktu, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal dan ditingkat nasional maupun internasional. 

 

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN GCG 

 

1. Maksud Pedoman 

Pedoman GCG merupakan acuan bagi Perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam 

rangka: 

a. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders. 

b. Mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, efektif dan efisien. 

c. Memberdayakan fungsi-fungsi Perusahaan dan meningkatkan kemandirian Direksi, 

Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

d. Mendorong agar Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat 

keputusan serta mengambil tindakan dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Meningkatkan kesadaran dan mewujudkan adanya tanggungjawab sosial Perusahaan 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta perlunya kelestarian 

lingkungan khususnya disekitar lingkungan Perusahaan. 
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f. Membantu meningkatkan daya saing Perusahaan sebagai salah satu upaya untuk 

menjaga kelangsungan hidup Perusahaan.  

 

2. Tujuan Pedoman 

Pedoman GCG ini ditujukan untuk: 

a. Memberikan pedoman untuk mengarahkan hubungan dengan Stakeholders. 

b. Memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada di Perusahaan diarahkan untuk 

mendorong manajemen agar mampu menghidupkan checks and balances pada setiap 

proses bisnis di tiap level maupun fungsi manajemen berdasarkan prinsip-prinsip GCG. 

 

3. Manfaat Pedoman 

a. Jangka Pendek 

1)   Memberikan arah yang jelas bagi manajemen Perusahaan dalam mengelola 

Perusahaan berdasarkan praktek-praktek transparansi, akuntabilitas, bertanggung 

jawab, kemandirian dan kewajaran. 

2)   Memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi 

terhadap kinerja manajemen dalam melaksanakan tata kelola Perusahaan secara 

baik. 

3)   Mengetahui secara dini kebutuhan dan posisi Perusahaan dalam memenuhi atau 

menanggapi kepentingan stakeholders.  

 

b. Jangka Panjang 

1)   Mengarahkan Perusahaan untuk fokus pada strategi-strategi utama. 

2)   Meminimalkan potensi benturan kepentingan. 

3)   Memberikan kepastian pengelolaan Perusahaan secara berkesinambungan. 

4)   Meningkatkan kepuasan pelanggan maupun stakeholder lainnya. 

5)   Meningkatkan komunikasi dan reputasi Perusahaan kepada Pemegang Saham 

maupun Stakeholders. 

 

c. Keseimbangan Internal 

1)   Menjaga keseimbangan hubungan antar organ Perusahaan (RUPS, Dewan 

Komisaris dan Direksi). 

2)   Terjalinnya hubungan struktural kelembagaan yang seimbang maupun mekanisme 

operasional antar organ Perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi, 

SPI, SBU, Unit PKBL, cabang dan Unit Pelayanan). 

 

d. Keseimbangan Eksternal 

1)   Pemenuhan akuntabilitas dan tanggung jawab Perusahaan sebagai entitas usaha 

kepada: 

a) Shareholders, 

b) Stakeholders, dan 

c) Masyarakat/Lingkungan Perusahaan. 

2)   Perlindungan terhadap hak-hak Pemegang Saham. 

3)   Perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham. 

4)   Peranan stakeholders yang terkait dengan Perusahaan. 

5)   Menerapkan keterbukaan dan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan 

bagi Perusahaan. 
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C. RUANG LINGKUP PEDOMAN GCG 

 

Pedoman GCG ini adalah untuk memberikan arahan kepada: 

1. Pemegang Saham. 

2. Dewan Komisaris. 

3. Direksi. 

4. Pegawai atau orang yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan yang ditugaskan  untuk 

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. 

5. Stakeholders seperti Pelanggan, Mitra, Masyarakat, dan Stakeholders lainnya. 

 

D. LIMA PRIORITAS KEMENTERIAN BUMN 

 

 
 

A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia 

Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, 

energi, dan kesehatan. 

 

B. Inovasi Model Bisnis 

Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan 

kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business. 

 

C. Kepemimpinan Teknologi 

Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan 

kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, 

artificial intelegence, dan lain-lain. 

 

D. Peningkatan Investasi 

Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. 

 

E. Pengembangan Talenta 

Mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk 

indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM. 

 

E. VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN  

 

1. Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, 

pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan. 
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2. Misi Perusahaan 

Menciptakan nilai ekonomi  kepada pemangku kepentingan terutama pelanggan, 

pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, 

konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha. 

 

3. Tata Nilai Perusahaan 

a. Amanah,  

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 

b. Kompeten,  

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 

c. Harmonis,  

Saling peduli dan menghargai perbedaan. 

d. Loyal,  

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. 

e. Adaptif,  

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan atau menghadapi perubahan. 

f. Kolaboratif 
Membangun Kerja sama yang sinergis. 

 

F. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKSANAKAN VISI MISI 

PERUSAHAAN 

 

1. Reorientasi Strategi Pemasaran 

a. Koordinasi pendekatan pelanggan besar/potensial melalui pembentukan fungsi 

“Account Manager”. 

b. Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi sebagai faktor pembeda. 

2. Penyederhanaan Proses Bisnis 

a. Menghilangkan proses bisnis yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. 

b. Meningkatkan otomasi sebagai penunjang proses bisnis. 

c. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi. 

3. Struktur Organisasi   

a. Struktur datar dan ramping. 

b. Penegasan peran operasional Kantor Pusat dan Cabang. 

4. Integrasi Sistem Informasi 

Infrastruktur/Platform Teknologi Informasi yang menunjang kegiatan komersial, Knowledge 

Management dan Business Operations. 

5. Penyelarasan Sumber Daya Manusia 

a. Penerapan merit system yang telah disempurnakan, yang ditunjang dengan 

Performance Management System. 

b. Pengembangan pola karir yang transparan. 

c. Menciptakan budaya Perusahaan yang kondusif dan berorientasi kepada kinerja. 

 

G. LINGKUP KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN  

 

PT SUCOFINDO, yang berkantor pusat di Jakarta adalah perusahaan yang memberikan 

layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, pelatihan, dan jasa terkait lainnya. 

 

Sejalan dengan perkembangan perekonomian melalui peningkatan dalam bidang industri dan 
perdagangan yang semakin beragam, maka saat ini PT SUCOFINDO menyediakan jasa yang 
meliputi sektor: 
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1. Perdagangan, Industri dan Kelautan  
2. Layanan Publik, Sumber Daya Alam dan Investasi  
3. Hulu Migas dan Produk Migas 
4. Aset dan Energi Baru dan Terbarukan  
5. Industri  
6. Mineral 
7. Batubara 
8. Laboratorium  
9. Sertifikasi dan Eco Framework 
10. Komoditi dan Solusi Perdagangan 
11. Pemeriksaan halal 
12. Teknologi 
 
dan pengembangan bisnis antara lain: 

a. Waste Solution Management 
b. Ekosistem Halal (Monetize Data Halal) 
c. Sinergi Pengelolaan Sampah dengan Mitra 
d. Cyber Security 

 

Perusahaan juga memiliki beberapa Anak Perusahaan yaitu:  

1. PT SUCOFINDO Advisory Utama (SAU) yang bergerak dalam bidang Asset Management, 

Business Advisory serta Survey & Research.  

2. PT SUCOFINDO Episi yang bergerak dalam Bidang Teknik, Pengadaan Barang dan Jasa, 

Bidang Sipil.  

 

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, PT SUCOFINDO mempunyai kegiatan bidang 

usaha yaitu:  

1. Pemeriksaan, Pengawasan, Pengkajian, Pemantauan, Pengujian, Verifikasi yang 

berkenaan dan berkaitan dengan lapangan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang secara umum pada bidang usaha:  

 Pertanian dan Kehutanan  

 Perikanan 

 Pertambangan (Migas dan Non Migas) 

 Industri Pengolahan  

 Listrik, gas dan air 

 Konstruksi 

 Perdagangan  

 Transportasi, komunikasi, pergudangan   

 Jasa Perusahaan  

 Badan Internasional  

 Pemerintah  

2. Survey yang meliputi:  

 Keadaan barang muatan 

 Sarana dan prasarana angkutan darat, laut, dan udara berikut perlengkapannya 

 Sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik 

 Lingkungan hidup 

 Obyek-obyek pembiayaan atas persediaan barang dan pergudangan  

 Hutan, hasil hutan dan industri hasil hutan 

 Kualitas dan kuantitas atas komoditas 

 Proses kegiatan industri, pertambangan, perdagangan, pertanian dan perkebunan 

 Proyek terkait konstruksi dan instalasi (bangunan, sipil, transportasi); 

 Survey dan pemetaan 
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 Penginderaan jauh (remote sensing dan fotogrametri) 

 Hidrografi (batimetri) 

 Geografi 

 Geologi  

 Registrasi kepemilikan tanah (kadastral) 

3. Sertifikasi, audit dan assessment yang berkaitan dengan manajemen:  

 Mutu 

 Lingkungan 

 Keselamatan dan kesehatan kerja 

 Risiko 

 Pengamanan 

 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lacak Balak (Chain of Custody) 

 Pengujian kalibrasi atas instrumen tangki dan meter proving 

 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada industri farmasi dan industri 

makanan dan minuman 

 Vendor assessment 

 Good Manufacturing Practices (GMP) pada sektor farmasi dan industri makanan atau 

minuman 

 Informatika 

 Sertifikasi produk 

 Sertifikasi Carbon Emission Reduction 

4. Bantuan teknik dan konsultansi yang berkaitan dan berkenaaan dengan:   

 Studi makro dan mikro 

 Studi perencanaan umum 

 Bantuan teknik 

 Perencanaan sistem (informasi, tata kelola Perusahaan, dan lain-lain) 

 Pelatihan dan pengembangan 

 Penyediaan Peralatan dan Produksi 

 Penyedia teknisi dan personel lain 

 Well Testing (DST dan Well Production Test) 

 Seismic Acquisition dan Data Prosecssing 

 NDT radiasi dan non radiasi 

 Salvage dan Pekerjaan Bawah Air 

 Komoditi Batubara dan MOM (Mineral, Ore, Metal) meliputi;  

1. Superintending Quality dan Quantity 

2. Pit Sampling and Testing 

3. Core sampling, Testing, and Drilling 

4. Refining Witnessing 

5. Gold Assay and Base Metal Analysis (Au, Cu, Ag, As Sb) 

6. Stockpile Management 

7. Monitoring Production of coal and MOM 

8. X-Ray and Wet Chemical Analysis 

9. Mining upstream service 

10. Cathodic protection and soil investigation 

5. Penunjang kegiatan Pertambangan, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan 

Kesehatan;  

 Fumigasi cargo di dalam gudang dan atau di dalam palka/sarana transportasi 

 Pest management pada lingkungan pemukiman dan hotel (rat control, general pest 

control, termite control) 
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 Pest Management pada tanaman perkebunan 

 Lingkungan (Amdal, RKL/RPL, monitoring) 

 Penjaminan kualitatif dan kuantitatif 

 

H. DAFTAR ISTILAH 

 

Istilah yang digunakan dalam pedoman ini mengacu pada perundang-undangan, peraturan, 

Anggaran Dasar, peraturan Perusahaan dan praktik-praktik terbaik.  

1. Anak Perusahaan adalah perusahaan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki 

oleh Perusahaan atau perusahaan terbatas yang dikendalikan oleh Perusahaan. 

2. Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perusahaan yang independen dan profesional 

yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perusahaan.  

3. Benturan Kepentingan, adalah situasi dimana Insan SUCOFINDO memiliki atau patut 

diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menyalahgunakan wewenang, sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 

4. Chief Compliance Officer (CCO), adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk 

memastikan dan mengawasi penetapan, penerapan, pemeliharan dan pengelolaan risiko 

sistem manajemen kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. 

5. Dewan Komisaris, adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi didalam 

menjalankan dan mengelola Perusahaan.  

6. Direksi, adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh berdasarkan Anggaran 

Dasar/RUPS/Peraturan-peraturan Perusahaan dalam melaksanakan Program Kerja PT 

SUCOFINDO dan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta 

mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran 

Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Hari yang dimaksud dalam dokumen ini adalah hari kalender bukan hari kerja efektif 

kecuali disebutkan lain dalam pedoman ini.  

8. Insan SUCOFINDO, adalah seluruh personil yang bekerja untuk kepentingan dan atas 

nama PT SUCOFINDO, meliputi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, 

Direksi, Pegawai tetap dan Pegawai tidak Tetap.  

9. Komite Audit, adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang membantu 

Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem 

pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Auditor Internal.  

10. Komisaris Independen,  adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 

anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali 

atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen.  

11. Kreditur, adalah badan hukum yang memberi pinjaman atau menyediakan dana yang 

dapat dipersamakan dengan itu kepada Perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan 

terms and condition yang telah disepakati.  

12. Manajemen, adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi yang 

membantu pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai struktur organisasi 

Perusahaan.  

13. Mitra Perusahaan, adalah perusahaan berbadan hukum/perorangan yang menjalin ikatan 

kerjasama yang sah dengan PT SUCOFINDO untuk satu/beberapa pekerjaan.  

14. Organ Perusahaan, adalah organ utama dalam tata kelola Perusahaan yang terdiri atas 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.  
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15. Pegawai, adalah orang yang bekerja pada Perusahaan yang terikat dalam hubungan kerja 

dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

16. Pelanggan, adalah perusahaan/perorangan yang membeli/ menggunakan barang/jasa 

Perusahaan.  

17. Pemasok, adalah penyedia jasa/barang berupa perusahaan yang berbadan hukum atau 

perorangan yang mengadakan/menyediakan barang/jasa kepada Perusahaan.  

18. Penyedia Barang/Jasa, adalah pemasok  yang bergerak di bidang penyediaan barang dan 

jasa bagi Perusahaan.  

19. Perusahaan (atau Perseroan) dengan huruf P kapital, adalah PT SUCOFINDO, 

sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada 

perusahaan secara umum.  

20. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ 

Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.  

21. Satuan Pengawasan Intern (SPI), adalah unit teknis struktural di lingkungan Perusahaan, 

yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal 

Perusahaan dapat berjalan efektif.  

22. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang diangkat 

oleh Dewan Komisaris, yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi dan 

kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.  

23. Sekretaris Perusahaan, adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan 

yang bertugas untuk memberikan  dukungan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya 

serta bertindak sebagai penghubung antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, 

Unit Kerja dan para pemangku kepentingan Perusahaan (Stakeholders).  

24. Stakeholders (Pemangku Kepentingan Perusahaan) adalah pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan Perusahaan karena mempunyai hubungan hukum dengan 

Perusahaan, antara lain: pegawai, pelanggan, pemasok, mitra kerja, pemerintah, 

masyarakat, media massa, dan lain-lain.  

25. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya 

disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme 

pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika 

berusaha.  
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) 

 

 

Semangat untuk menerapkan GCG di lingkungan Perusahaan tercermin dalam prinsip-prinsip 

GCG yang diakomodasikan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan, 

yang dalam hal ini terdiri atas:  

 

 

A. TRANSPARANSI  

 

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perusahaan secara akurat dan 

tepat waktu.  

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip transparansi adalah 

pengungkapan informasi oleh Perusahaan dilakukan dengan:  

1. Mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan 

Perusahaan dan prinsip-prinsip GCG. 

2. Menyediakan informasi baik informasi yang wajib, sukarela tetapi menjadi nilai tambah bagi 

Perusahaan dan tidak mengurangi kewajiban Perusahaan  untuk memenuhi ketentuan 

kerahasiaan kepada Pemegang Saham dan stakeholders secara akurat dan tepat waktu, 

serta mudah diakses sesuai dengan batasan yang ditetapkan Perusahaan.  

 

B. AKUNTABILITAS  

 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ 

Perusahaan dan Pegawai sehingga pengelolaan Perusahaan dapat dilaksanakan secara 

efektif.  

 

PT SUCOFINDO mengenal 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas Perusahaan. 

Akuntabilitas ini meliputi:  

 

1. Akuntabilitas Individual 

Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan 

bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada para pihak, baik yang mempunyai wewenang 

maupun yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang (pelimpahan tugas).  

Pemegang wewenang bertanggungjawab untuk memberikan arahan, bimbingan dan 

sumberdaya yang diperlukan serta membantu menghilangkan kendala yang dapat 

mempengaruhi kinerja.  

Pelaksana tugas bertanggungjawab terhadap penyelesaian hasil atau sasaran atas 

penugasan dan atau pelimpahan kewenangan yang diperolehnya. Dalam konteks ini kedua 

belah pihak mempunyai akuntabilitas masing-masing.  

 

2. Akuntabilitas Unit Kerja/Tim  

Akuntabilitas Unit Kerja/Tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung 

bersama oleh suatu Unit Kerja/Tim atas pencapaian/tidak tercapainya tugas yang diterima.  

Dalam hal Unit Kerja/Tim menyampaikan laporan, maka harus dibedakan antara 

akuntabilitas individu dan Unit Kerja/Tim. 
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3. Akuntabilitas Korporasi  

Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas Perusahaan. Dalam menjalankan 

peranan sebagai entitas usaha, PT SUCOFINDO bertanggungjawab atas aktivitas bisnis 

yang dijalankannya.  

Setiap Organ Perusahaan dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan 

tanggungjawabnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan 

Perusahaan, peraturan-peraturan Perusahaan dan ketentuan lainnya.  

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip Akuntabilitas adalah:  

1. Menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing Insan SUCOFINDO yang 

sejalan dengan visi dan misi Perusahaan termasuk kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan Perusahaan baik secara individu, 

unit kerja/tim dan korporasi.  

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas berdasarkan ukuran kinerja yang telah 

ditetapkan Perusahaan dengan tepat waktu.  

 

C. PERTANGGUNGJAWABAN  

 

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan dan kebijakan Perusahaan, dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat.  

 

Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai 

dengan standar etika (kode etik).  

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban adalah 

menjadikan Perusahaan sebagai good corporate citizen yang antara lain diwujudkan dengan:  

1. Pemenuhan kewajiban terhadap Regulator, Asosiasi yang relevan, dan Pemegang Saham. 

2. Pengelolaan lingkungan sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan; dan,  

3. Perlindungan terhadap hak-hak stakeholders secara umum. 

4. Kewajiban Perusahaan dalam memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. 

 

D. KEMANDIRIAN  

 

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 

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

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kemandirian adalah:  

1. Mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan data dan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta bebas dari kepentingan individu, kelompok maupun golongan 

tertentu.  

2. Menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan sesuai dengan 

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Kemandirian menjadi penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat menjalankan tugas 

dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Perusahaan dan dapat dimintai akuntabilitas atas 

pelaksanaan tugas masing-masing.  

 

E. KEWAJARAN  

 

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan Perusahaan, peraturan-peraturan 

Perusahaan dan ketentuan lainnya serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kewajaran adalah:  

1. Memberikan informasi kepada Pemegang Saham sesuai dengan haknya atau tanpa 

membedakan jumlah kepemilikan saham. 

2. Memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada stakeholders untuk 

menyampaikan masukan, pendapat bagi kepentingan Perusahaan sesuai dengan 

mekanisme yang ditetapkan Perusahaan.  

3. Memberikan reward dan punishment sesuai dengan kebijakan yang berlaku.    
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BAB III 

ORGAN PERUSAHAAN 

 

 

Organ Perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan 

Direksi Perusahaan, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ 

Perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar 

prinsip bahwa masing-masing Organ Perusahaan mempunyai independensi dalam melaksanakan 

tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.  

  

 

A. PEMEGANG SAHAM  

 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Superintending Company of Indonesia atau disingkat 

PT SUCOFINDO didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing 

Sutan Arifin, SH tanggal 22 Oktober 1956 nomor 42 yang diumumkan dalam tambahan Berita 

Negara RI tanggal 18 April 1958 Nomor 31, beserta perubahannya.1  

 

1. Komposisi Pemegang Saham  

Modal Dasar dari masing-masing Pemegang Saham berdasarkan Perubahan terakhir 
Anggaran Dasar Perusahaan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 
PT SUCOFINDO dari Notaris Ruli Iskandar, SH di Jakarta tanggal 31 Desember 2021 
Nomor 116 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Superintending Company of Indonesia 
yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0006596.AH.01.02 Tahun 
2022 tanggal 26 Januari 2022 adalah:  
a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna. 
b. Perusahaan Perseroan PT Biro Klasifikasi Indonesia, terdiri dari 284.999 (dua ratus 

delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. 

c. Societe Generale De Surveillance Holding S.A. (“SGS”) sebanyak 15.000 (lima belas 

ribu) saham Seri B. 

 

2. Posisi Pemegang Saham  

Posisi Pemegang Saham yang diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai:2  

a. Pemegang kekuasaan tertinggi. 

b. Memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan 

Direksi. 

c. Mewakili Pemilik Badan usaha yang menentukan arah Perusahaan. 

 

Kementerian BUMN bertindak selaku Pemegang Saham dan dapat memberikan kuasa Hak 

Substitusi kepada perseorangan atau Badan Hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.3  

 

3. Kepentingan Pemegang Saham 

Salah satu kepentingan Pemegang Saham adalah Perusahaan didirikan oleh pemilik untuk 

meningkatkan nilai Perusahaan dan memperoleh laba.  

  

4. Kewajiban Pemegang Saham, patuh pada:  

a. Anggaran Dasar;  

                                                      
1     Anggaran Dasar Perusahaan 
2     Undang-Undang No.40 tahun 2007  
3     Undang-Undang No.19 tahun 2003 
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b. Keputusan RUPS; dan  

c. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

5. Tanggungjawab Pemegang Saham4  

Pemegang Saham minoritas mempunyai tanggungjawab yang sama dengan Pemegang 

Saham mayoritas. Para Pemegang Saham tidak menyalahgunakan haknya dan sesuai 

perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.  

 

6. Hak-hak Pemegang Saham  

Hak Pemegang Saham yang harus dilindungi, antara lain adalah:5  

a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS dengan ketentuan satu saham 

memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.  

b. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan 

teratur.  

c. Menerima pembagian keuntungan dari Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang 

Saham dalam bentuk dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sebanding dengan 

jumlah saham yang dimilikinya.  

d. Hak-hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

7. Perlakuan Adil bagi Pemegang Saham  

a. Pemegang Saham harus diberlakukan secara adil, sehingga Pemegang Saham 

memiliki kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.  

b. Pemegang Saham berhak atas pernyataan dan pengungkapan dari Direksi dan atau 

Dewan Komisaris dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan hal-

hal yang secara signifikan mempengaruhi Perusahaan.  

 

8. Registrasi/Pendaftaran Pemegang Saham6  

Perusahaan wajib memiliki Daftar Pemegang Saham Perusahaan, yang disimpan dan 

dipelihara di Perusahaan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan.  

 

 

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  

 

1. Jenis RUPS  

a. RUPS Tahunan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan tiap tahun, 

meliputi: Persetujuan Laporan Tahunan & Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan. 

b. RUPS Luar Biasa yaitu semua RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan 

kebutuhan untuk  kepentingan Perusahaan. 

 

2. Agenda dan Waktu Penyelenggaraan RUPS  

a. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam 

bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan7.  

b. RUPS Tahunan untuk menyetujui RKAP (Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan) 

diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (Tahun 

Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan)8. 

                                                      
4     Undang-Undang No.40 tahun 2007, Undang-Undang No.19 tahun 2003 
5     Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 5 ayat (1) 
6     Undang-Undang No.40 tahun 2007 Pasal 50 
7     Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 21 ayat (2) 
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c. RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dapat diadakan setiap waktu 

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan9. 

 

3. Informasi RUPS  

Perusahaan melalui Divisi Sekretariat Perusahaan (Divisi Sekper) dan/atau Divisi 

Keuangan dan Akuntansi (KAK) dalam hal penyelenggaraan RUPS/RUPSLB berkewajiban:  

a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan RUPS.  

b. Mengupayakan kehadiran Pemegang Saham hadir dalam RUPS lebih dari 50% (lima 

puluh persen).  

c. Mengupayakan Pemegang Saham memberikan suaranya dalam RUPS.  

d. Memberikan laporan keuangan dan non keuangan yang akurat, tepat waktu dan dapat 

dipercaya, serta adanya perbandingan yang jelas.  

 

4. Tempat dan Penyelenggaraan RUPS 

RUPS diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan dengan 

memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-perundang, serta dengan 

persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah, wajar dan 

transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk  menjaga kepentingan 

usaha Perusahaan dalam jangka panjang, meliputi: 

a. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan 

melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik 

Indonesia.10  

b. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili oleh semua Pemegang Saham dan semua 

Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS 

dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada butir (a)11. 

c. RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (b) dapat mengambil keputusan jika 

keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.12 

d. Penyelenggara RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Dalam hal Direksi 

berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau 

Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran 

Dasar Perusahaan. 

e. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat pula dilakukan atas 

permintaan:13 

1)   Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang 

Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah 

seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah; 

atau  

2)   Dewan Komisaris. 

f. Permintaan sebagaimana dimaksud pada butir (e) diajukan kepada Direksi dengan 

surat tercatat disertai dengan alasan antara lain, namun tidak terbatas pada 14: 

1)   Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2)   Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir; atau 

                                                                                                                                                                                
8     Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 21 ayat (3) 
9     Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 22 
10    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 ayat (1) 
11    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 ayat (2) 
12    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 76 ayat (5), Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 ayat (3) 
13    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 ayat (5) 
14    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 ayat (6) dan (7) 
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3)   Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi 

dan Perusahaan.15  

g. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (e) yang disampaikan oleh 

Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.16 

h. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dalam 

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 

penyelenggaraan RUPS diterima.17 

i. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan Direksi berdasarkan 

panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan 

dilaksanakannya RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh 

Direksi.18 

j. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar 

Biasa, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh  Pemegang Saham diajukan 

kembali kepada Dewan Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan 

sendiri RUPS.  

k. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS atas permintaan Pemegang 

Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.  

l. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya 

membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dilaksanakannya RUPS. 

 

5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS  

a. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului 

pemanggilan RUPS.19  

b. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 

sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal 

pemanggilan dan tanggal RUPS.20  

c. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan di 

surat kabar.21  

d. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat 

disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di 

kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan 

tanggal RUPS diadakan.22  

 

6. Ketua RUPS  

Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, RUPS dipimpin oleh salah seorang 

Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. 23 

 

7. Kuorum dalam RUPS  

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu 

persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali 

peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan 

lain.24  

                                                      
15    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 Ayat (5) dan (7) 
16    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 Ayat (8) 
17    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 Ayat (9) 
18    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 Ayat (12) 
19    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 Ayat (4) 
20    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 Ayat (15) 
21    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 82 ayat (2), Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 Ayat (16) 
22    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 82 ayat (3), Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 23 Ayat (17) 
23    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 24 ayat (1) 
24    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (1.a) 
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b. Dalam hal kuorum sebagaimana pada butir (a)   tidak tercapai, maka dapat diadakan 

pemanggilan Rapat kedua.25  

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.26 

d. RUPS kedua  sebagaimana pada butir (c) ini sah dan berhak mengambil keputusan 

jika dalam RUPS paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham 

dengan hak surat hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan 

lain.27 

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada butir (d) tidak tercapai, 

Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan 

kuorum untuk RUPS ketiga. 28  

f. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta RUPS ketiga akan dilangsungkan 

dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri. 29  

g. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.30  

h. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari 

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya 

dilangsungkan.31  

 

8. Hak Suara dalam RUPS  

a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak 

menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang 

dimilikinya.32  

b. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham 

diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.33  

c. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 

(satu) suara.34  

 

9. Pengambilan Keputusan dalam RUPS  

a. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai 

hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan 

dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat. 35  

b. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.36  

c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud 

pada butir (b) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu 

perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar 

menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan 

dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.37  

                                                      
25    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (1.b) 
26    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (1.c) 
27    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (1.d) 
28    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (1.e) 
29    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (1.f) 
30    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (1.g) 
31    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (1.h) 
32    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (2) 
33    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (3) 
34    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (4) 
35    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (5) 
36    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 87 ayat (1), Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (6) 
37    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (7) 
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d. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum 

mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari 

jumlah suara yang dikeluarkan,  maka  dilakukan  pemilihan  ulang  terhadap  2 (dua) 

alternatif yang memperolah suara terbanyak sehingga salah satu alternatif 

memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan.38  

e. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam 

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.39  

f. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan 

RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan 

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani 

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai 

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.40  

 

10. Risalah RUPS41  

a. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-

kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang 

dalam RUPS, dan keputusan RUPS.  

b. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) 

Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan 

sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan 

akta Notaris.  

c. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.  

 

11. Hak Pemegang Saham dalam RUPS  

Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat 

berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya:42  

a. Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam 

agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam 

RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya 

panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di 

kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan. 

b. Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain 

bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai 

gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan 

Tahunan. 

c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan hal-hal lain 

yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan, khusus untuk RUPS 

Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP). 

d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang 

dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. 

e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS 

berlangsung.  

                                                      
38    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (8) 
39    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (9) 
40    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 25 ayat (10) 
41    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 6 ayat (4), (5), (6) dan (7) 
42    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 6 ayat (1) dan (2) 
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f. dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang 

Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara 

RUPS.  

 

12. Kewenangan RUPS  

Kewenangan RUPS sebagai berikut:  

a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan termasuk 

menetapkan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku.  

b. Menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan 

Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.43  

c. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi. Dalam hal 

RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang maka pembagian tugas dan 

wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.44  

d. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, 

perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas.45  

e. Menetapkan penggunaan laba.46  

f. Melakukan penunjukan Akuntan Publik.47. 

g. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.48 Kewenangan RUPS 

atas penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan 

Komisaris dengan penetapan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. 49 

h. Atas penetapan ini Dewan Komisaris melaporkan hasilnya kepada RUPS.  

i. Memutuskan penggunaan dana cadangan, perubahan Anggaran Dasar, pembubaran 

dan likuidasi Perusahaan.50 

j. Memutuskan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan 

bentuk badan hukum Perusahaan.51  

k. Memutuskan hal-hal berikut ini dalam hal nilai transaksi yang akan dilakukan adalah 

material sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

pada saat transaksi dilakukan:  

1)   Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal dalam badan 

usaha lain.  

2)   Mendirikan Anak Perusahaan.  

3)   Mengadakan perjanjian dan kerjasama lisensi, manajemen dan perjanjian-

perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain dengan nilai atau 

jangka waktu melebihi penetapan RUPS. 

4)   Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan.  

5)   Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist).  

 

13. Akuntabilitas Pemegang Saham 

Akuntabilitas Pemegang Saham merupakan kerangka kerja, sistem dan prosedur yang 

dimiliki Pemegang Saham, yang dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawabnya.52  

                                                      
43    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 15 Ayat (1) 
44    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat (26) 
45    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 21 ayat (2) 
46    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 26 ayat (1) 
47    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 18 ayat (4) 
48    Undang-Undang No. 40  Tahun 2007 Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 
49    Undang-Undang No. 40  Tahun 2007 Pasal 96 ayat (2) dan (3) 
50    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) 
51    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 29 ayat (1) 
52    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 11 
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b. Pemegang Saham harus tunduk pada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang 

diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

c. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan 

yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan prinsip 

GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan.  

e. Pemegang Saham ikut bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungan 

kelangsungan usaha Perusahaan dan pencapaian tujuan Perusahaan.  

 

 

C. DEWAN KOMISARIS  

 

Adalah Organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial melakukan 

pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi didalam 

menjalankan dan mengelola Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan 

GCG.  

 

1. Kualifikasi Anggota Dewan Komisaris 

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah:  

a. Warga Negara Indonesia yang mampu melaksanakan perbuatan hukum.  

b. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 53  

1)   Dinyatakan pailit;  

2)   Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 

bersalah  menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau  

3)   Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan dan/atau 

yang berkaitan dengan sektor keuangan.  

c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada butir (b), harus pula memenuhi 

persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.54  

 

2. Komposisi Dewan Komisaris  

a. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.55 Dalam hal Dewan 

Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang Anggota 

Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.56 

b. Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat 

bertindak secara independen. 57  

c. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan Anggota Komisaris Independen 

yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.58  

 

3. Masa Jabatan Dewan Komisaris  

a. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.59  

                                                      
53    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 14 ayat (4) 
54    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (3) 
55    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 14 ayat (1) 
56    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 14 ayat (3) 
57    Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 28 ayat (3) 
58    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 13 ayat (1)  
59    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 14 ayat (12), Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 28 ayat (4) 
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b. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan 

RUPS dengan menyebutkan alasannya.60  

c. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:61  

1)   Meninggal Dunia.  

2)   Masa jabatannya berakhir. 

3)   Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan 

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

atau. 

4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS.  

 

4. Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Hak Dewan Komisaris  

 

a. Tugas dan Kewajiban62 Dewan Komisaris  

1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan   

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan 

maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat 

kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan 

Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan  dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perusahaan.63  

2)   Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan 

Perusahaan.  

3)   Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan  

Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 

4)   Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RAKP 

mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP. 

5)   Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran 

kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 

kepengurusan Perusahaan. 

6)   Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya 

kinerja Perusahaan. 

7)   Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan 

Direksi serta menandatangani laporan tahunan. 

8)   Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan 

Tahunan, apabila diminta. 

9)   Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP. 

10) Membentuk Komite Audit. 

11) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.  

12) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 

13) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 

keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain.  

14) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama 

tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 

                                                      
60    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 14 ayat (13), Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 29 
61    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 14 ayat (29), Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 BAB V Huruf C 

angka 1 
62    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 15 ayat (2) huruf b 
63    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 15 ayat (1) 
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15) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian 

nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. 

16) 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, 

pertanggungja-waban serta kewajaran. 64  

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

menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk 

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 

65  

 

b. Wewenang Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris berwenang untuk:66  

1)   Melihat pembukuan, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas 

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

Perseroan; 

2)   Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;  

3)   Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala 

persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;  

4)   Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh 

Direksi;  

5)   Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan 

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;  

6)   Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap 

perlu;  

7)   Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar;  

8)   Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan 

memperhatikan kemampuan Perusahaan;  

9)   Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas 

beban Perseroan, jika dianggap perlu; 

10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;  

11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal 

yang dibicarakan;  

12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham.  

 

c. Hak Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh honorarium, bantuan tenaga ahli dan  

untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat berhak mendapatkan Program 

Pengenalan mengenai Perusahaan.  

 

 

 

                                                      
64    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 15 ayat (3)  huruf a 
65    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 15 ayat (3)  huruf b 
66    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 15 ayat (2)  huruf a 



22 

5. Rapat Dewan Komisaris 

a. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dan dapat 

dihadiri oleh pihak‐pihak yang diundang oleh Dewan Komisaris. 

b. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.67  Dalam hal 

Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh 

seorang Anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.68  

c. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang 

anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Dewan 

Komisaris yang memimpin rapat Dewan Komisaris.69 Jika terdapat lebih dari 1 (satu) 

orang anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan, maka anggota Dewan 

Komisaris yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pemimpin Rapat Dewan 

Komisaris70  

d. Penentuan Agenda Rapat  

1)   Agenda Rapat didasarkan pada Program Kerja Dewan Komisaris atau hal‐hal 

yang dianggap perlu.  

2)   Materi rapat mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat 

sebelumnya.  

e. Pelaksanaan Rapat  

1)   Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan 

Perusahaan atau tempat kegiatan usahanya yang utama di wilayah Republik 

Indonesia.71  

2)   Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam 

Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.72  

3)   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.73  

4)   Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris 

Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris 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.74  Panggilan 

rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.75 Panggilan 

rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir 

rapat.76  

5)   Dewan Komisaris harus menetapkan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris.  

6)   Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota 

Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk 

keperluan itu.77  

 

 

                                                      
67    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (16) 
68    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (17) 
69    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (18) 
70    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (19) 
71    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (6) 
72    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (7) 
73    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (8) 
74    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (9) 
75    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (10) 
76    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (11) 
77    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (14) 
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f. Pengambilan Keputusan  

1)   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.78  

2)   Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah 

untuk mufakat.79 Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka 

keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.80  

3)   Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua 

Rapat memutuskan hasil Rapat, kecuali mengenai diri orang, pengambilan 

keputusan Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.81  

4)   Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.82  

5)   Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.83  

6)   Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh 

anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.84  

g. Risalah Rapat  

1)   Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-

hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota 

Dewan Komisaris, jika ada) dan hal‐hal yang diputuskan.85  

2)   Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewan 

Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan 

Komisaris tersebut.86  

3)   Setiap Anggota Dewan Komisaris menerima salinan risalah rapat setelah rapat 

selesai dilaksanakan.  

4)   Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan 

dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.87  

5)   Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing‐masing Anggota 

Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.88  

 

6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas 

 

a. Program Pengenalan89 
Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan 

Program Pengenalan mengenai kondisi Perusahaan secara umum, meliputi 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan, gambaran mengenai Perusahaan, 

keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan 

Komisaris, keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, serta 

pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan 

Perusahaan serta masyarakat setempat. Program pengenalan dimaksudkan agar 

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dapat memahami kegiatan usaha 

Perusahaan dan segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya.  

 

                                                      
78    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (12) 
79    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (20) 
80    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (21) 
81    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (23) 
82    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (26) 
83    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (1) 
84    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (2) 
85    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (3) 
86    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 14 ayat (4) 
87    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 16 ayat (5) 
88    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 14 ayat (6) 
89    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 43 
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b. Peningkatan Kapabilitas 
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris  terkait   dengan 

tugas  pengawasan Perusahaan,    Dewan  Komisaris  dapat  mengajukan usulan 

program untuk  mengikuti Seminar, Forum Group Discussion, Workshop  sesuai  

dengan kebutuhan dan kondisi Perusahaan. 

 

7. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris: 
Dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibatasi dengan tidak boleh turut 

serta dalam mengambil keputusan operasional, selain itu untuk memperlancar fungsi 

pengawasan Dewan Komisaris secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak 

mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang Perusahaan secara tepat waktu dan 

lengkap. 

 

Dalam hal Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya melihat indikasi adanya 

pelanggaran ketentuan oleh Direksi  dalam melaksanakan tugasnya, maka Dewan 

Komisaris dapat memberikan sanksi kepada Direksi dalam bentuk pemberhentian 

sementara yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. 

 

Selain itu, Dewan Komisaris dalam kondisi tertentu yang dipersyaratkan dalam ketentuan, 

dapat melaksanakan fungsi Direksi untuk sementara waktu apabila terjadi kekosongan 

Direksi. 

 

Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan 

Sekretaris Perusahaan dan SPI sebelum ditetapkan oleh Direktur Utama. 

 

Dewan Komisaris berwenang menerima laporan hasil kerja dari fungsi Audit Internal 

melalui komite audit. 

 
8. Etika Jabatan Dewan Komisaris 

a. Mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik 

bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan. 

c. Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai 

nilai tinggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun 

tertulis, serta dalam sikap dan tindakan. 

d. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, 

profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan yang seimbang dengan 

kepentingan Stakeholders. 

 

9. Kinerja Dewan Komisaris 
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektifitas Dewan Komisaris, maka Dewan 

Komisaris menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (Key performance Indicator/KPI) yang 

ditetapkan oleh RUPS. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar. 

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi 

Indikator Pencapaian Kinerja kepada Pemegang Saham.90  

 

                                                      
90    Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal  15  
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Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun. Hasil 

evaluasi kinerja Anggota Dewan Komisaris ini digunakan oleh RUPS dalam memberikan 

remunerasi serta sebagai salah satu indikator dalam pengangkatan kembali dan 

pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. 

 

D. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS 

 

1. Komite-Komite Dewan Komisaris 

Untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas serta tanggungjawabnya, Dewan Komisaris 

dibantu sekurang-kurangnya oleh Komite Audit dan dapat mempertimbangkan untuk 

membentuk Komite lainnya. 

Pengaturan lebih lanjut atas komite, terkait dengan komposisi, keanggotaan, tugas dan 

tanggung jawab, hak dan kewenangan diatur dalam charter masing-masing Komite. 

 

a. Komite Audit91 

Adalah Komite yang bekerja secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam 

memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas 

eksternal auditor dan internal auditor. 

 

b. Komite Lainnya92 

Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan 

jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 

(dua) orang, apabila: 

1)   Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau 

2)   Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan  

Komisaris dalam menjalankan tugas di Perusahaan. 

 

2. Sekretaris Dewan Komisaris93 

Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Dewan Komisaris dengan dibantu oleh staf Sekretariat Dewan 

Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan 

diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar 

Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris membantu fungsi kesekretariatan di lingkungan 

Dewan Komisaris. 

 

E. DIREKSI 

 

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang bertanggungjawab penuh berdasarkan Anggaran 

Dasar, keputusan RUPS maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

melaksanakan Program Kerja PT SUCOFINDO dan pengurusan Perusahaan untuk 

kepentingan dan tujuan Perusahaan. 

 

1. Kualifikasi Anggota Direksi 

    Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah: 

a. Warga Negara Indonesia yang mampu melaksanakan perbuatan hukum. 

b. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : 94 

                                                      
91   Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 Pasal 12 
92   Peraturan Menteri Negara BUMN No, PER-12/MBU/2012 Pasal 2 
93   Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 Pasal 3 
94    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (2) 
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1)   Dinyatakan pailit; 

2)   Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau 

3)   Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan dan 

atau/yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada butir (b), harus pula memenuhi 

persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.95 

d. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (b) dibuktikan dengan 

surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut 

disimpan oleh Perusahaan.96 

e. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, 

pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.97 

f. Orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya. 

g. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu. 

h. Telah dinyatakan lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh 

suatu tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN tanpa melalui lembaga profesional atau 

lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.98 

 

2. Komposisi Direksi 

a. Jumlah Anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam hal 

Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya 

diangkat sebagai Direktur Utama.99 

b. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan 

keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. 100 

 

3. Masa Jabatan Direksi 

a. Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan.101 

b. RUPS dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan 

menyebutkan alasannya.102 

c. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:103 

 

1)   Meninggal Dunia. 

2)   Masa jabatannya berakhir. 

3)   Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 

4)   Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan 

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

                                                      
95    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (3) 
96    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (4) 
97    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (5) 
98    Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015  
99    Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (1) 
100  Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2006 BAB IV huruf D 

Direksi 
101  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (11), Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (4) 
102  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (13), Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 17 
103  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 10 ayat (30) 
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4. Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Hak Direksi 

 

a. Tugas dan Kewajiban104 Direksi 

1)   Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan 

Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar 

Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-

pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.105 

2)   Salah seorang Anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai 

penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan.106 

3)   Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan 

sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. 

4)   Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta 

menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk 

mendapatkan pengesahan RUPS. 

5)   Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP. 

6)   Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah 

Rapat Direksi. 

7)   Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan 

Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang dokumen Perusahaan. 

8)   Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan 

menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. 

9)   Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS 

untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang 

tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan 

piutang. 

10) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. 

11) Menyampaikan Neraca dan laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS 

kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12) Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan 

Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM. 

13) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah 

Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan 

dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir (6) dan (7) 

dan dokumen Perusahaan lainnya. 

14) Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar 

Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi, 

Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen lainnya 

sebagaimana dimaksud pada butir (13). 

15) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungai pengurusan, 

pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. 

                                                      
104  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat  (2.b) 
105  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat (1) 
106  Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 19 ayat (2) 
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16) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris 

dan/atau Pemegang Saham. 

17) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan 

tugasnya. 

18) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta 

anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham. 

19) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan. 

20) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  

21) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, 

perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan 

pencapaian tujuan Perusahaan.107 

22) Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan 

perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, 

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta 

kewajaran.108 

23) Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan 

mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.109 

24) Memenuhi permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan oleh 

Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.110 

 

b. Wewenang Direksi111 

1)   Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan. 

2)   Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang 

anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili 

Perusahaan didalam dan diluar pengadilan. 

3)   Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang 

Pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada 

orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan. 

4)   Mengatur ketentuan-ketentuan tentang  kepegawaian Perusahaan  termasuk 

penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja 

perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku, dengan 

ketentuan penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain 

pekerja yang  melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 

5)   Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan 

kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6)   Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan. 

7)   Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun 

pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain 

dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan 

luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-

                                                      
107  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat (3)  
108  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat (4) 
109  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat (5) 
110 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat (2) huruf b 
111  Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat (2) huruf a 
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pembatasan  sebagaimana di atur dalam perundangan-undangan, Anggaran 

Dasar dan/atau keputusan RUPS. 

 

c. Hak Direksi 

Anggota Direksi berhak untuk memperoleh gaji dan yang baru diangkat mendapatkan 

Program Pengenalan mengenai Perusahaan. Selain itu Direksi untuk perbuatan 

tertentu atas pertanggungjawabnya sendiri, berhak mengangkat seseorang atau lebih 

sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka 

kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.112 

 

5. Rapat Direksi 

a. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi baik yang telah 

diagendakan secara rutin maupun tidak. Rapat diselenggarakan sebagai mekanisme 

untuk merencanakan dan memantau penerapan strategi dan kebijakan Perusahaan. 

b. Penentuan Agenda Rapat 

1)   Agenda Rapat didasarkan pada Program Kerja Direksi atau hal‐hal yang dianggap 

perlu. 

2)   Materi rapat mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat 

sebelumnya. 

c. Pelaksanaan Rapat 

1)   Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan 

atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.113 

2)   Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang 

berhak mewakili Perusahaan 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.114  

3)   Dalam surat panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu 

dan tempat rapat.115 

4)   Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota 

Direksi hadir dalam rapat.116 

5)   Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.117 

6)   Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi 

dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur 

Utama.118 

7)   Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang 

Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin 

rapat Direksi.119 Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur yang terlama dalam 

jabatan, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pemimpin 

Rapat Direksi.120 

8)   Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang‐kurangnya sekali dalam 

setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan 

Komisaris.121 

                                                      
112   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 11 ayat (25) 
113   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (5) 
114   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (6) 
115   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (7) 
116   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (8) 
117   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (11) 
118   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (12) 
119   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (13) 
120   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (14) 
121   Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 24 ayat (1) 
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9)   Direksi dapat mengadakan rapat setiap waktu dan apabila122: 

a) Dianggap perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi; 

b) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris,  

sepanjang sesuai dengan keputusan 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. 

10) Direksi harus menetapkan Tata Tertib Rapat Direksi.123 

d. Pengambilan Keputusan 

1)   Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan‐keputusan yang 

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

Direksi atau wakilnya yang sah.124 

2)   Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang Anggota Direksi 

dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat 

kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk itu.125  Seorang Anggota Direksi hanya 

dapat mewakili seorang  anggota Direksi lainnya.126 

3)   Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk 

mufakat, dan jika tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. 

Jika jumlah suara berimbang maka, Keputusan Rapat adalah sesuai dengan 

pendapat Ketua Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai 

pertanggung jawaban.127  

4)   Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan  suara belum 

mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari 

jumlah suara yang dikeluarkan,  maka  dilakukan  pemilihan  ulang  terhadap  2 

(dua) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu alternatif 

memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan.128 

5)   Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 

tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.129 Dalam hal 

anggota Direksi tidak memberikan suara (abstain), maka Anggota Direksi tersebut 

dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.130 

6)   Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.131 

7)   Keputusan dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi 

setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.132 

e. Risalah Rapat 

1)   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 jika ada) dan hal‐hal yang diputuskan. Satu salinan Risalah Rapat 

Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.133 

                                                      
122   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (4) 
123   Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 24 ayat (2) 
124   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (9) 
125   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (15) 
126   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (16) 
127   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (17), (18), (20) 
128   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (21) 
129   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (19) 
130   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (22) 
131   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (23) 
132   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (2) 
133   Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Pasal 12 ayat (3) 
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2)   Risalah Rapat didistribusikan kepada setiap Anggota Direksi. Anggota Direksi 

berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi, terlepas apakah Anggota Direksi 

yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut. 

3)   Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak rapat dilaksanakan, setiap 

Anggota Direksi menerima salinan risalah rapat. 

4)   Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus didokumentasikan dijilid dalam 

kumpulan tahunan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan serta harus tersedia 

bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

5)   Laporan Tahunan harus memuat jumlah Rapat Direksi serta jumlah kehadiran 

masing‐masing Anggota Direksi. 

 

6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas 

 

a. Program Pengenalan134 

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program 

Pengenalan mengenai Perusahaan. Program pengenalan dimaksudkan agar Anggota 

Direksi yang baru diangkat dapat memahami latar belakang dan kegiatan usaha 

Perusahaan serta agar Anggota Direksi yang baru diangkat dapat memahami segala 

aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya, sehingga dapat 

menjalankan tugas masing-masing secara efektif. 

 

b. Peningkatan Kapabilitas 

Direksi harus selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis 

inti Perusahaan dan mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi 

keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan, maka penting untuk meningkatkan 

kapabilitas Direksi. Peningkatan kapabilitas dapat dilakukan dalam bentuk Seminar, 

Forum Group Discussion, Workshop  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi 

Perusahaan. 

 

7. Etika Jabatan Direksi 

a. Mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Mendorong terciptanya perilaku etis dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik 

bagi Pegawai Perusahaan.  

c. Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai 

nilai tinggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun 

tertulis, serta dalam sikap dan tindakan. 

d. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, 

profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan yang seimbang dengan 

kepentingan Stakeholders. 

 

8. Kinerja Anggota Direksi 

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektifitas Direksi, maka Perusahaan secara 

berkala minimal setahun sekali melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Direktur. Evaluasi 

kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada saat Rapat 

Umum Pemegang Saham.  

 

Sistem evaluasi kinerja Direksi disampaikan oleh RUPS secara terbuka kepada Direktur 

sejak pengangkatannya dalam bentuk KPI (Key Performance Indicators). Sistem evaluasi 

                                                      
134   Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 43 
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Direksi ini dikembangkan berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang 

tercantum dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

penugasan yang diamanatkan oleh RUPS. 

Hasil evaluasi kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dan dilaporkan dalam 

RUPS. 

 

Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi RUPS untuk 

menunjuk kembali Direktur yang berkinerja baik dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan 

serta sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan sistem remunerasi bagi Direksi. 

 

F. ORGAN PENDUKUNG DIREKSI 

 

1. Sekretaris Perusahaan 

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan 

mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.135 

 

Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) berfungsi:136 

a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan 

sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, 

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala 

dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, 

c. Sebagai penghubung (liaison officer), dan 

d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat 

Dewan Komisaris dan RUPS. 

  

Sekretaris Perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai.137 

 

2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 

Perusahaan membentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas 

intern Perusahaan. SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada 

Direktur Utama.138 Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama 

berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan Persetujuan Dewan Komisaris.139 

 

Fungsi SPI  adalah:140 

a. Mengevaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan 

proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan Perusahaan. 

b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, 

operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. 

 

G. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN 

 

Undang-undang Perseroan Terbatas telah memberikan batasan-batasan kewenangan bagi 

setiap organ Perusahaan. Pembatasan tersebut salah satunya dimaksudkan agar masing-

                                                      
135   Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 29 ayat (3) 
136   Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 29 ayat (4) 
137   Undang-Undang No.19 tahun 2003  
138   Undang-Undang No.19 tahun 2003 Pasal 67 
139   Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 28 ayat (3) 
140   Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 Pasal 28 ayat (4) 
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masing organ Perusahaan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan. 

 

Hubungan yang harmonis diantara organ Perusahaan mutlak diperlukan untuk tercapainya 

tujuan korporasi serta berfungsinya korporasi dalam memperhatikan kepentingan stakeholders, 

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Masing-masing organ Perusahaan bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan 

Perusahaan. 

2. Masing-masing organ Perusahaan bertindak atas dasar kebersamaan untuk tercapainya 

tujuan korporasi. 

3. Masing-masing organ Perusahaan harus saling menghargai dan menghormati fungsi dan 

peranan masing-masing. 

4. Masing-masing organ Perusahaan harus bertindak sesuai fungsi dan perannya masing-

masing. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN POKOK PERUSAHAAN 

 

 

A. UMUM 

 

1. Integritas Bisnis 

PT SUCOFINDO dalam melakukan berbagai kegiatan bisnisnya selalu berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika bisnis yang baik. Untuk menjaga 

integritasnya, PT SUCOFINDO mewajibkan seluruh Insan SUCOFINDO agar dalam 

melakukan aktivitas bisnis selalu berlandaskan nilai-nilai perusahaan yaitu integritas, fokus 

pelanggan, inovasi, kerjasama dan peduli. 

 

Berbagai bentuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun etika 

bisnis yang baik akan ditindak secara tegas sesuai kebijakan Perusahaan yang berlaku. 

 

Integritas bisnis dapat dilakukan dengan mengacu pada: 

a. Budaya Perusahaan dengan mengedepankan cara-cara etis, tidak melanggar hukum, 

berkompetensi secara sehat dan mendukung terciptanya pasar yang kompetitif 

sehingga terhindar terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan 

kepentingan Perusahaan. 

b. Pencapaian  sasaran mutu, waktu dan biaya. 

 

2. Standar Akuntansi Perusahaan 

PT SUCOFINDO memiliki kebijakan dan peraturan yang menjamin keberadaan transaksi 

dan kebenaran pencatatan yang dituangkan dalam sistem akuntansi secara akurat dan 

terpercaya. 

 

Semua kebijakan dan peraturan-peraturan PT SUCOFINDO yang berkaitan dengan 

akuntansi, mengacu dan memenuhi ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK). 

 

Pemenuhan PSAK tersebut dilakukan pada penyajian Laporan Keuangan Perusahaan 

dalam neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, yang 

diungkapkan secara transparan dan wajar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Penerapan Sistem Keuangan Akuntansi dan Pengawasan 

a. Otomasi informasi rutin dan terkini untuk kajian/analisis pengendalian biaya. 

b. Pengendalian biaya usaha pada sektor produksi dengan memperhatikan risk factors. 

c. Optimalisasi penggunaan sumberdaya dengan menjadikan Pegawai sebagai mitra 

Perusahaan yang berharga. 

d. Sistem Pengawasan pada bidang financial audit dan operation audit dengan cara 3E 

(Ekonomis, Efisien dan Efektif) dan 2K (Ketaatan dan Keuangan). 

e. Memperbaiki kebijakan akuntansi yang dimiliki agar selalu sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku. 
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3. Model Tiga Lini (Three Lines Models) 

 

 
 

Peranan lini pertama adalah unit bisnis dan operasi yang menghasilkan kinerja 

perusahaan berupa produk dan jasa yang diserahkan kepada pelanggan (deliverables). 

Terkait dengan penerapan manajemen risiko, mereka adalah risk owner untuk sasaran 

bisnis mereka.  

 

Peranan lini kedua adalah unit kerja yang menjalankan fungsi pengawasan, fasilitasi dan 

pelatihan, pengembangan dan perawatan sistem untuk mendukung kinerja pertahanan 

lapis pertama. Unit kerja dalam kelompok ini antara lain, unit kerja yang melaksanakan 

fungsi manajemen risiko, hukum dan kepatuhan, keuangan dan akuntansi, sumber daya 

manusia, teknologi informasi, pengembangan bisnis, dan pemasaran.  

 

Unit kerja lapis kedua juga mempunyai sasaran kinerja sehingga juga terdapat risk owner, 

tetapi sasaran unit kerja pada lapis kedua ini utamanya adalah mendukung lini pertama 

untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal. 

 

Peranan lini ketiga adalah unit kerja yang melakukan assurance (jaminan atau 

kepastian) secara independen bahwa sistem dan prosedur dilaksanakan dengan baik 

dan sesuai ketentuan. Unit kerja pada lini ini adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi 

audit internal.  

 

Selain unit kerja yang berada di bawah koordinasi Direksi, Dewan Komisaris juga 

mempunyai unit kerja yang membantu tugas pengawasannya, yang disebut Komite 

Dewan Komisaris, yaitu terdiri dari Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, 

Investasi dan Tata Kelola (RMIG). Kedua Komite ini dipimpin oleh salah seorang 

Komisaris dan anggotanya dapat terdiri dari pihak luar atau anggota Dewan Komisaris 

lainnya. 

 

Pengawasan juga dilakukan oleh pemegang saham untuk memastikan bahwa semua 

ketentuan peraturan perundangan dan regulasi telah dipenuhi dengan baik. 

DEWAN KOMISARIS & KOMITE AUDIT
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Pengawasan tersebut dapat terkait dengan produk, lingkungan hidup, kesehatan dan 

keselamatan kerja, perpajakan dan lain-lain. 

 

4. Sistem Pengendalian Internal 

Sistem Pengendalian Internal diberlakukan untuk menjamin kewajaran informasi keuangan 

yang diberikan Perusahaan senantiasa dilandasi asas-asas efektivitas, efisiensi dan 

ekonomis serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

peraturan-peraturan Perusahaan. 

 

Menetapkan dan memelihara sistem pengendalian internal untuk mengamankan investasi 

dan aktiva dengan mengacu pada prinsip 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) dan 2K 

(Ketaatan dan Keuangan) meliputi: pemantauan, pengukuran, evaluasi, tindak lanjut hasil 

evaluasi dan monitoring hasil tindak lanjut. 

  

Sistem pengendalian internal tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan 

disiplin dan terstruktur yang terdiri dari: 

1)   Integritas, nilai etika dan kompetensi Pegawai. 

2)   Filosofi dan gaya manajemen. 

3)   Cara yang ditempuh manajemen melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab.  

4)   Pengorganisasian dan pengembangan sumberdaya manusia. 

5)   Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 

b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses 

untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan. 

c. Aktivitas pengendalian dalam perusahaan yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan 

dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat 

dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai: kewenangan, 

otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian prestasi kerja, pembagian tugas dan 

keamanan terhadap aset Perusahaan. 

d. Sistem komunikasi dan informasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai 

kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan. 

e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal 

termasuk fungsi internal audit pada setiap tangkat dan unit dalam struktur Perusahaan, 

sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. 

 

Pemantauan Sistem Pengendalian Internal, meliputi: 

a. Pengendalian keuangan. 

b. Pengendalian operasional. 

c. Manajemen Risiko. 

 

Pemantauan Sistem Pengendalian atas pelaksanaan GCG di Perusahaan dilakukan oleh: 

a. Atasan dari bagian dan unit masing-masing sebagai implementasi atas pengawasan 

melekat (waskat). 

b. Unit kerja yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengelola, 

mengimplementasikan, mengevaluasi dan mengembangkan kerangka tata kelola 

Perusahaan secara efektif dan efisien.  

c. Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) yang melaksanakan pengawasan intern berupa 

evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan 
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proses tata kelola Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan Perusahaan serta memonitor pelaksanaan tindak lanjutnya. 

d. Stakeholders sebagai implementasi atas pengawasan masyarakat (wasmas), dan 

Perusahaan terbuka atas informasi atau keluhan serta klaim yang diterima dari 

masyarakat untuk ditindaklanjuti sampai dengan selesai. 

 

5. Auditor Eksternal  

PT SUCOFINDO menjadikan Auditor Eksternal sebagai mitra yang dapat melaksanakan 

audit dan diyakini sebagai kebutuhan untuk dapat memberikan masukan atas kegiatan 

keuangan dan penyajian laporan keuangan. Untuk itu Auditor Eksternal diharapkan dapat 

mengevaluasi kehandalan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen baik dalam kegiatan 

operasional dan keuangan. 

 

Kebijakan PT SUCOFINDO atas Auditor Eksternal ditetapkan sebagai berikut: 

a. Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan 

Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. 

b. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor 

Eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing 

Perusahaan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses 

penunjukannya.141 

c. Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan 

pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor 

Eksternal tersebut. 

d. Pemilihan Auditor Eksternal dilakukan melalui proses yang transparan. 

e. Auditor Eksternal harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

standar dan kode etik profesi, untuk dapat memberikan opini atas laporan keuangan 

Perusahaan. 

f. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan 

pihak yang berkepentingan di Perusahaan (stakeholders).  

g. PT SUCOFINDO menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang 

diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal 

memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kecukupan pengungkapan laporan 

keuangan Perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. 

h. Auditor Eksternal harus memberitahu Perusahaan mengenai kejadian dalam 

Perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

i. Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu 

melaksanakan tugasnya maupun setelahnya sesuai dengan peraturan perundang-

perundangan yang berlaku kecuali disyaratkan lain. 

j. Hubungan kerja dengan Auditor Eksternal dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja. 

k. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan Perusahaan dapat dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik  paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut -turut dan oleh 

seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut - turut.142 

 

 

 

 

 

 

                                                      
141   Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 Pasal 31 ayat (2) 
142   Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 Pasal 3 ayat 1 
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B. KHUSUS 

  

1. Kepatuhan Perusahaan pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

PT SUCOFINDO sebagai badan usaha yang didirikan dengan melakukan kegiatan 

bisnisnya sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. 

 

Kebijakan Dalam Melaksanakan Prinsip Kepatuhan Perusahaan pada Hukum dan 

Peraturan Perundang-undangan: 

a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan 

seluruh kegiatan lainnya wajib mematuhi Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Menetapkan kebijakan Perusahaan yang berlandaskan pada kepatuhan hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa melakukan evaluasi secara 

berkala. 

 

 

2. Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 

Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perusahaan mengakui 

bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan 

yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi 

pada pelaku usaha tertentu. 

 

Dengan harapan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha PT 

SUCOFINDO mendukung upaya-upaya untuk memerangi praktik monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat sesuai dengan undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha yang Tidak Sehat143, dengan: 

a. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang 

sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi 

pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. 

b. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan 

oleh pelaku usaha. 

c. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menghindari 

praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. 

 

Kebijakan Dalam Melaksanakan Prinsip Kepatuhan Perusahaan Terhadap Larangan 

Praktik Monopoli & Persaingan Tidak Sehat. 

Insan SUCOFINDO dilarang untuk: 

a. Melakukan  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melanggar 

peraturan perundang-undangan. 

b. Membuat kesepahaman, perikatan, rencana dan atau hal-hal yang lain yang 

sejenisnya baik secara formal maupun tidak formal dengan pihak lain yang 

menyebabkan terjadinya praktik yang termasuk dalam praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 

                                                      
143  Undang-Undang No. 5 tahun 1999   
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3. Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah rencana strategis yang mencakup 

rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun. Direksi wajib menyusun RJPP dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas Perusahaan. 

 

Kebijakan dalam menyusun dan melaksanakan RJPP: 

a. RJPP yang disusun Perusahaan sekurang-kurangnya memuat:144 

1)   Pendahuluan 

Latar belakang dan sejarah Perusahaan, visi dan  misi, tujuan dan sasaran 

Perusahaan, struktur organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan 

Direksi serta perkembangan Perusahaan 5 (lima) tahun terakhir; 

2)   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, yang memuat penjelasan dan 

rincian tentang: 

a) Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, dilakukan dengan 

membandingkan antara Rencana Jangka Panjang dengan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan dan realisasi setiap tahunnya; 

b) Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi; 

c) Pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan 

d) Kendala yang dihadapi Perusahaan dan upaya-upaya pemecahan masalah 

yang telah dilakukan. 

3)   Posisi Perusahaan saat ini, yang mencakup posisi persaingan disertai dengan 

analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) dan hasil 

pemetaan pasar dan produk, serta permasalahan strategis yang dihadapi; 

4)   Keadaan Perusahaan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan 

target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana 

kerja strategis tahunan untuk 5 (lima) tahun; 

5)   Proyeksi keuangan Perusahaan mencakup asumsi yang digunakan, rencana 

investasi dan sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan 

proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun. 

6)   Kerjasama tingkat korporat yang strategis dan/atau berjangka waktu lebih dari 5 

(lima) tahun; 

7)   Kebijakan penataan dan pengembangan Anak Perusahaan untuk 5 (lima) tahun 

yang akan datang; 

 

b. Penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Direksi dan 

Manajemen dalam menggunakan sumber daya dan dana Perusahaan ke arah 

pencapaian hasil serta peningkatan nilai/pertumbuhan dan produktivitas Perusahaan 

dalam jangka panjang. 

 

Proses penyusunan dan pengesahan RJPP adalah sebagai berikut 

1)    Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka 

panjang yang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan yang 

memetakan kondisi Perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan di masa 

mendatang. 

2)    Perumusan RJPP dilakukan oleh Direksi beserta Manajemen Perusahaan dengan 

mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up. 

                                                      
144  Keputusan Menteri BUMN No. 102 tahun 2002  
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3)    Setiap pihak yang terlibat dalam proses perumusan RJPP harus bertanggung 

jawab dan memastikan bahwa seluruh informasi dan data yang digunakan dalam 

perumusan RJPP adalah terkini dan akurat. 

4)    Proses penyusunan dan pengesahan RJPP mencakup: 

a) Penyusunan oleh Direksi, dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan 

internal dan eksternal Perusahaan, melakukan analisa kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman (SWOT), mempertimbangkan masukan yang diperoleh 

dari berbagai fungsi/unit kerja. 

b) Penyampaian rancangan RJPP oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk 

mendapatkan klarifikasi, masukan, dan rekomendasi. 

c) Pengusulan RJPP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi 

dilakukan oleh Direksi kepada Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan 

RUPS. 

d) Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya kepada 

Pemegang Saham untuk disahkan dalam RUPS, dalam waktu 60 (enam 

puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya; 

e) Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam 

puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP oleh Pemegang Saham 

secara lengkap. 

 

c. Pelaksanaan dan Monitoring RJPP 

1)   Setiap Unit Kerja menyampaikan kepada Direksi laporan pelaksanaan RJPP 

secara tahunan. 

2)   Laporan evaluasi pelaksanaan RJPP dibuat oleh Direksi dan disampaikan kepada 

Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tahunan. 

3)   Pelaksanaan dan pencapaian RJPP harus diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil 

pengawasan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS sebagai 

bagian dari penilaian kinerja Direksi. 

4)   Perubahan RJPP dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak 

jika terdapat perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar 

dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran tahunan dari 

Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang wajib disusun oleh Direksi. 

 

Kebijakan Perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan RKAP: 

a. RKAP sekurang-kurangnya terdiri dari:145 

1)   Misi, sasaran usaha, strategi usaha kebijakan perusahaan dan program 

kerja/kegiatan; 

2)   Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; 

3)   Proyeksi keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan; 

4)   Program kerja Dewan Komisaris; dan 

5)   Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. 

b. Penyusunan dan Pengesahan RKAP 

1)   Penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk satu tahun, 

mencakup berbagai program kegiatan tahunan Perusahaan yang lebih rinci; 

2)   Penyusunan RKAP dilakukan oleh Direksi beserta Manajemen Perusahaan 

dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up; 

                                                      
145   Anggaan Dasar PT SUCOFINDO Pasal 17 Ayat (1) 
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3)   Setiap pihak yang terlibat dalam proses perumusan RKAP harus bertanggung 

jawab dan memastikan bahwa seluruh informasi dan data yang digunakan dalam 

perumusan RKAP adalah terkini dan akurat; 

4)   Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi 

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum 

disampaikan kepada Pemegang Saham;146 

5)   Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan 

semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang 

Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku yang 

bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan 

ketentuan yang berlaku;147 

6)   RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun 

anggaran berjalan.148 Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi 

dan/atau rancangan RKAP belum disetujui dalam kurun waktu tersebut maka 

RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan. 

 

c. Pelaksanaan dan Monitoring RKAP 

1)   Setiap Unit Kerja menyampaikan kepada Direksi laporan pelaksanaan RKAP 

secara triwulanan dan tahunan. 

2)   Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP dibuat oleh Direksi dan disampaikan kepada 

Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara triwulanan dan tahunan. 

3)   Pelaksanaan dan pencapaian RKAP harus diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil 

pengawasan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS sebagai 

bagian dari penilaian kinerja Direksi. 

4)   Perubahan RKAP dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasi 

pelaksanaan RKAP atau sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak jika 

terdapat perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar 

dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

5. Manajemen Risiko 

Peningkatan persaingan usaha jasa menjadikan Perusahaan semakin menyadari 

pentingnya menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi. Penerapan ini dapat 

menjadikan Perusahaan lebih memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi 

berbagai risiko termasuk risiko yang ekstrim. 

 

Manajemen Risiko Perusahaan (MRP) adalah metode yang tersusun secara logis dan 

sistematis dari suatu rangkaian kegiatan yaitu penetapan konteks, identifikasi, analisa, 

evaluasi, pengendalian serta komunikasi risiko.  

 

Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko Perusahaan dengan menggunakan 

pendekatan berbasis ISO 31000.  Struktur ISO 31000 terdiri atas Prinsip Manajemen 

Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko. 

 

Pendekatan tersebut diatas digunakan untuk menelusuri, mengukur dan merespon 

terhadap semua kategori potensi Risiko-risiko Perusahaan yang dikelompokkan dalam 4 

(empat) kategori risiko berikut: 

 

                                                      
146   Anggaran DasarPT SUCOFINDO Pasal 17 Ayat (2) 
147   Anggaran DasarPT SUCOFINDO Pasal 17 Ayat (3) 
148   Anggaran DasarPT SUCOFINDO Pasal 17 ayat (4) 
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a. Risiko Strategik 

Adalah risiko yang timbul akibat pembentukan, penetapan dan penerapan strategi 

Perusahaan, pengambilan keputusan bisnis, kesenjangan reaksi atau kecekatan 

tanggapan terhadap perubahan lingkungan bisnis. 

 

b. Risiko Finansial 

Adalah segala risiko yang dihadapi Perusahaan dalam bentuk fluktuasi target-target 

finansial dalam rangka menjalankan proses bisnisnya termasuk volatilitas kondisi 

ekonomi dan keuangan eksternal. Ukuran keuangan dapat berupa arus kas, laba 

Perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 

 

c. Risiko Operasional 

Adalah risiko yang timbul akibat kegiatan operasional dan berpotensi menyebabkan 

kerugian atau tidak tercapainya sasaran operasional. 

 

d. Risiko Reputasi 

Adalah risiko yang timbul antara lain dari publikasi kegiatan perusahaan ataupun akibat 

adanya persepsi umum akibat perubahan lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi 

brand perusahaan. 

 

e. Risiko Kepatuhan 

Adalah risiko yang timbul antara lain dari publikasi kegiatan perusahaan ataupun akibat 

adanya persepsi umum akibat perubahan lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi 

brand perusahaan. 

 

Pendekatan diatas dapat memastikan risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang dapat 

diterima oleh Perusahaan. Pengelolaan risiko yang terintegrasi memberikan kemampuan 

bagi Perusahaan untuk menyiapkan dan menekan dampak dari kejadian tak terduga, serta 

menajamkan daya saing yang dimiliki perusahaan. 

 

Kebijakan Perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko, sekurang-kurangnya 

harus: 

a. Memperhatikan keselarasan antara strategi, proses, SDM, keuangan, teknologi, 

lingkungan, dan pengetahuan/pemahaman dengan tujuan Perusahaan. 

b. Meningkatkan komitmen, tanggung jawab, kesadaran dan partisipasi dari Dewan 

Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai. 

c. Menetapkan kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan penerapan manajemen 

risiko, termasuk sistem dan prosedur standar yang disepakati antara Dewan 

Komisaris dan Direksi. 

d. Menyiapkan SDM yang diperlukan, termasuk risk assessor yang kompeten. 

e. Mengembangkan metodologi yang dapat mengukur risiko secara tepat (terukur dan 

terprediksi). 

f. Menerapkan sistem monitoring (pemantauan) dan evaluasi yang berkesinambungan 

serta menindaklanjuti feed back dari stakeholders. 

g. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh jajaran Perusahaan yang memungkinkan 

adanya partisipasi risiko yang terbaik sesuai yang telah disepakati untuk mencapai 

tujuan bisnis. 

h. Mengungkapkan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai 

Perusahaan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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6. Ketenagakerjaan 

PT SUCOFINDO dalam membina hubungan dengan Pegawai selalu berdasarkan pada 

asas saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. 

 

Perusahaan berkomitmen menempatkan Perjanjian Kerja Bersama sebagai landasan hak 

dan kewajiban Perusahaan dan Pegawai yang harus dipatuhi secara konsisten dan 

konsekuen. 

 

Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia, seperti prosedur promosi, 

demosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, jaminan sosial, kesehatan maupun reward and 

punishment dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam 

Perjanjian Kerja Bersama dan mengacu Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-

Undang Cipta Kerja. Perusahaan senantiasa menerapkan kebijakan dan prosedur 

manajemen sumber daya manusia secara konsisten. 

 

Penerapan sistem manajemen sumber daya manusia ini berdasarkan prinsip-prinsip 

keterbukaan, wajar/adil, bebas dan tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul, jenis 

kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja pegawai. 

 

Kebijakan Dalam Melaksanakan Prinsip Ketenagakerjaan 

a. Menetapkan dan melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia   mulai dari 

rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan, kompensasi dan kesejahteraan, reward 

and punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

termasuk melakukan evaluasi secara berkala.  

b. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia   secara berkelanjutan sesuai 

dengan perkembangan bisnis Perusahaan. 

c. Menempatkan peraturan kepegawaian sebagai komitmen yang harus dijalankan 

secara konsisten dan konsekuen. 

d. Menetapkan hak dan kewajiban Pegawai dan Perusahaan secara terbuka berdasarkan 

prinsip kesetaraan. 

e. Memenuhi hak-hak dan kewajiban Pegawai oleh Perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

f. Memberikan hak berserikat kepada Pegawai dengan landasan asas kekeluargaan, 

musyawarah mufakat dan saling menghormati serta menghargai peran dan fungsi 

masing-masing. 

g. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Pegawai. 

h. Meningkatkan disiplin Pegawai dengan kesadaran yang timbul dari Pegawai sebagai 

wujud integritas dan loyalitas yang tinggi. 

i. Kebijakan Perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat sekitarnya yang 

berkaitan dengan ketenagakerjaan dapat diprioritaskan sebagai pengecualian dengan 

tetap mengedepankan asas keadilan dan profesionalisme. 

 

7. Benturan Kepentingan dan Perlakuan Istimewa 

Benturan kepentingan dan perlakuan istimewa berdampak pada pengambilan keputusan 

yang tidak obyektif serta adanya pertimbangan komersial yang bukan untuk kepentingan 

Perusahaan. 

 

Insan SUCOFINDO harus menghindari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan 

dan memberikan perlakuan istimewa.  
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Dalam hal terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan benturan-kepentingan dan 

atau tendensi perlakuan istimewa, maka yang bersangkutan wajib mengungkapkannya dan 

yang bersangkutan dilarang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

  

Kebijakan  Dalam Melaksanakan Prinsip Benturan Kepentingan dan Perlakuan 

Istimewa 

a. Mengungkapkan kepemilikan saham di Perusahaan atau di perusahaan lain dalam 

daftar khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku bagi setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

b. Insan SUCOFINDO menghindari benturan  kepentingan dan perlakuan istimewa 

dengan tidak: 

1)   Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau pihak lain yang 

merugikan Perusahaan. 

2)   Menggunakan informasi penting dan rahasia bagi kepentingan pribadi, orang lain 

atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan. 

3)   Melakukan bisnis yang berkaitan dengan perusahaan pesaing maupun penyedia 

barang/jasa. 

4)   Memberikan, menawarkan dan/atau menjual barang, uang dari Perusahaan 

kepada keluarga dan/atau kerabatnya. 

5)   Melakukan usaha diluar Perusahaan atau bekerja secara penuh ataupun paruh 

waktu pada perusahaan lain, pesaing, entitas bisnis lain yang memiliki bisnis  yang 

sama dengan Perusahaan. 

c. Insan SUCOFINDO beserta keluarga dan/atau kerabatnya menghindari benturan 

kepentingan dan perlakuan istimewa dengan tidak: 

1)   Memperbolehkan secara langsung atau tidak langsung menjual barang atau jasa 

pada Perusahaan bila Insan SUCOFINDO mempunyai wewenang atau terlibat 

dalam proses pembelian, pembayaran maupun pemakaian. 

2)   Memperbolehkan menerima uang honor, pinjaman atau pembayaran dalam 

bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung dengan jabatan 

pekerjaannya. 

d. Mengizinkan Insan SUCOFINDO untuk melakukan pekerjaan rangkap di luar 

Perusahaan untuk jabatan/pekerjaan: 

1)   Sosial kemasyarakatan. 

2)   Pekerjaan yang ditugaskan oleh PT SUCOFINDO sejauh tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku. 

e. Insan SUCOFINDO yang akan menduduki jabatan di pemerintahan atau partai politik 

dan/atau jabatan/pekerjaan lainnya diluar PT SUCOFINDO harus mendapatkan izin 

tertulis dari Perusahaan dengan sepengetahuan Dewan Komisaris setelah diangkat 

dalam jabatan tersebut dan dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan atas 

kemauan sendiri. 

 

8. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) 

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di perusahaan ditujukan sebagai 
penggerak dan pendorong bisnis perusahaan secara efektif dan efisien. Kehandalan TIK 
dinilai berdasarkan kemampuan penciptaan nilai tambah bagi stakeholder, tingkat literasi 
digital di lingkungan perusahaan dan menjadi aset utama untuk mencapai keunggulan 
bersaing secara berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya TIK secara efisien. 
 

Tatakelola TIK diterapkan agar pengelolaan dan pengorganisasian TIK dapat dilakukan 
secara tepat guna dengan sumberdaya yang efisien untuk mencapai strategi dan sasaran 
perusahaan. 
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Prinsip Tatakelola TIK sebagai acuan dalam pengelolaan TIK mencakup: 
a. Prinsip Manajemen 

Kaidah umum yang mengatur pengelolaan TIK secara efektif dan efisien. 
b. Prinsip Organisasi 

Kaidah yang mengatur akuntabilitas dan responsibilitas Unit Kerja serta pengelolaan 

kompetensi SDM TIK. 

c. Prinsip Data dan Informasi 

Kaidah yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengamanan data dan informasi.  

d. Prinsip Aplikasi 

Kaidah yang mengatur kemudahan pengaksesan dan keberlangsungan pemeliharaan 

aplikasi. 

e. Prinsip Teknologi 

Kaidah yang mengatur pengendalian keragaman teknologi dan arsitektur teknologi 

secara lengkap. 

f. Prinsip Keamanan TIK 

Kaidah keamanan TIK yang meliputi Kerahasiaan (Confidentiality), Keutuhan (Integrity) 

dan Ketersediaan (Availability). 

 
Kebijakan Tata Kelola TIK meliputi: 

a. Kebijakan Strategis 

1) Penetapan Peran TIK Perusahaan 

Mendefinisikan tahapan peran TIK Perusahaan dalam rangka peningkatan nilai 

(value) dan pencapaian tujuan strategis Perusahaan. 

2) Perencanaan TIK 

Mengatur penyusunan Master Plan TIK sebagai acuan pengembangan dan/atau 

pengelolaan TIK yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

(RJPP) dan ditinjau secara periodik. 

3) Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TIK 

Mengatur struktur organisasi tatakelola TIK yang mendukung penerapannya secara 

efektif. 

4) Pengelolaan Investasi TIK 

Mengatur pengelolaan Investasi yang bersifat strategis yang mengacu pada Master 

Plan TIK Perusahaan dan tepat guna. 

5) Pengelolaan Sumber Daya TIK 

Mengatur pengelolaan SDM TIK, Arsitektur TIK, Data/Informasi, Aplikasi dan 

Infrastruktur TIK yang selaras dengan Visi, Misi dan Sasaran Perusahaan. 

6) Pengelolaan Risiko TIK 

Mengatur pengelolaan risiko TIK yang berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengelola 

Manajemen Risiko Perusahaan. 

b. Kebijakan Operasional 

1) Pengelolaan Layanan TIK 

Pengelolaan portofolio layanan TIK dengan tindakan perbaikan secara 

berkelanjutan dalam rangka peningkatan Layanan TIK. 

2) Pengelolaan Keamanan TIK 

Pengelolaan keamanan TIK melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi dengan mempertimbangkan kaidah Keamanan Informasi yaitu 

Kerahasiaan (Confidentiality), Keutuhan (Integrity) dan Ketersediaan (Availability). 

3) Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga 

Pengelolaan layanan yang disediakan oleh Pihak Ketiga dalam mendukung 

Layanan TIK dengan mempertimbangkan kaidah Keamanan Informasi. 

4) Pengelolaan Operasional 



46 

Pengelolaan Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC), Website, E-Mail, 

Perangkat Komputer secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kaidah 

Keamanan Informasi. 

5) Pengelolaan Mutu 

Pengelolaan mutu mengacu pada pedoman mutu Perusahaan yang berlaku. 

6) Transfer Knowledge 

Pengelolaan Transfer Knowledge mengacu pada prosedur mengenai Knowledge 

Management Perusahaan. 

7) Monitoring dan Evaluasi Kinerja TIK 

Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja TIK mengacu pada ketentuan 

perusahaan mengenai Sistem Pengelolaan Kinerja (SPK). 

8) Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Internal 

Mengatur tatacara Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Internal dalam rangka 

peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan peningkatan kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku. 

9) Pengelolaan Kepatuhan terhadap Regulasi Eksternal 

Tatacara pengelolaan tingkat kepatuhan terhadap regulasi Eksternal yang 

dievaluasi secara periodik. 

 

9. Hukum 

Perusahaan melakukan proses hukum untuk menjamin legalitas, kepatuhan bisnis 

Perusahaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menjamin 

kelangsungan usaha Perusahaan. 

Acuan hukum yang digunakan oleh Perusahaan adalah peraturan perundang-undangan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun regulator lainnya baik yang berlaku di wilayah 

hukum Republik Indonesia maupun Internasional. 

 

Kebijakan dalam proses hukum perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dokumentasi secara aman dan pelaporan secara transparan dengan tetap menjaga 

aspek kerahasiaan sehingga keputusan yang diambil dapat dijustifikasi. 

b. Pertanggungjawaban secara jelas bagi seluruh Pegawai yang memiliki tugas terkait 

dengan proses hukum Perusahaan sesuai dengan garis kewenangannya. 

c. Seluruh Pegawai yang terlibat dalam proses hukum Perusahaan harus bebas dari 

segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan. 

d. Pemberian layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Dewan 

Komisaris, Direksi, dan pemangku kepentingan Perusahaan secara adil. 

e. Proses hukum yang dilakukan oleh Perusahaan sejalan dengan pelaksanaan strategi 

Perusahaan yang harus menjamin bahwa seluruh risiko hukum (legal risk)  ada dalam 

kendali Direksi. 

f. Pengaturan secara jelas adanya nasehat hukum kepada Dewan Komisaris, Direksi dan 

Pegawai  dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta 

memberikan rekomendasi atas tindakan-tindakan hukum yang diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

g. Perhitungan yang jelas seluruh implikasi hukum dari adanya kontrak/perjanjian dengan 

pihak lain dalam koridor pengelolaan risiko hukum (legal risk tolerance) dan 

sepengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi atas implikasi hukum sesuai 

kewenangan masing-masing yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

h. Apabila ada panggilan pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya, baik sebagai 

saksi atau untuk memberikan keterangan-keterangan dalam suatu perkara yang 

berkaitan dengan Perusahaan, telah terkoordinasi dengan baik. 
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i. Penggunaan konsultan hukum/pengacara/notaris untuk mengurus proses hukum, 

perjanjian dan legalitas Perusahaan maupun unit bisnis telah dikoordinasikan dan 

mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (cost and benefit) bagi Perusahaan.  

 

10. Pengembangan Perusahaan 

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan pengembangan bisnis perusahaan, maka 
selain melakukan upaya penetrasi dan pengembangan pasar baru, juga dilakukan upaya 
diversifikasi jasa eksisting dan pengembangan jasa baru dengan pertimbangan aspek 
pasar (demand), aspek legal, operasi (produksi dan teknologi), aspek manajemen dan 
organisasi, manajemen bisnis, finansial dan risiko. Pengembangan usaha harus berfokus 
pada proposisi nilai (value proposition) yang dapat mendorong perluasan dan peningkatan 
nilai jasa pada pelanggan, serta penciptaan jasa baru dalam bidang pengujian, inspeksi, 
sertifikasi, pengujian, dan konsultansi sebagai core bisnis perusahaan.  
 
Di samping itu, upaya pengembangan bisnis juga dengan mendorong bisnis yang bersifat 
an-organik seperti kemitraan strategis (strategic partnership) baik berupa kerja sama 
operasi/KSO (joint operation), kerja sama usaha/KSU (joint venture) dan kemitraan 
strategis lain, akuisisi perusahaan, pengembangan bisnis inkubator dengan model bisnis 
baru khususnya dalam mengembangan strategi usaha yang bersifat vertical integration 
dalam mendukung bisnis anak perusahaan. 
 
Pengembangan perusahaan dilandasi azas dan nilai-nilai  perusahaan (corporate value) 
yang diselaraskan dengan nilai-nilai BUMN (AKHLAK) sebagai organisasi bisnis untuk 
mampu meningkatkan mutu layanan (jasa), penciptaan nilai (value creation) dan membawa 
manfaat (benefit) bagi pengguna (customer), peningkatan produktivitas kerja, efisiensi, 
pendayagunaan/optimalisasi sumber daya dan aset perusahaan, serta mampu  
memperluas rantai nilai usaha (business value chain) di masa yang akan datang. 
 

Kebijakan dalam Melaksanakan Pengembangan Usaha: 

a. Pada tingkat korporat (corporate level), pengembangan bisnis mengacu pada visi dan 
misi perusahaan, yang diturunkan dalam bentuk RJPP, rencana strategis dan yang 
selanjutnya   dijabarkan secara periodik dalam rincian program dan kegiatan dalam 
RKAP di tingkat bisnis (business level). 

b. Ekosistem pengembangan bisnis adalah suatu sistem pengembangan usaha yang 
bersifat dinamis (new services and business development cycle) dan partisipatif yang 
melibatkan para pihak di tingkat unit kerja (SBU dan divisi) dan didukung kantor cabang 
(informasi peluang pasar). 

c. Mekanisme pengembangan usaha dituangkan dalam pengembangan bisnis yang 
berpedoman pada pedoman pengembangan bisnis oleh Divisi Pengembangan Bisnis 
Korporat dengan teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja terkait (Divisi 
MSR, HC, KAK, dan unit kerja terkait).    

d. Khusus untuk tahapan pengembangan bisnis baru dibagi atas  3 (tiga) tahapan yang 
meliputi  tahap pra-inkubasi, inkubasi/prakomersialisasi, dan akselerasi bisnis  dengan 
rincian alur poroses (process flow) tertuang dalam pedoman dan ketentuan alur 
pengembangan usaha. 

e. Kriteria pengembangan usaha harus didahului dengan kajian awal terhadap aspek 
demand and supply dari ide dan konsep pengembangan usaha yang diusulkan, dan 
dilanjutkan dengan kajian kelayakan serta tahapan teknis yang diatur dalam pedoman 
pengembangan usaha yang telah ditetapkan. 

f. Usulan dari rencana pengembangan jasa dan bisnis baru yang telah memenuhi syarat 
kelayakan, akan ditindaklanjuti dalam tahap inkubasi/prakomersialisasi. 

g. Jika dalam pengembangan bisnis memerlukan tahapan kegiatan penelitian (riset) 
(pasar,  produk/jasa dan proses) dalam rangka pemenuhan market test, laboratory test, 
proof of concept (PoC), maka biaya riset yang timbul dari kegiatan tersebut diakui 
sebagai beban dalam periode terjadinya dan tidak dapat diakui sebagai aktiva dalam 
periode berikutnya. Demikian juga, biaya yang timbul dari pengembangan bisnis 
sebagai lanjutan dari tahapan pasca kegiatan riset (penelitian) yang memerlukan 
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investasi awal (mesin, peralatan, perangkat keras dan lunak, sarana/fasilitas, 
pembangunan sistem atau penyediaan produk teknologi tertentu, dan lain-lain), maka 
dapat dikapitalisasi serta diamortisasi sebagai proyek pengembangan bisnis baru 
sepanjang memenuhi aspek dan kaidah kelaikan inkubasi bisnis dengan persetujuan 
oleh dewan direksi.        

h. Pengembangan bisnis yang ada harus berpegang pada prinsip SMART (spesific, 
measurable, achievable, relevant, dan time-bound) yang dilakukan dilaksanakan 
dengan berpedoman pada sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
pelaporan aplikasi DIMS (Development Initiatives Monitoring System) pada Divisi PBK.  

i. Rencana program pengembangan usaha dituangkan dalam program kerja yang 
meliputi sasaran, ukuran (indikator) dan target yang lebih lanut dijabarkan dalam 
kegiatan pengembangan bisnis yang disampaikan di awal tahun dan tindak lanjut 
inkubasi atau prakomersialisasi pada bulan berjalan kepada kepada unit kerja dan 
cabang. 

j. Data-data dalam pengembangan usaha bersifat rahasia sehingga perlu dijaga dari 
kemungkinan risiko kebocoran data ke pihak-pihak yang tidak diinginkan. 
 

11. Pengelolaan Keuangan 

Keuangan Perusahaan harus dikelola secara profesional (tertib, taat pada peraturan dan 

RKAP, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab) dengan 

mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian, dan mencerminkan 

pengelolaan aktiva dan kewajiban yang seimbang.  

 

Prosedur, kebijakan serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan 

baik pendapatan maupun biaya harus disusun dan selalu direview dengan memperhatikan 

standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai 

cerminan sistem pengendalian internal yang baik. 

 

Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai Perusahaan melalui 

pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost consciousness), profit 

oriented dan fund management yang baik serta mempertimbangkan risiko. 

 

Kebijakan Perusahaan dalam mengelola keuangan: 

a. Mengelola keuangan secara terintegrasi yaitu menampung kepentingan seluruh 

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas finansial Perusahaan serta 

memperhatikan pemisahan tugas (segregation of duties) antara fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran 

dana. 

b. Membakukan kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dengan 

memperhatikan pengendalian internal yang baik.  

c. Penyusunan anggaran harus selalu melalui koordinasi antar fungsi Perusahaan untuk 

mensinergikan usulan anggaran setiap fungsi dengan menganut prinsip bottom-up 

dan top-down. 

d. Pengalihan/revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui prosedur/ketentuan yang 

telah ditetapkan dan dilakukan dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

e. Melaksanakan pengendalian internal untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin 

terjadi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan. 

f. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis laporan keuangan dilakukan 

oleh masing-masing unit kerja dan/atau Perusahaan secara keseluruhan. 

g. Mengintegrasikan sistem laporan keuangan dan pelaporan anggaran antara Kantor 

Pusat dan Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.  
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h. Sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan harus sesuai dengan prinsip 

manajemen yang sehat dan transparan. 

 

12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

bagian dari visi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan 

dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju dan tumbuh bersama. 

 

Kebijakan Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial: 

a. Memiliki strategi CSR yang selaras dengan strategi Perusahaan dalam jangka panjang 

dan jangka pendek. 

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memberikan kontribusi yang nyata bagi 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama 

di sekitar Perusahaan, disekitar pusat operasi dan penunjangnya dengan membuat 

perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 

c. Menganggarkan dan memperhitungkan  dana program kemitraan dan bina lingkungan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya harus 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

d. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya baik dari segi 

efektifitas maupun efisiensi. 

 

13. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan  

Pengelolaan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan kerja serta Lingkungan (K3L) sangat 

penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Perusahaan mengutamakan 

keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan yang didasari atas 

kesadaran bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima serta 

tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. 

 

Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan sangat memperhatikan 

masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perusahaan.  

 

Kebijakan Perusahaan dalam melaksanakan K3L: 

a. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 dan 

perlindungan lingkungan.  

b. Mengutamakan perbaikan 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. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan 

standard dan prosedur yang berlaku dan wajib memiliki rencana penanggulangan 

darurat. 

e. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana 

termasuk sumber daya, peralatan sesuai kewenangan untuk memastikan kesiapannya. 

 

14. Pengadaan Barang/Jasa 

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya 
persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 
dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil dan wajar, 
terbuka, akuntabel, terarah dan terkendali. Pengembangan sistem pengadaan seperti 
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tersebut di atas didukung dengan sumber daya teknologi, informasi, organisasi serta 
sumber daya manusia yang memadai.  
 

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang dipakai oleh Perusahaan adalah sebagai 

berikut:149 

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan 
hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana 
dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada 
harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang 
signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO); 

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah 
ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran 
yang ditetapkan; 

c. Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang 
dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di 
antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan 
Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, 
penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia 
Barang dan Jasa yang berminat; 

e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia 
Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; 

f. Terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan 

g. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan 
sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; 

h. Terarah dan terkendali, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)  serta fungsi setiap satuan kerja 
yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tetap memperhatikan peluang usaha yang akan 
memberikan keuntungan optimal kepada Perusahaan. 

 

Kebijakan Perusahaan dalam melaksanaan pengadaan barang/jasa: 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang 
dan Jasa untuk mengoptimalkan value for money; 

2. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan; 
3. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan 

akuntabel; 
4. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam 

negeri; 
5. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil;  
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang 

dan Jasa;  
7. Memanfaatkan teknologi informasi;  
8. Memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/ atau  sinergi  antar  

BUMN/Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi BUMN;  
9. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif;  
10. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko pengadaan barang 

dan jasa; 
11. Untuk kelancaran pemenuhan kebutuhan barang dan jasa perusahaan, dengan tetap 

mempertimbangkan keuntungan yang optimal bagi perusahaan, maka pengadaan 
barang dan jasa dapat dilakukan melalui Sistem Kerjasama/Kemitraan, yang mana 
penunjukan mitra kerja dilakukan atas persetujuan dari Direktur Utama. 

12. Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan Metode 
Kondisi Khusus, maka tidak perlu dilakukan dengan Metode Kondisi Normal. 

                                                      
149  Peraturan Menteri BUMN No.PER-8/MBU/12/2019 Pasal 4 dan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa SUCOFINDO 
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13. Transaksi pengadaan barang dan jasa yang memerlukan pengelolaan SMK3, maka 
perlu dipersyaratkan SMK3 tersebut dalam proses pengadaannya dan dituangkan 
dalam Surat Pesanan/SPK/Kontrak. 

14. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), 
kepada setiap calon pemasok yang mengikuti proses pengadaan, diwajibkan 
menandatangani pernyataan bahwa tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan 
Negotisme (KKN) dan telah memahami Code of Conduct (CoC) perusahaan dalam 
sebuah Pakta Integritas, yang ditandatangani secara bersama diantara seluruh peserta 
yang hadir dalam proses pengadaan tersebut. 

15. Fungsi pengadaan berwenang untuk menentukan metode penilaian baik administrasi, 
teknis maupun harga yang disampaikan kepada penyedia eksternal paling lambat pada 
saat aanwijzing dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. 

16. Patuh terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan 
tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan 
dan/atau kecurangan berupa : 

 Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun 
mengurangi (mark down). 

 Adanya indikasi proyek fiktif. 

 Adanya indikasi pemalsuan indentitas mitra bisnis.  

 Adanya indikasi barang dan jasa di bawah spesfikasi/kualitas yang disepakati. 
17. Untuk memastikan kesesuaian terhadap prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan 

barang dan jasa baik di Unit Kerja Kantor Pusat, SBU Laboratorium maupun Kantor 
Cabang dengan nilai > Rp.2 Miliar terlebih dahulu akan direview oleh SPI, sedangkan 
nilai ≤ 2 Miliar akan direview secara random. 

18. Untuk permintaan pengadaan barang/jasa proyek: 

 Harus mendapatkan persetujuan sesuai kewenangannya. 

 Harus melampirkan RAB Proyek, nilai proyek > Rp 1 M. 
19. Metode pengadaan barang dan jasa untuk kondisi normal dapat dilakukan melalui:  

 Pembelian langsung/pembelian tunai; 

 Seleksi langsung; 

 Tender.  
Sedangkan untuk kondisi khusus dapat dilakukan melalui: 

 Penunjukan langsung; 

 Prosedur Swakelola; 

 Sayembara. 

 

15. Pengelolaan Aset 

Perusahaan melakukan pengelolaan aset berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan 

terbaik (optimalisasi) atas setiap aset yang dimiliki Perusahaan (highest and best uses) 

secara prudent dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan 

adanya pengelolaan aset ini maka segala informasi terkait aset  dapat diperoleh dengan 

cepat dan mudah sehingga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan 

khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi aset. 

 

Prinsip Pengelolaan Aset 
a. Diperoleh dengan cara sah secara legal dari instansi/pemasok/produsen atau 

kepemilikannya clear secara legal atas nama Perusahaan serta clean yang artinya 
sepenuhnya dikuasai oleh Perusahaan. 

b. Mempertimbangkan penggunaan yang efisien, efektif & optimal serta menguntungkan 
bagi perusahaan. 

c. Mengutamakan keamanan dan keselamatan jiwa, bagi penggunaannya maupun 
penyimpanannya serta memenuhi aspek K3 dan ramah lingkungan. 

d. Dilakukan pencatatan dan monitoring terhadap pengelolaan barang baik secara fisik 
maupun administrasinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan datanya dapat 
mudah diakses untuk kepentingan manajemen. 
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e. Pemanfaatan aset untuk menghasilkan profit dalam bentuk pemasukan kas (cash 
inflow) sehingga bernilai tambah (value added). 

f. Setiap aset harus dikelola secara profesional dengan prinsip kehati-hatian serta 
memperhatikan prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan 
kewajaran. 

g. Pengelolaan barang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

 

Kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan aset: 

a. Memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset secara terjadwal untuk 
menjaga keamanan, kehandalan dan ketertiban administrasi aset. Terhadap aset-aset 
beresiko tinggi akan diberi perlindungan asuransi.  

b. Mengusahakan agar setiap aset yang dimiliki memiliki dokumen legal yang 
menunjukkan kepemilikan yang sah dan menguasai atas aset tersebut. 

c. Melakukan identifikasi aset dan pengendalian dokumen atas aset yang digunakan 
sendiri maupun oleh pihak lain. 

d. Menggunakan asset secara keseluruhan untuk kegiatan/kepentingan operasional 
perusahaan dan tidak dibenarkan untuk kepentingan pribadi/golongan. 

e. Mengoptimalkan atau melaksanakan proses penghapusan aset non produktif yang 
sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

16. Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan 

Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dilandasi 

dengan prinsip penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar 

nilai guna dan lamanya usia simpan suatu dokumen, sehingga memberi kemudahan akses 

untuk memperoleh informasi/data yang diperlukan dan dengan sendirinya akan 

mempermudah proses pengambilan keputusan pada Perusahaan. 

 

Kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan: 

a. Memiliki rencana dan mekanisme pemeliharaan dokumen/arsip meliputi seluruh 

dokumen/arsip Perusahaan terutama pengamanan terhadap dokumen/arsip yang 

sifatnya umum, biasa, penting dan rahasia.  

b. Membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip Perusahaan yang dapat dimusnahkan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dan secara berkala dilakukan penilaian kembali 

terhadap dokumen/arsip untuk menganalisis nilai guna dan usia simpannya. 

 

17. Keterbukaan Informasi Perusahaan 

Perusahaan mewajibkan seluruh pihak untuk mengungkapkan seluruh informasi yang 

relevan, dimana keterbukaan merupakan elemen yang penting dari GCG dan merupakan 

pengungkapan secara reguler atau berkala atau pengungkapan berdasarkan kejadian 

yang spesifik dan yang tidak dapat diantisipasi. Untuk itu, Perusahaan wajib mengambil 

inisiatif untuk mengungkapkan yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-

undangan, namun juga informasi mengenai hal-hal yang penting bagi pengambilan 

keputusan oleh Pemegang Saham, Kreditur dan pihak yang berkepentingan lainnya. 

 

Kebijakan Perusahaan dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi: 

a. Mengungkapkan informasi sesuai relevansi dan peraturan yang berlaku secara tepat 

waktu dan akurat. 

b. Menjaga kerahasiaan informasi termasuk penggunaan informasi elektronik oleh 

seluruh Insan SUCOFINDO, mitra atau pihak lain yang menjalin kerjasama dengan 

Perusahaan selama masa kerja atau sesudahnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Informasi yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat 

melalui sarana dan fasilitas yang ada. 

d. Penyampaian informasi yang bersifat rahasia hanya dapat dilakukan melalui otoritas 

khusus oleh pihak yang ditunjuk Perusahaan. 

 

18. Pemasaran 

Persaingan yang semakin ketat didalam bisnis jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, 

konsultasi serta jasa terkait lainnya, menuntut PT SUCOFINDO untuk melakukan berbagai 

penyesuaian. Penyesuaian dilakukan terhadap struktur organisasi maupun proses bisnis 

Perusahaan. Penyesuaian organisasi dilakukan agar dapat menangani peluang 

pekerjaan/bisnis di seluruh wilayah operasi Perusahaan serta dapat berkomunikasi dengan 

calon pemberi kerja secara lebih baik. 

 

Sistem pemasaran dikembangkan berdasarkan pengalaman dan kompetensi Perusahaan 

yang selalu mengutamakan mutu pekerjaan dan kepuasan pemberi pekerjaan. 

 

Untuk mendukung sistem pemasaran, Perusahaan mengembangkan sistem informasi 

pasar yang terintegrasi antara Kantor Pusat, SBU, Divisi, SPI, Unit PKBL, Unit Risiko, 

Cabang, dan Unit Pelayanan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara 

cepat dan tepat. 

 

Kebijakan Perusahaan dalam melaksanakan Pemasaran: 

a. Melakukan penyesuaian sistem pemasaran terhadap perubahan dunia bisnis. 

b. Mengutamakan mutu pekerjaan dan kepuasan pemberi pekerjaan untuk mendukung 

sistem pemasaran. Perusahaan menetapkan kebijakan membuat Account 

Management System (AMS) di dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan 

Perusahaan. 

c. Memastikan bahwa seluruh proses pemasaran Perusahaan telah memiliki data 

perkembangan pasar dan pelanggan secara memadai dan secara proaktif melakukan 

penetrasi pasar untuk menjual layanan jasa Perusahaan dalam rangka menciptakan 

pasar yang baru. 

 

19. Etika Perilaku 

Merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja 

Pekerja Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan 

kesesuaian tingkah laku seluruh Insan SUCOFINDO sehingga tercapai keluaran yang 

konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.  

 

a. Pembayaran Ilegal 

1)   Insan SUCOFINDO dilarang memberikan suap, kickback, return commission dan 

atau pembayaran ilegal yang sejenisnya atau pemberian fasilitas tertentu kepada 

pemasok, pelanggan atau pegawai/pejabat pemerintah dalam setiap transaksi 

dan/atau urusan Perusahaan. 

2)   Insan SUCOFINDO dilarang menerima, baik secara langsung, segala sesuatu 

yang bernilai material (selain dari paket remunerasi yang diberikan oleh 

Perusahaan) yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh stakeholders. 
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b. Aset dan Pendapatan Perusahaan 

1)   Insan SUCOFINDO harus bertanggungjawab untuk melindungi harta dan 

pendapatan Perusahaan dari pencurian, pemberian kredit dan fasilitas keuangan 

diluar kebijakan Perusahaan. 

2)   Insan SUCOFINDO dalam menggunakan dana Perusahaan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan menghindari penggunaan dana untuk kepentingan 

pribadi, keluarga dan/atau kerabatnya dalam bentuk apapun. 

 

c. Kerahasiaan Data dan Informasi 

1)   Insan SUCOFINDO wajib menjaga informasi Perusahaan yang bersifat rahasia 

meliputi data keuangan, personil, teknis, akuisisi, merger, penjualan, kontrak dan 

proses serta data lainnya. 

2)   Insan SUCOFINDO tidak boleh memanfaatkan dan/atau menggunakan informasi 

rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, 

teman, kelompok dan/atau pihak lain manapun. 

3)   Pegawai dilarang untuk memiliki, memperlihatkan atau membawa keluar dari 

kantor Perusahaan asli atau salinan (foto kopi) atau catatan yang berhubungan 

dengan surat menyurat/dokumen apapun tanpa sepengetahuan dan seizin 

Pimpinan Perusahaan atau pejabat yang berwenang. 

4)   Hal-hal tersebut di atas berlaku baik selama yang bersangkutan masih bekerja di 

Perusahaan maupun setelah berhenti bekerja. 

5)   Memastikan  bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh Perusahaan telah 

secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu. 

 

d. Pemeliharaan Catatan dan Data Perusahaan 

1)   Insan SUCOFINDO wajib memelihara data dan informasi serta berlaku jujur dalam 

memberikan laporan. 

2)   Insan SUCOFINDO wajib menyediakan data dan informasi yang benar untuk 

kepentingan auditor, kantor pemerintah, manajemen atau pihak yang mempunyai 

kewenangan untuk itu. 

 

e. Suap, Korupsi dan Kecurangan 

1)   Perusahaan tidak memberikan toleransi kepada segala bentuk praktik korupsi, 

kecurangan dan kejahatan-kejahatan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. 

2)   Insan SUCOFINDO dilarang memberikan dan menerima suap, kickback, return 

commission dan atau pembayaran ilegal yang sejenisnya atau pemberian fasilitas 

tertentu kepada pemasok, pelanggan atau pegawai/pejabat pemerintah dalam 

setiap transaksi dan/atau urusan Perusahaan. 

3)   Insan SUCOFINDO dilarang menerima, baik secara langsung, segala sesuatu 

yang bernilai material (selain dari paket remunerasi yang diberikan oleh 

Perusahaan) yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh stakeholders. 

 

f. Aktivitas Politik 

Perusahaan menghargai dan mengakui hak setiap Insan SUCOFINDO untuk 

menggunakan dan menyalurkan hak politiknya sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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PT SUCOFINDO melarang pemberian atau menerima sumbangan dalam bentuk 

apapun kepada atau dari partai politik manapun diluar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Kebijakan Perusahaan terhadap aktifitas politik 

Seluruh Insan SUCOFINDO: 

1)   Tidak memanfaatkan nama, asset, dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik 

tertentu. 

2)   Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama 

Perusahaan kepada partai politik manapun. 

3)   Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki 

keterkaitan dengan partai politik manapun. 

4)   Apabila seseorang menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang 

kedepannya akan mengganggu tugasnya di Perusahaan, maka ia wajib 

mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan. 

5)   Setiap kegiatan untuk menyalurkan aspirasi politik harus di lakukan di luar jam 

kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan. 
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BAB V 

PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN 

 

 

A. KEBIJAKAN UMUM 

 

1. Pembentukan Anak Perusahaan untuk pengembangan usaha berkaitan dengan 
diversifikasi usaha, dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah, nilai strategis yang 
pada akhirnya mendukung bisnis utama Perusahaan. 

2. Kinerja Anak Perusahaan diukur dengan Indikator Kinerja yang mencakup sekurang-
kurangnya Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi. 

3. Indikator Kinerja tersebut juga didasarkan pada bidang usaha, nilai tambah ekonomi 
(economic value added) dan/atau nilai strategis bagi Perusahaan. 

4. Setiap transaksi antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan 
kaidah bisnis yang sehat.  

5. Setiap Anak Perusahaan harus fokus pada bidang usaha tertentu yang menjadi 
kompetensinya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya. 

 

B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ANAK PERUSAHAAN 

 

1. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan 

dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. 

2. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dilakukan 

oleh RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan. 

 

C. PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM LAIN 

 

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

Perusahaan, misalnya dalam penyampaian informasi yang lengkap dan akurat tentang 

Anak Perusahaan. 

2. Pemegang Saham Anak Perusahaan yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama 

harus diperlakukan setara (equitable) tanpa pengecualian. 

3. Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan berhak memberikan suara sesuai dengan 

klasifikasi dan jumlah yang dimiliki. 

 

Komitmen PT SUCOFINDO terhadap Anak Perusahaan, sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kerjasama untuk mencapai sinergi dalam setiap kegiatan usaha dan 

kegiatan sosial. 

2. Mengutamakan kualitas produk sesuai dengan standar mutu. 

3. Meningkatkan citra positif dan kerjasama yang baik dengan mitra usaha dan Anak 

Perusahaan. 

4. Mendukung dan melaksanakan program-program pemerintah dan peraturan perundang-

undangan, khususnya yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan. 

5. Menyiapkan perbantuan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang 

dibutuhkan oleh anak Perusahaan. 
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BAB VI 

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS 

 

 

PT SUCOFINDO menghormati hak stakeholders berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat antara PT SUCOFINDO dengan Pegawai, 

Pelanggan, Pemasok, Kreditur serta Masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

 

A. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 

 

1. Pemegang Saham berhak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai proporsi saham 

yang dimiliki dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pemegang Saham tanpa melalui RUPS tidak boleh campur tangan dalam pengurusan 

Perusahaan. Termasuk pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang 

secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perusahaan atau 

terhadap pengambilan keputusan Direksi. Keputusan ini dimaksudkan untuk dapat 

mempertegas independensi Perusahaan sebagai badan usaha sehingga akuntabilitas 

Direksi menjadi lebih baik. 

 

B. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PEGAWAI 

 

1. Transparansi dalam berkomunikasi dengan Pegawai dan terbuka pada setiap informasi 

kecuali apabila hal tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum. 

2. Membina hubungan yang baik, harmonis, efektif dan menghormat setiap hak dan 

kewajiban antara Perusahaan dengan Pegawai. 

3. Memperlakukan Pegawai dengan tidak membedakan gender, suku, agama dan ras dalam 

segala aspek. 

4. Memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Pegawai untuk berpartisipasi aktif 

dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan. 

 

C. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH 

 

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Membina hubungan yang sehat dan komunikasi yang baik dengan instansi Pemerintah 

Pusat maupun  Pemerintah Daerah.  

3. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan 

Pemerintah. 

 

D. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR 

 

1. Memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian antara Perusahaan dan Kreditur. 

2. Memilih Kreditur yang memiliki kredibilitas dan bonafiditas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Memberikan informasi yang benar dan jelas kepada kreditur. 
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E. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA  

 

1. Menetapkan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa 

yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, dan akuntabel.150 

2. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berhubungan 

dengan Insan SUCOFINDO, antar penyedia barang/jasa dan SUCOFINDO sebagai sebuah 

Perusahaan. 

 

F. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN/KLIEN 

 

1. Memberikan layanan dan kepuasan yang terbaik bagi Pelanggan/Klien dengan 

menggunakan prinsip tepat waktu, tepat kualitas, dan cepat tanggap. 

2. Berkomitmen memenuhi seluruh kontrak kerjasama yang telah disepakati dalam upaya 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3. Mengembangkan pelayanan yang berkualitas sesuai harapan pelanggan dan menjalin 

hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. 

 

G. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT 

 

1. Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan program 

pengembangan  mitra binaan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Menghormati nilai, norma dan budaya Masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan dan 

mewujudkan hubungan yang harmonis dengan Masyarakat setempat. 

 

H. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PESAING 

 

1. Menganggap pesaing sebagai pemacu Perusahaan untuk selalu memberikan yang terbaik 

bagi pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Mematuhi kode etik Perusahaan dan mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang 

sehat sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Memelihara pasar yang terbuka bagi perdagangan dan investasi. 

4. Menghargai hak cipta dan hak atas karya cipta intelektual. 

 

I. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN MITRA 
 
1. Memilih Mitra dengan mengedepankan azas manfaat dan memberikan sinergi terbaik pada 

Perusahaan dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

2. Menghindari kerjasama dengan Mitra yang melakukan praktik usaha yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan. 

4. Memastikan bahwa Mitra telah memenuhi kebijakan Perusahaan terkait hubungan antara 

Perusahaan dengan Mitra tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
150   Peraturan Menteri BUMN No.PER-15/MBU/2012 Pasal 2 
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BAB VII   

IMPLEMENTASI PEDOMAN 

 

 

A. SOSIALISASI DAN  IMPLEMENTASI  

 

Perusahaan mensosialisasikan Pedoman GCG Perusahaan kepada Insan SUCOFINDO 

sebagai dasar implementasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perusahaan. 

 

Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan. 

Sosialisasi terhadap pihak internal dititikberatkan pada adanya pemahaman GCG dan 

timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sosialisasi 

kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang 

dilaksanakan Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG. 

 

Implementasi Pedoman GCG dilaksanakan secara konsisten dengan didukung adanya laporan 

dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi Pedoman dan dikaitkan 

dengan sistem reward dan punishment yang dikembangkan oleh Perusahaan bagi satuan kerja 

maupun individu Pegawai. 

 

 

B. PELAPORAN PELANGGARAN 

 

1. Setiap Insan SUCOFINDO dapat melaporkan setiap adanya penyimpangan dan/atau 

pelanggaran terhadap Pedoman GCG kepada Chief Compliance Officer (CCO) atau 

melalui mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (Whistleblowing System/WBS). 

2. Tata cara pelaporan melalui WBS diatur secara tersendiri dalam Pedoman WBS. 

3. Identitas pelapor baik dari internal maupun eksternal Perusahaan akan dilindungi oleh 

Perusahaan. 

4. Chief Compliance Officer (CCO) akan menindaklanjuti setiap pelaporan/pengaduan dan 

menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai lingkup 

tanggung jawabnya. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

A. MASA BERLAKU 

 

Pedoman GCG Perusahaan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan. Hal itu berarti seluruh Insan 

SUCOFINDO sejak tanggal tersebut wajib mematuhi dan menerapkan Pedoman GCG 

Perusahaan ini. 

 

 

B. EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN 

 

1. Perusahaan melakukan program untuk dapat mengevaluasi kinerja dan memperoleh 

keyakinan yang memadai bahwa seluruh Insan SUCOFINDO telah menjalankan tugas dan 

tangungjawabnya sesuai dengan Pedoman GCG Perusahaan dan tujuan Perusahaan. 

2. Perusahaan wajib melakukan evaluasi dan penyempurnaan Pedoman GCG Perusahaan 

yang dilakukan melalui assessment oleh pihak ekstenal maupun self-assessment secara 

periodik atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan Perusahaan dan rekomendasi hasil assessment GCG. 
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ACUAN PEDOMAN 

 

1. Undang-Undang: 

 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan 

Terbatas. 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik.  

 

1. Peraturan Pemerintah: 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, 

Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.  

 

3. Peraturan/Keputusan Menteri: 

 

a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 

b. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman 

Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan 

BUMN. 

c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. 

d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ 

Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. 

e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. 

f. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan 

Dewan Pengawas BUMN. 

g. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. 

h. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.  

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik 

Pasal 3 ayat 1. Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) Tahun 2006. 

j. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP. 

k. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJPP.  

l. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 

 

4. Anggaran Dasar PT SUCOFINDO (AD Perseroan).  


