






Pengantar
Code of Corporate Governance memiliki peranan penting dalam memfasilitasi 
komunikasi antara organ perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan 
pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan 
Perusahaan terhadap peraturan-undangan.

Code of Corporate Governance PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki 
fungsi menetapkan, mengembangkan, mengarahkan dan menyusun strategi dalam 
pelaksanaan compliance perusahaan yang berhubungan dengan implementasi 
Good Corporate Governance untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi PT 
Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan tetap memperhatikan prinsip Standar 
Etika Perusahaan, Good Corporate Governance, dan nilai-nilai perusahaan. 

Demikian Code of Corporate Governance ini dibuat dan ditetapkan, sebagai dasar 
dalam pelaksanaan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 
Governance). Code of Corporate Governance ini berlaku sejak ditandatangani, 
diharapkan dapat dipatuhi dan bila perlu disempurnakan sesuai dengan 
perkembangan perusahaan dan peraturan yang berlaku.
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BAB I
PENDAHULUAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)

Kode Tata Kelola Perusahaan
Code of Corporate Governance 1



A. Latar Belakang

Perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis dalam era globalisasi menuntut 
perusahaan mengembang-kan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 
governance) dan paradigma baru yaitu peningkatan nilai tambah yang optimal dan 
seimbang bagi semua stakeholders. Tanpa upaya peningkatan nilai tambah, akan 
sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saingnya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai pelaku ekonomi nasional, tidak 
lepas dari keharusan untuk menerapkan praktek-praktek Good Corporate 
Governance sehingga perusahaan dapat memfokuskan kepada usaha peningkatan 
daya saing, pengembangan usaha dan penciptaan peluang-peluang baru melalui 
manajemen yang dinamis dan profesional untuk dapat memasuki pasar global.

Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses 
dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha.

Dalam mewujudkan komitmen tersebut secara terstruktur, perusahaan harus memiliki 
peraturan tertulis tentang Corporate Governance atau disebut Code of Corporate 
Governance yang berisikan kumpulan peraturan dan best practices sebagai 
pedoman atau arahan bagi organ perusahaan untuk menatakelola perusahaan 
dengan baik, meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan Pemegang 
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ terkait.

Code of Corporate Governance menjadi dasar dalam tata kelola perusahaan, 
sehingga seluruh aturan dalam pengelolaan perusahaan harus mengacu pada dan 
tidak bertentangan dengan pedoman ini.
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B. Pengertian

Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) yang 
dimaksud dengan:

1. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar 
sahamnya dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang 
terdiri dari PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT 
Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan 
Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara 
VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT 
Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan 
Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV;

2. Perusahaan Terafiliasi PTPN adalah perusahaan yang sahamnya minimal 
90% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan atau 
gabungan Anak Perusahaan dengan Perusahaan Induk;

3. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi yang memungkinkan organ 
utama Perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang 
dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau 
golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan 
secara obyektif;

4. Corporate Governance adalah struktur dan proses yang digunakan 
oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 
akuntabilitas guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka 
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya;

5. Direksi adalah Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero);

6. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai 
RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang 
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris 
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor  
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40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar 
PTPN III;

7. Perusahaan adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero);

8. RJPP adalah dokumen perencanaan strategis yang mencakup rumusan 
mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

9. RKAP adalah penjabaran dari RJPP ke dalam rencana kerja dan anggaran 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

10. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah aparat pengawasan internal 
Perusahaan yang berfungsi untuk menilai kecukupan dan efektivitas 
sistem pengendalian intern pada semua kegiatan usaha;

11. Senior Executive Vice President, yang selanjutnya disebut SEVP, adalah 
pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi yang diberi tugas, wewenang, 
kewajiban, dan tanggung jawab termasuk penghasilan yang ditetapkan 
secara tersendiri. 

C. Tujuan Dan Sistematika GCG

Tujuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) adalah 
sebagai naskah acuan bagi seluruh organ perusahaan dalam mengimplementasikan 
GCG.

Sistematika penulisan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate 
Governance) adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

2. Bab II Struktur Corporate Governance

3. Bab III Kebijakan Corporate Governance
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4. Bab IV Pengelolaan Hubungan dengan Anak Perusahaan

5. Bab V Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholder

6. Bab VI Penutup

D. Prinsip-Prinsip GCG

Penerapan Good Corporate Governance perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip 
GCG sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012  
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, yaitu:

1. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 
secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam 
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

4. Kemandirian (Independence), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan 
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat;

5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi 
hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
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E. Tujuan Penerapan GCG

Penerapan GCG di dalam perusahaan memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing 
kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu 
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk 
mencapai maksud dan tujuan perusahaan;

2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, 
efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan 
kemandirian Dewan Komisaris, Direksi, dan RUPS;

3. Mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya 
tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan 
(stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;

4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional;

5. Meningkatkan iklim investasi nasional;

6. Memperbaiki fondasi perusahaan untuk dapat menjadi perusahaan yang 
sehat, transparan, dan bertanggung jawab;

7. Memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi perilaku ter-
cela, seperti KKN;

8. Dapat menarik investor potensial karena pulihnya kepercayaan dengan 
diterapkannya GCG (restore confidence);

9. Terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi (high performance);

10. Terwujudnya citra perusahaan yang baik (positive corporate image).
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F. Visi Dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan adalah Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan 
berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi 
kemajuan bangsa.

Misi Perusahaan Mewujudkan grup usaha berbasis sumber daya perkebunan 
yang terintegrasi dan bersinergi dalam memberi nilai tambah (value creation) bagi 
stakeholder dengan:

1. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan;

2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational excellence) 
melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusa-
haan yang baik;

3. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang 
kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani;

4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil 
terbaik;

5. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga 
kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan. 

G. Tata Nilai

Tata nilai perusahaan adalah:

SINERGI

INTEGRITAS

PROFESIONAL

01

02

03
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BAB II
STRUKTUR CORPORATE 

GOVERNANCE
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A. Organ Utama

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS terdiri dari:

a. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi:

1) RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan; 

2) RUPS Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan.

b. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling 
lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang 
bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

1) Laporan tahunan, usulan penggunaan Laba Bersih 
Perseroan;

2) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang 
Saham untuk kepentingan Perseroan.

c. RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat 
tersebut Direksi menyampaikan:

1) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
termasuk Proyeksi Laporan Keuangan;

Kode Tata Kelola Perusahaan
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2) Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan 
Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

d. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul 
yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih 
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per 
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan 
Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa 
usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 
sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.

e. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 
d) hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan 
ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya 
yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan 
keputusan RUPS atas usulan tersebut harus disetujui dengan 
suara bulat.

f. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan 
kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

g. Wewenang RUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

2. Dewan Komisaris

2.1. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)
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1) Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap 
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya 
baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan  yang 
dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada 
Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana 
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran 
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan 
RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan.

2) Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan 
pengurusan     Perseroan;

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS 
mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai 
alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana 
Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perseroan;

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, 
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS 
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 
kepengurusan Perseroan; 
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e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi 
gejala menurunnya kinerja Perseroan; 

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan 
tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani 
laporan tahunan;

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada 
RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

h. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan dan 
dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Perseroan;

i. Membentuk Komite Audit;

j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

k. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan 
salinannya; 

l. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan 
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan 
tersebut dan perseroan lain;  

m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang 
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 
kepada RUPS;

n. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas 
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)
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3) Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk:

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-
dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan 
verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa 
kekayaan Perseroan;

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang 
dipergunakan oleh Perseroan;

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat 
lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut 
pengelolaan Perseroan;

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah 
dan akan dijalankan oleh Direksi;

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah 
Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk 
menghadiri rapat Dewan Komisaris;

f. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan 
Komisaris, jika dianggap perlu;

g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan; 

h. Membentuk komite lain selain Komite Audit (Komite 
Audit wajib dibentuk), jika dianggap perlu dengan 
memperhatikan kemampuan perusahaan dan kebijakan 
yang ditetapkan oleh RUPS; 
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i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam 
jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika 
dianggap perlu;

j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam 
keadaan tertentu untuk jangka  waktu tertentu sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau 
keputusan RUPS.

2.2. Keanggotaan dan Komposisi

1) Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau 
lebih;

2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota 
Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, 
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;

3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang 
anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris 
diangkat sebagai Komisaris Utama.

3. Direksi

3.1. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Direksi

1) Tugas Direksi

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)
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Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan 
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk:

a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha 
dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan 
tujuan serta kegiatan usahanya;

b) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan, serta menyampaikannya kepada Dewan 
Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan 
pengesahaan Rapat Umum Pemegang Saham; 

c) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan;

d) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, 
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah 
Rapat Direksi;

e) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud 
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, 
serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen 
Perusahaan;
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f) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada 
Akuntan Publik untuk diaudit;

g) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan 
Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang 
Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan 
mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat 
dalam pembukuan antara lain sebagai akibat 
penghapusbukuan piutang;

h) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;

i) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang 
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

j) Menyampaikan laporan perubahan susunan 
Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris 
kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak 
Asasi Manusia;
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k) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, 
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah 
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, 
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan 
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, dan 
dokumen perseroan lainnya; 

l) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar 
Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat 
Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan 
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan 
dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen 
perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf 
k ayat ini; 

m) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip 
pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, 
pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

n) 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;

o) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap 
dengan perincian dan tugasnya;

p) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang 
ditanyakan atau diminta Dewan Komisaris dan para 
Pemegang Saham;

q) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi 
Perseroan;
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r) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar 
ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Wewenang Direksi

Wewenang Direksi diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada 
seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk 
mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili 
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; 

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada 
seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada 
orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di 
luar pengadilan;

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian 
Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau 
jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja 
Perseroan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan 
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan 
lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang 
ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus 
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat 
Umum Pemegang Saham; 

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan 
berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris 
Perseroan;

7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya 
mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan 
Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain 
dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili 
perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang 
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

8) Menetapkan kebijakan terhadap anak perusahaan 
dalam bidang sebagai berikut:

a) Bidang Produksi:

(1) Harmonisasi bidang produksi, energi, 
persediaan dan sumber daya perusahaan 
untuk mengoptimalkan jumlah produksi 
dengan biaya yang efisien;

(2) Healthy, safety and environment (HSE 
dengan target zero accident);

(3) Pengolahan aset produksi dan fasilitas 
pendukung.

b) Bidang Pemasaran:

Kegiatan perdagangan, produksi Barang dan 
Jasa untuk pasar ekspor maupun dalam negeri.
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c) Bidang Keuangan, Akuntansi dan 
Perbendaharaan:

(1) Akuntansi mengenai standardisasi biaya 
operasional (OPEX) dan Biaya Modal 
(CAPEX), kebijakan Akuntansi dan 
komponen laporan keuangan interim 
dan tahunan sesuai dengan Pedoman 
Akuntansi BUMN Perkebunan berbasis 
International Financial Reporting Standard 
(IFRS);

(2) Keuangan dan perbendaharaan mencakup 
struktur modal ekuitas dan keuangan; 
perbankan atas penempatan dana; 
manajemen resiko; pendanaan proyek 
investasi; modal kerja dan pengelolaan 
kas/ Bank dan treasury dalam tata kelola 
valuta asing;

(3) Modal kerja;

(4) Pinjaman dana dari pihak luar dan 
melakukan kerja sama dengan pihak 
perbankan atau pihak lainnya terkait 
pinjaman dana, penerbitan obligasi atau 
instrumen-instrumen pasar modal lainnya.

d) Pengadaan

Impor Barang dan Jasa yang bersifat strategis

Pengadaan bersama atas Barang atau material 
supporting, produksi yang jenisnya sama dan 
tertentu.
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e) Bidang Perencanaan dan Pengembangan

(1) Pengembangan perusahaan sesuai dengan 
ketersediaan sumber daya, teknologi dan 
peluang pasar;

(2) Aktivitas penelitian agar tujuan penelitian 
fokus pada aktivitas dengan nilai tambah 
yang tinggi. 

f) Bidang Teknologi Informasi

Pengadaan dan pengembangan teknologi 
informasi.

g) Bidang Sumber Daya Manusia

(1) Implementasi manajemen sumber daya 
manusia berbasis kompetensi secara 
terintegrasi, yang terdiri dari:

i. Sistem rekrutmen dan seleksi;

ii. Sistem pengembangan SDM (Sumber 
Daya Manusia);

iii. Sistem manajemen pengetahuan;

iv. Sistem manajemen kinerja;

v. Sistem karir dan suksesi berdasarkan 
talent management;

vi. Sistem retensi;

vii. Sistem remunerasi.
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(2) Talent Management (acceleration pool) 
untuk mempersiapkan pemimpin strategis;

(3) Hubungan Industrial;

(4) Fungsi Pengembangan dan Perubahan 
Organisasi;

(5) Pengembangan Sistem Informasi.

9) Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) 
orang atau lebih Senior Executive Vice Presiden (SEVP) 
untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan 
hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam 
Peraturan Direksi.

3.2. Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya 
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi 
terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang di 
antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

B. Organ Pendukung

1. Sekretaris Dewan Komisaris

a. Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris

1) Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan 
Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan 
Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris.

2) Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan 
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 
Komisaris.
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3) Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan.

b. Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

1) Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan 
untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan 
tugasnya berupa:

(a) mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat 
(briefing sheet) Dewan Komisaris;

(b) membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai 
ketentuan anggaran dasar Perusahaan;

(c) mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, 
baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun 
dokumen lainnya;

(d) menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran 
Dewan Komisaris;

(e) menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan 
Komisaris;

(f) melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
angka 1), Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan 
Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

(a) memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi 
peraturan perundang-undangan serta menerapkan 
prinsip-prinsip GCG;
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(b) memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan 
Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 
apabila diminta;

(c) mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan 
dalam rangka memperlancar tugas Dewan 
Komisaris;

(d) sebagai penghubung (liaison officer) Dewan 
Komisaris dengan pihak lain.

3) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata 
kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris 
wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersimpan dengan 
baik di Perusahaan.

c. Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris 
ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan 
tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya 
sewaktu-waktu.

d. Akses dan Kerahasiaan Informasi

1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, 
Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan 
atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber 
daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugasnya.

2) Sekretariat Dewan Komisaris wajib melaporkan secara 
tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1) kepada Dewan Komisaris.
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3) Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan 
dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak 
internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk 
kepentingan pelaksanaan tugasnya.

2. Komite Audit

Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab 
diuraikan lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit.

3. Komite Pemantau Risiko

Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab 
diuraikan lebih lanjut dalam Piagam Komite Pemantau Resiko.

4. Satuan Pengawasan Intern

a. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.

b. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dilakukan, dengan:

1) membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan

2) membuat Piagam Pengawasan Intern.

c. Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada huruf 
b angka 1), dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme 
internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

d. Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, adalah:
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1) Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, 
manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan perusahaan;

2) Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di 
bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, 
teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi 
pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.

f. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi 
pengawasan intern di perusahaan.

g. Kedudukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang SPI diatur 
dalam Piagam Pengawasan Intern.

h. Hal lain yang berkaitan dengan fungsi SPI seperti komposisi, 
persyaratan keanggotaan, masa kerja, prosedur  dan mekanisme 
audit serta pelaporannya diatur lebih lanjut dalam Piagam 
Pengawasan Intern.

5. Sekretaris Perusahaan

a. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.

b. Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan mengangkat 
seorang Sekretaris Perusahaan.

c. Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan 
mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan 
Komisaris.
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d. Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, adalah:

1) memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan tentang 
persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-
prinsip GCG;

2) memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan 
Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 
apabila diminta;

3) sebagai penghubung (liaison officer); dan

4) menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang 
Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat 
Dewan Komisaris dan RUPS.

e. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris 
perusahaan.

f. Ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung 
jawab diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Sekretaris 
Perusahaan.
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BAB III
KEBIJAKAN CORPORATE 

GOVERNANCE
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A. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Komisaris Dan Direksi

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan komisaris

a. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah 
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, 
kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya 
pernah: 

1) Dinyatakan pailit;

2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris 
atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah 
menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan 
pailit; atau

3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor 
keuangan.

b. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a, harus 
pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi 
teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

c. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan 
oleh Perseroan. 

d. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan 
mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-
masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah 
satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di 
bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang 
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cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

e. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, batal karena 
hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi 
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 

f. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan 
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. 

g. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh 
RUPS. 

h. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang 
diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut 
mengikat bagi RUPS. 

i. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun 
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

j. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan 
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

k. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud pada huruf j, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, 
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain: 

1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

2) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau 
Negara;
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4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau 
kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota 
Dewan Komisaris BUMN;

5) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6) Mengundurkan diri.

l. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris 
sebagaimana dimaksud pada huruf k, anggota Dewan Komisaris 
dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 

m. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud pada huruf j, diberitahukan kepada anggota Dewan 
Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh 
Pemegang Saham.

n. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud 
pada huruf k, dan huruf l, diambil setelah yang bersangkutan 
diberi kesempatan membela diri. 

o. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka 
pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf n, disampaikan 
secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang 
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada huruf i. 

p. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 
huruf j masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris 
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana 
mestinya. 
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q. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf 
k angka 3) dan angka 5) merupakan pemberhentian dengan tidak 
hormat. 

r. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota 
Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada 
hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan 
sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus 
maupun garis kesamping. 

s. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf r, 
maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara 
mereka. 

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya 
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi 
terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang di 
antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 

b. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang 
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali 
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

1) dinyatakan pailit;

2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris 
atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah 
menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan 
pailit; atau

3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor 
keuangan.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)

Kode Tata Kelola Perusahaan
Code of Corporate Governance 33



c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf b, harus 
pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi 
teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

d. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. 

e. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan 
memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain 
berdasarkan peraturan perundangan.

f. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b) batal karena hukum sejak 
saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui 
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

g. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham, atau berdasarkan keputusan seluruh 
Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham.

h. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga 
menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan 
pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang 
Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak 
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

i. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi 
dilakukan melalui keputusan seluruh Pemegang Saham di 
luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya 
pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam 
keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan 
Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak 
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menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota 
Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham 
tersebut ditetapkan. 

j. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para 
Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat 
Umum Pemegang Saham.

k. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

l. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum 
Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka 
tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang 
lowong. 

m. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para 
anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

n. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud 
pada huruf m, Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, 
anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:

1) Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah 
disepakati dalam kontrak manajemen;

2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

3) Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan 
perundang-undangan;

4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/
atau Negara;
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5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau 
kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota 
Direksi BUMN;

6) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7) Mengundurkan diri.

o. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada huruf n angka 1) sampai dengan angka 7) Pasal 
ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan 
Perseroan, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar 
anggota Direksi. 

p. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf n, 
angka 1), 2), 3), 4), 5) dan huruf o, Pasal ini diambil setelah yang 
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

q. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pasal ini diberitahukan 
kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau 
tertulis oleh Pemegang Saham.

r. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum 
Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud 
pada huruf p, Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada 
Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu 
sebagaimana dimaksud pada huruf q, Pasal ini. 

s. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan 
pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana 
pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan 
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waktu sebagaimana dimaksud pada huruf r, dianggap telah 
terpenuhi. 

t. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana 
dimaksud pada huruf p Pasal ini dilakukan dalam  Rapat Umum 
Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada huruf r, Pasal ini.

u. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 
huruf q, Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi 
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana 
mestinya.

v. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf 
n, angka 4) dan 6) Pasal ini merupakan pemberhentian dengan 
tidak hormat.

w. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan 
anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga 
sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun 
garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena 
perkawinan.

x. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf 
w, pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang 
memberhentikan salah seorang di antara mereka.

B. Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

1) Kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat untuk 
pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai 
perseroan.

2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut 
berada pada Sekretaris Perusahaan.
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3) Program pengenalan meliputi:

a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh perseroan;

b. gambaran mengenai perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, 
dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, 
rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi 
kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, 
audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian 
internal, termasuk Komite Audit;

d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan 
Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

4) Program pengenalan perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, 
kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program 
lainnya yang dianggap sesuai dengan perseroan dimana program 
tersebut dilaksanakan.

C. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

1. Persyaratan RJPP

RJPP sekurang-kurangnya memuat tentang: 

a. Pendahuluan, yang memuat penjelasan dan rincian diantaranya 
tentang:

1) Latar belakang dan sejarah perusahaan; 

2) Visi dan Misi perusahaan; 
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3) Tujuan perusahaan; dan        

4) Arah pengembangan perusahaan (secara umum).

b. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang yang baru lalu, 
yang memuat penjelasan dan rincian diantaranya tentang:

1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, dilakukan 
dengan membandingkan antara Rencana Jangka Panjang 
dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan 
realisasi setiap tahunnya;

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

3) Pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; 
dan

4) Kendala yang dihadapi perusahaan dan upaya-upaya 
pemecahan masalah yang telah dilakukan.

c. Posisi perusahaan saat ini, yang memuat penjelasan dan rincian 
diantaranya tentang:
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1) Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman 
tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat 
masing-masing; 

2) Penentuan posisi perusahaan sesuai dengan metode 
analisis yang digunakan; dan

3) Analisis daya tarik pasar dan daya saing perusahaan serta 
posisi perusahaan sesuai metode yang digunakan Asumsi-
asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka 
Panjang; dan Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.

2. Materi RJPP

Dalam RJPP harus dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal sebagai 
berikut:

a. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir Rencana Jangka Panjang 
sesuai ketentuan pendirian perusahaan;

b. Sasaran perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan 
perusahaan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan 
(target-target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;

c. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi 
korporasi sesuai posisi perusahaan, strategi bisnis dan strategi 
fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;

d. Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan 
batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen 
dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan;

e. Program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya 
setiap tahunnya;
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f. Matrix keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program 
kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan perusahaan 
secara rinci;

g. Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan;

h. Program investasi dan proyeksi sumber dana penggunaan dana 
investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun;

i. Proyeksi aliran kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;

j. Proyeksi neraca setiap tahun selama 5 (lima) tahun;

k. Proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; 

l. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaa; dan

m. Perumusan Rencana Jangka Panjang dilakukan oleh seluruh 
jajaran perusahaan dan merupakan tanggung jawab manajemen.

3. Tata Penyampaian dan Pengesahan

a. RJPP Perseroan yang telah ditandatangani bersama dengan 
Komisaris, disampaikan kepada Menteri BUMN/Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat pengesahan;

b. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan 
setelah dibahas bersama Menteri dan Menteri BUMN;

c. Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 
60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara 
lengkap;
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d. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, RJPP 
belum disahkan, maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah 
mendapat persetujuan.

D. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

1. Persyaratan dan materi RKAP

Persyaratan dan materi RKAP, sekurang-kurangnya memuat:

a. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, yang memuat penjelasan 
dan rincian diantaranya tentang:

1) Misi Perusahaan;

2) Sasaran Usaha;

3) Strategi Usaha;

4) Kebijakan;

5) Program Kegiatan, yang terdiri diantaranya tentang:

a) Pemasaran dan Penjualan;

b) Pengadaan;

c) Produksi dan Kualitas Produk;

d) Teknik dan Teknologi;

e) Keuangan dan Akuntasi;

f) Sistem dan Organisasi;

g) Pengembangan Sumber Daya Manusia;

h) Penelitian dan Pengembangan;

i) Pelestarian Lingkungan;
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j) Investasi, yang terdiri:

(1). Program kegiatan investasi didalam 
Perusahaan.

(2). Program penyertaan pada perusahaan lain.

b. Anggaran Perusahaan, yang memuat penjelasan dan rincian 
diantaranya tentang:

1) Anggaran Pendapatan Usaha;

2) Anggaran Biaya Usaha, termasuk juga anggaran biaya yang 
diperlukan bagi penyelenggaraan pembinaan usaha kecil 
dan koperasi (PUKK);

3) Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya;

4) Anggaran Pengadaan;

5) Anggaran Teknik dan Teknologi;

6) Anggaran Penelitian dan Pengembangan;

7) Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia;

8) Anggaran Pelestarian Lingkungan;

9) Anggaran Investasi, yang terdiri dari:

a) Anggaran Investasi di dalam Perusahaan.

b) Anggaran Penyertaan pada perusahaan lain.

c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan, yang memuat penjelasan 
dan rincian diantaranya tentang:

1) Proyeksi Neraca;
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2) Proyeksi Laba/Rugi;

3) Proyeksi Arus Kas;

4) Sumber dan Penggunaan Dana.

d. Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan, yang memuat 
penjelasan dan rincian diantaranya tentang:

1) Proyeksi Neraca;

2) Proyeksi Laba/Rugi.

e. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), yang memuat penjelasan dan rincian diantaranya 
tentang:

1) Penghapusan Piutang;

2) Penghapusan Persediaan;

3) Penghapusan Aktiva Tetap;

4) Penghapusan Aktiva Tetap Lainnya;

5) Penarikan Kredit;

6) Pengagunan Aset;

7) Pemberian Pinjaman;

8) Kerjasama Jangka Menengah/Panjang dengan Pihak 
Ketiga;

9) Perubahan Modal;

10) Penunjukan Direksi dan Komisaris anak perusahaan;

11) Penghasilan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
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12) Pembagian tugas Direksi.

2. Tata Penyampaian dan Pengesahan

a. Permohonan persetujuan atas RKAP Perseroan disampaikan oleh 
Direksi kepada RUPS selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam 
puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan;

b. Pengesahan atas RKAP Perseroan ditetapkan dalam RUPS 
dengan ketentuan RUPS melimpahkan kewenangan pengesahan 
RKAP dimaksud kepada Komisaris dalam hal Perseroan selama 
2 (dua) tahun berturut-turut dinyatakan sehat;

c. Pengesahan atas RKAP diberikan selambat-lambatnya 30 hari 
setelah tahun anggaran berjalan;

d. Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh 
pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, maka RKAP tersebut dianggap sah untuk 
dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai 
bentuk, isi dan tata cara penyusunannya.

E. Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Komisaris, Dan Rapat 
Direksi

1. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Tempat dan Pemanggilan RUPS

1) Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat 
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan 
kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah 
Negara Republik Indonesia;

2) Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau 
diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang 
saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang 
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Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham 
dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia;

3) Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2, Pasal ini dapat mengambil keputusan jika 
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;

4) Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang 
Saham;

5) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat pula dilakukan 
atas permintaan:

a) Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 
paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah 
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan 
dengan hak suara yang sah; atau

b) Dewan Komisaris.

6) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Pasal 
ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai 
dengan alasannya.

7) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Pasal ini antara 
lain namun tidak terbatas pada: 

a) Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;
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b) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota 
Komisaris akan berakhir; atau;

c) Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan 
kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

8) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Pasal 
ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya 
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

9) Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum 
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 
Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) 
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

10) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat 
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada 
ayat 9, Pasal ini, maka:

a) Permintaan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang 
Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat 5, huruf a, Pasal ini diajukan 
kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri 
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat 5, huruf b, Pasal ini.

11) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat 
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada 
ayat 10, huruf a, Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.
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12) Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan 
Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang 
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9, Pasal ini hanya 
membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Pasal ini dan mata 
acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

13) Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan 
Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum 
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10, 
huruf b, Pasal ini dan ayat 11, Pasal ini hanya membicarakan 
masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 6, Pasal ini.

14) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan 
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9, dan 
ayat 11, Pasal ini, pemegang saham yang meminta 
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat 
melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang 
Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Perseroan.

15) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan 
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, 
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

16) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan 
dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam 
surat kabar;

17) Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham 
dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara 
rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan 
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dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia 
di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal 
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

18) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 17, Pasal ini kepada Pemegang Saham 
secara cuma-cuma jika diminta.

19) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 15, dan ayat 16, Pasal ini, 
dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17, Pasal 
ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah 
jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah 
hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

b. Ketua dan Berita Acara RUPS

1) Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, 
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah 
seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara 
mereka yang hadir.

2) Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, 
risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan 
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) 
orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta 
Rapat Umum Pemegang Saham.

3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pasal 
ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.

4) Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 
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sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pasal ini berisi hal-hal 
yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk 
pendapat berbeda /dissenting opinion, jika ada).

c. Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan

1) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan 
jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 
51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali 
peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar 
ini menentukan lain. 

2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam poin 1) 
ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan 
Rapat kedua. 

3) Dalam pemanggilan sebagaimana Rapat Umum Pemegang 
Saham harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang 
Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai 
kuorum. 

4) Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana 
dimaksud pada poin 3) ayat ini sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali 
anggaran dasar ini menentukan lain.

5) Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud 
pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat 
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas 
permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk 
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. 
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6) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham 
ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang 
Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai 
kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan 
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh 
Ketua Pengadilan Negeri.

7) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan 
ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 
hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau 
ketiga dilangsungkan. 

8) Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga 
dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari 
setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang 
mendahuluinya dilangsungkan. 

9) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan 
surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang 
Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan 
jumlah saham yang dimilikinya.  

10) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk 
mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada 
waktu Rapat diadakan.

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

12) 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.
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13) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat. 

14) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Pasal ini 
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang 
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain, 
dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang 
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

15) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil 
pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif 
dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang 
terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak 
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 

16) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada 
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang 
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

17) Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang 
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham 
secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham 
telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang 
Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang 
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan 
tersebut.

18) Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai 
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil 
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
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2. Rapat Dewan Komisaris

1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan 
Komisaris.

2) Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris 
sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara 
dan materi yang diputuskan.

3) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat 
yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/
dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal 
yang diputuskan.

4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditandatangani 
oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam 
rapat. 

5) Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi 
untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris 
menyimpan salinannya. 

6) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di 
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah 
Republik Indonesia.     

7) Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan 
sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang 
Direksi.

8) 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 
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1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, 
dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

9) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis 
oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang 
ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka 
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau 
dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, 
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal 
rapat.

10) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9, Pasal ini 
harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

11) Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota 
Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

12) 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.

13) Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak 
mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris 
atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata 
acara rapat.

14) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat 
hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa 
tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

15) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

16) Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
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17) Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, 
rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan 
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

18) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka 
anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai 
anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat 
Dewan Komisaris.

19) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat 
sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka 
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 
18) yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. 

20) Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan 
musyawarah untuk mufakat.

21) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka 
keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara 
terbanyak biasa.

22) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 
1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan 
Komisaris yang diwakilinya.

23) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, 
maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat 
pimpinan rapat, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan 
pemilihan secara tertutup. 

24) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan 
rapat.

25) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan 
suara belum mendapatkan satu satu alternatif dengan suara lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, 
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maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang 
memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
suara yang dikeluarkan.

26) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung 
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

3. Rapat Direksi

1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

2) Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang 
seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang 
diputuskan.

3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang 
ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota 
Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk 
pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi 
jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

4) Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada 
Dewan Komisaris untuk diketahui.

5) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu 
apabila:

a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

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

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih 
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu 
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per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara.

6) Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat 
kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah 
Republik Indonesia.

7) Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota 
Direksi yang berhak mewakili Perseroan 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.

8) Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam 
angka 6 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat 
rapat.

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

10) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang 
mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 
anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8).

11) Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil 
keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang 
sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat. 

12) Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

13) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka 
salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur 
Utama yang memimpin rapat Direksi.
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14) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka 
salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai 
anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.

15) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota 
Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang 
terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak 
sebagai pimpinan rapat Direksi.

16) Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, 
seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh 
anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan 
khusus untuk keperluan itu.

17) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota 
Direksi lainnya.

18) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan 
musyawarah untuk mufakat.

19) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah 
mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

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

21) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama 
banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan 
pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan 
mengenai pertanggungjawaban.

22) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan 
suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, 
maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang 
memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan 
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memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
suara yang dikeluarkan.

23) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan 
rapat.

24) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam 
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

F. Pendelegasian Wewenang Rups, Komisaris, Dan Direksi

1. Pendelegasian wewenang RUPS 

RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa RUPS 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pendelegasian wewenang Anggota Dewan Komisaris

a. Anggota Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenangnya 
kepada anggota Komisaris lainnya melalui Surat Kuasa.

b. Komisaris dapat menugaskan hal-hal yang berkenaan dengan 
kewenangannya kepada Sekretaris Komisaris dan Komite-
Komite.

3. Pendelegasian wewenang Direksi 

a. Anggota Direksi dapat menyerahkan kekuasaan Direksi kepada 
seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil 
keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam 
dan di luar pengadilan; 

b. Anggota Direksi dapat menyerahkan kekuasaan Direksi kepada 
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seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk 
mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

c. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, 
berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau 
kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka 
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam 
surat kuasa.

G. Benturan Kepentingan

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan 
anggota  Direksi yang bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan 
kepentingan dengan Perseroan. 

2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 
yang berhak mewakili Perseroan adalah:

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota 
Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai 
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris 
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 

3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan 
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dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, 
maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham.

H. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

1. Kebijakan Umum

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi bagian dari sistem manajemen 
perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko 
yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja 
yang aman, efisien dan produktif.

2. Tujuan Penerapan SMK3

a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan 
kerja yang    terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat 
kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan/atau 
serikat pekerja; serta

c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk 
mendorong produktivitas.

3. Ruang Lingkup Implementasi SMK3

a. Menetapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

c. Pelaksanaan rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
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d. Pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja; dan

e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

I. Pengelolaan Kegiatan Operasional Perusahaan

1. Perencanaan

Perusahaan menetapkan perencanaan strategis berkaitan dengan ke-
giatan operasional perusahaan.

2. Bidang Produksi

a. Pelaksanaan harmonisasi bidang produksi, energi, persediaan 
dan sumber daya perusahaan untuk mengoptimalkan jumlah pro-
duksi dengan biaya yang efisien;

b. Penerapan sistem Healthy, safety and environment (HSE dengan 
target zero accident);

c. Pelaksanaan Pengolahan aset produksi dan fasilitas pendukung.

3. Bidang Pemasaran

Penetapan kebijakan berkaitan dengan kegiatan perdagangan, pro-
duksi Barang dan Jasa untuk pasar ekspor maupun dalam negeri.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan kegiatan operasional perusahaan dilak-
sanakan dengan berpedoman pada ketentuan perusahaan.
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5. Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan 
operasional perusahaan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan 
perusahaan.

J. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Ketentuan Umum

Ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan SDM adalah berkaitan 
dengan: 

a. Sistem rekrutmen dan seleksi;

b. Sistem pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia);

c. Sistem manajemen pengetahuan;

d. Sistem manajemen kinerja;

e. Sistem karir dan suksesi berdasarkan talent management;

f. Sistem retensi;

g. Sistem remunerasi.

h. Talent Management (acceleration pool);

i. Hubungan Industrial;

j. Fungsi Pengembangan dan Perubahan Organisasi;

k. Pengembangan Sistem Informasi.
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2. Perencanaan Tenaga Kerja

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia dapat diuraikan sebagai 
suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai 
yang tepat akan tersedia pada tempat yang tepat pada waktu 
yang tepat untuk waktu yang akan datang, mampu melakukan 
hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai 
tujuannya.

b. Pelaksanaan perencanaan tenaga kerja dilaksanakan dengan 
mengacu pada proses diantaranya sebagai berikut:

1) Analisis pekerjaan dalam bentuk Uraian pekerjaan/job 
description dan spesifikasi pekerjaan/job specification;

2) Desain pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor 
elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku;

3) Teknik desain pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
angka 2) dapat dilaksanakan dengan teknik /metode 
mendisain ulang pekerjaan berupa job enlagement, job 
enrichment, dan job rotation;

4) Pelaksanaan penarikan karyawan, dalam bentuk:

a) Penarikan dari internal perusahaan, dilaksanakan 
dalam bentuk promosi jabatan, mutasi/transfer/rotasi 
jabatan, dan demosi jabatan.

b) Penarikan dari eksternal perusahaan, dilaksanakan 
dalam bentuk Penerimaan karyawan/recruitment. 
Hal ini akan senantiasa dilakukan oleh perusahaan 
karena akan terus menerus terdapat jabatan yang 
kosong, akibat adanya pensiun, meninggal dunia, 
mengundurkan diri ataupun ada pengembangan 
organisasi;
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3. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

a. Pelatihan dan pengembangan karyawan berhubungan 
dengan usaha-usaha terencana yang diselenggarakan untuk 
meningkatkan:

1) Pengetahuan Teknis,

2) Teoritis, 

3) Konseptual dan 

4) Sikap 

5) karyawan atau anggota organisasi.

b. Beberapa alasan perlunya dilaksanakan pelatihan dan 
pengembangan karyawan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Karyawan baru sering kali belum memahami secara benar 
bagaimana melakukan pekerjaan.

2) Terjadi perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan 
tenaga kerja yang meliputi perubahan-perubahan dalam 
teknologi proses, munculnya metode kerja baru dan semakin 
beragammnya tenaga kerja yang memiliki latar belakang 
keahlian, nilai dan sikap.

3) Daya saing perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan 
modal yang dimiliki, sumber daya manusia merupakan 
elemen yang terpenting untuk meningkatkan daya saing 
sebab sumber daya manusia merupakan aspek penentu 
utama daya saing yang langgeng. Keunggulan bersaing 
hanya dapat dicapai lewat sumber daya manusia yang 
berkualitas.

4) Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, 
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misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan 
oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin 
kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Metode pelatihan dan pengembangan karyawan, diantaranya 
dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1) Job Instruction Training (latihan instruksi jabatan) yaitu 
pelatihan yang menggunakan manajer atau supervisor 
bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan 
bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses 
kerja.

2) Coaching yaitu bentuk pelatihan dan pengembangan yang 
dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing 
petugas melakukan pekerjaan secara informal dan biasanya 
tidak terencana, misalnya bagaimana melakukan pekerjaan, 
bagaimana memecahkan masalah.

3) Job rotation yaitu program yang direncanakan secara 
formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa 
pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda 
dengan organisasi untuk menambah pengetahuan 
mengenai pekerjaan dalam organisasi.

4) Apprenticeship yaitu pelatihan yang mengkombinasikan 
antara pelajaran di kelas dengan praktek di lapangan, yaitu 
setelah sejumlah teori diberikan kepada peserta, peserta 
dibawa praktek ke lapangan.

d. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan:

1) Reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan; 

Reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan dapat 
diukur dengan cara menanyakan kepada peserta, apakah 
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peserta menyukai program pelatihan, program pelatihan 
dirasakan bermanfaat, mudah dipahami dan lain-lain, yang 
dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

2) Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan; 

Pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan diketahui 
dengan mengukur seberapa besar tambahan pengetahuan 
yang diperoleh setelah pelatihan dilakukan. Ini dapat 
dilakukan dengan mengadakan pretest yakni tes sebelum 
pelatihan dan post test yakni tes sesudah pelatihan.

3) Perubahan perilaku;

Perubahan perilaku diketahui dengan mengukur perubahan 
perilaku setelah pelatihan dilakukan. Ini memang tugas 
yang sulit, tetapi dapat dilakukan dengan cara menanyakan 
langsung kepada atasannya, rekan kerjanya atau melakukan 
pengamatan di lapangan.

4) Perbaikan pada organisasi; 

Perbaikan pada organisasi dapat dilihat dari perputaran 
kerja yang menurun, kecelakaan kerja yang makin rendah, 
menurunnya ketidakhadiran dan penurunan biaya proses.

4. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja sangat penting untuk penentuan keperluan pelatihan 
dan yang terakhir dalam rangka penetapan kompensasi.

5. Kompensasi

Syarat pelaksanaan sistem kompensasi, diantaranya berkaitan dengan:
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1) Keadilan Eksternal; Keadilan eksternal berarti kompensasi 
diberikan dengan memperhatikan nilai pasar tenaga kerja, 
mampu bersaing dengan organisasi sejenis. Keadilan eksternal 
dinilai dengan membandingkan pekerjaan yang sama atau hampir 
sama di antara organisasi-organisasi yang serupa dalam ukuran, 
misi dan sektornya.

2) Keadilan Internal; Keadilan internal berarti setiap jabatan/posisi & 
pekerjaan individu dihargai dengan perbandingan yang rasional. 
Keadilan internal adalah keseimbangan antara input yang dibawa 
masuk oleh individu ke dalam pekerjaan dengan output yang 
diperolehnya dari pekerjaan tersebut. Input karyawan meliputi 
pengalaman, pendidikan, keahlian khusus, upaya dan waktu 
kerja. Output yang diperoleh karyawan berupa gaji, tunjangan-
tunjangan, penghargaan dan imbalan-imbalan lainnya.

3) Keadilan Individu; Keadilan individu berarti bahwa individu-
individu merasakan bahwa mereka diperlakukan secara wajar 
dibandingkan dengan rekan sekerja mereka. Setiap individu 
merasakan kompensasi yang diterima fair dibandingkan dengan 
yang lain dalam pekerjaan yang sama.

K. Pengelolaan Keuangan Perusahaan

1. Kebijakan Umum

Perusahaan menyelenggarakan akuntansi dan keuangan perusahaan 
dengan berpedoman pada Akuntansi BUMN Perkebunan berbasis 
International Financial Reporting Standard (IFRS) dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perencanaan

Perusahaan menyusun perencanaan keuangan dalam bentuk 
diantaranya:
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a. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;

b. Anggaran Perusahaan, yang memuat penjelasan dan rincian 
diantaranya tentang:

1) Anggaran Pendapatan Usaha;

2) Anggaran Biaya Usaha, termasuk juga anggaran biaya yang 
diperlukan bagi penyelenggaraan pembinaan usaha kecil 
dan koperasi (PUKK);

3) Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya;

4) Anggaran Pengadaan;

5) Anggaran Teknik dan Teknologi;

6) Anggaran Penelitian dan Pengembangan;

7) Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia;

8) Anggaran Pelestarian Lingkungan;

9) Anggaran Investasi, yang terdiri dari:

a) Anggaran Investasi di dalam Perusahaan.

b) Anggaran Penyertaan pada perusahaan lain.

c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan, yang memuat penjelasan 
dan rincian diantaranya tentang:

1) Proyeksi Neraca;

2) Proyeksi Laba/Rugi;
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3) Proyeksi Arus Kas;

4) Sumber dan Penggunaan Dana.

d. Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan, yang memuat 
penjelasan dan rincian diantaranya tentang:

1) Proyeksi Neraca;

2) Proyeksi Laba/Rugi.

3. Pengorganisasian

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan 
tugas (segregation of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan 
pelaporan, penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi. 

4. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan perusahaan dilaksanakan 
dengan berdasarkan pada RKAP;

b. Direksi membuat pedoman tentang pelaksanaan pengelolaan 
keuangan di dalam perusahaan dengan mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Direksi mempedomani dan melaksanakan ketentuan terkait 
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang membutuhkan 
persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan Dewan Komisaris 
beserta RUPS.

L. Manajemen Risiko

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mem-
pertimbangkan risiko usaha.
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2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen 
risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksa-
naan program GCG.

3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:

a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau

b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan un-
tuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan pen-
anganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

5. Ketentuan lebih lanjut tentang manajemen risiko diatur dalam Pedoman 
Manajemen Risiko.

M. Tata Kelola Teknologi Informasi

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Prinsip Tata Kelola TI Perseroan diantaranya mencakup:

a. Prinsip Manajemen;

b. Prinsip Organisasi;

c. Prinsip Data dan Informasi;

d. Prinsip Aplikasi;

e. Prinsip Teknologi; dan

f. Prinsip Keamanan TI.
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2. Tujuan

a. Untuk mencapai tata kelola TI yang baik atau Good IT Governance 
(GIG) sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance 
(GCG).

b. Memfasilitasi pengelolaan dan investasi keseluruhan untuk 
aset-aset penting TI yang mendukung kebutuhan beragam dan 
perubahan kebutuhan perusahaan.

N. Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Kebijakan Umum

Direksi menetapkan kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa 
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sekurang-kurangnya mencakup tentang ruang lingkup, 
tata nilai pengadaan, rencana umum pengadaan barang dan jasa, 
harga perkiraan sendiri, batasan kewenangan pengadaan, Pelaksanaan 
Kontrak, pelaksanaan swakelola, dan pendayagunaan produksi dalam 
negeri dan peran serta usaha kecil.

2. Tujuan Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Meningkatkan efisiensi;

b. Mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan;

c. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan 
keputusan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

d. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;

e. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
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f. Meningkatkan sinergi antar perusahaan dan anak perusahaan;

g. Meningkatkan sinergi antar perusahaan BUMN, Anak Perusahaan 
BUMN, dan Perusahaan terafiliasi BUMN.

3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai 
dengan RKAP;

c. Pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, 
efektif, kompetitif, optimalisasi, transparan, adil dan wajar, serta 
akuntabel;

d. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan 
melalui aplikasi sistem pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi, 
efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas 
pengadaan barang dan jasa.

O. Penilaian Kinerja Dan Penghasilan

1. Kebijakan Umum

Perusahaan melaksanakan pengelolaan kinerja dalam rangka upaya 
untuk menciptakan pemahaman bersama tentang sasaran kerja yang 
akan dicapai, upaya untuk mencapainya dan aturan-aturan terkait 
dalam proses pelaksanaannya dengan tujuan untuk memperoleh dasar 
pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia di 
perusahaan.
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2. Penilaian Kinerja dan Penghasilan Dewan Komisaris

a. Pemegang saham melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan 
Komisaris.

b. Kepada Dewan Komisaris diberikan penghasilan, dengan 
komponen penghasilan berasal dari kajian faktor skala upah, 
faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan 
keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan (tingkat 
penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis).

c. Penghasilan berupa tantiem yang bersifat variable (merit rating) 
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan 
kemampuan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan 
berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan 
tahunan.

3. Penilaian Kinerja dan Penghasilan Direksi

a. Kesepakatan kinerja Direksi dituangkan di dalam Kontrak 
Manajemen tahunan, dengan KPI dan target-target kinerja yang 
disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan 
pada tahun yang bersangkutan, untuk mengoptimalkan kinerja 
Direksi dalam mengkapitalisasi segenap potensi yang dihadapi 
perusahaan.

b. Pemegang saham melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi.

c. Kepada Direksi diberikan penghasilan, dengan komponen 
penghasilan berasal dari kajian faktor skala upah, faktor 
kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan 
keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan (tingkat 
penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis).

d. Penghasilan berupa tantiem yang bersifat variable (merit rating) 
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan 
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kemampuan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan 
berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan 
tahunan.

4. Penilaian Kinerja dan Penghasilan Karyawan 

a. Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 
Kinerja berbasis kompetensi merupakan salah satu 
sistem dalam pengelolaan sumberdaya manusia di  
PT Perkebunan Nusantara III (Persero), selain sistem-sistem 
lain yang terintegrasi dalam Sistem Pengelolaan Sumberdaya 
Manusia berbasis Kompetensi (Integrated Competency Based 
Management System).

b. Tujuan penerapan sistem manajemen kinerja diantaranya adalah 
sebagai berikut:

1) Untuk mendorong peningkatan  prestasi / 
produktivitas  karyawan yang sesuai dengan pencapaian 
tujuan perusahaan. Sasaran perilaku pribadi terfokus pada 
sasaran perusahaan.

2) Menciptakan iklim kerja yang objektif, sehat, dan positif 
di dalam perusahaan, sehingga terjalin komunikasi dan 
partisipasi dua arah.

3) Membantu karyawan untuk terus berkembang karena 
karyawan akan semakin mengerti dengan jelas tugas dan 
perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, serta 
mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan 
demikian karyawan akan bekerja secara lebih cerdas.

4) Membantu manajemen untuk lebih mengetahui kebutuhan-
kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan yang 
sesuai dengan peningkatan produktivitas dan pencapaian 
tujuan perusahaan.
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5) Membantu dalam meningkatkan efektivitas keputusan-
keputusan yang berkaitan dengan mutasi, rotasi, promosi, 
kenaikan gaji (insentif), dan lain-lain.

c. Tahapan dalam pelaksanaan sistem manajemen kinerja 
diantaranya terdiri dari:

1) Tahap I : Kesepakatan Sasaran Kerja (KSK)

2) Tahap II : Review, Bimbingan, dan Konseling (RBK)

3) Tahap III : Evaluasi dan Rencana Pengembangan (ERP)

d. Perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan 
berdasarkan kinerja yang dicapai oleh karyawan berupa upah, 
tunjangan, dan penerimaan lainnya yang disyaratkan oleh 
peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.

e. Perusahaan melakukan pengembangan dan evaluasi sistem 
penilaian kinerja dan sistem remunerasi/penghasilan agar selalu 
mengikuti perkembangan yang ada.

P. Pelaporan 

1. Ketentuan Umum

Direksi wajib menyampaikan segala informasi penting mengenai 
kegiatan dan perkembangan perusahaan, meliputi :

a. Pengaturan dalam rangka penyusunan dan pembahasan yang 
berkaitan dengan RJPP, RKAP, dan pengawasan terhadap kinerja 
perusahaan.
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b. Langkah-langkah yang diambil berkaitan dengan masalah-
masalah strategis perusahaan (seperti ekspansi usaha dan 
disverifikasi, penanaman modal dan divestasi yang material, 
kebijakan deviden dan struktur modal), masalah-masalah penting 
seperti kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan hutang. 

2. Pelaksanaan Pelaporan

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen 
Perusahaan yang terdiri dari:

a. Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan

1) Laporan Triwulanan;

2) Laporan mengenai keadaaan dan jalannya perusahaan 
serta hasil yang dicapai selama triwulan yang bersangkutan;

3) Kegiatan utama perusahaan dan perubahan selama triwulan 
yang bersangkutan;

4) Rincian masalah yang timbul selama triwulan yang 
bersangkutan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan;

5) Sepuluh indikator utama perusahaan;

6) Tingkat kinerja perusahaan;

7) Perhitungan nilai tambah;

8) Organisasi dan Manajemen;

9) Pajak, Deviden, dan Devisa;

10) Pelaksanaan kemitraan dan Bina Lingkungan;
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11) Tindak lanjut Keputusan RUPS tahun lalu.

b. Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan

1) Perhitungan tahunan;

2) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta 
hasil yang telah dicapai selama tahun buku;

3) Kegiatan utama perusahaan dan perubahan selama tahun 
buku;

4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang 
mempengaruhi kegiatan perusahaan;

5) Sepuluh indikator utama perusahaan;

6) Perhitungan nilai tambah;

7) Organisasi dan Manajemen;

8) Usul Pembagian laba;

9) Pajak, Deviden dan Devisa;

10) Pertanggungjawaban pelaksanaan Kemitraan dan Bina 
Lingkungan;

11) Statistik Perusahaan 10 (sepuluh) tahun;

12) Tindak lanjut keputusan RUPS tahun lalu. 

c. Laporan Tahunan atau Annual report

1) Perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Auditor;
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2) Pernyataan pendapat Auditor;

3) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta 
hasil yang telah dicapai selama tahun buku;

4) Kegiatan perusahaan;

5) Organisasi dan Manajemen;

6) Statistik perusahaan 10 (sepuluh) tahun. 

Q. Penelitian Dan Pengembangan

Direksi menetapkan kebijakan berkaitan dengan pengembangan perusahaan 
sesuai dengan ketersediaan sumber daya, teknologi dan peluang pasar serta 
dalam pelaksanaan aktivitas penelitian agar tujuan penelitian fokus pada akti-
vitas dengan nilai tambah yang tinggi bagi perusahaan.

R. Sistem Audit 

1. Kebijakan Umum

a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, 
manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
perusahaan serta pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan 
efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, 
teknologi informasi, dan kegiatan lainnya dilakuksanakan oleh 
Satuan Pengawasan Intern (SPI);

b. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-
langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan 
dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan 
pengawasan intern.

Kode Tata Kelola Perusahaan
Code of Corporate Governance

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)

80



c. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh 
auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS.

d. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan 
terhadap Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

2. Pola Hubungan 

a. Pola Hubungan Antara Komite Audit dengan SPI

1) Hubungan antara Komite Audit dengan SPI dituangkan di 
dalam Piagam Komite Audit dan Piagam SPI;

2) Secara berkala Komite Audit dan SPI melakukan rapat 
koordinasi yang membahas diantaranya tentang efektifitas 
pengendalian intern, laporan hasil audit, program kerja audit, 
dan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan audit;

3) Komite Audit melaksanakan kajian atas efektifitas 
pelaksanaan pengawasan intern oleh SPI.

b. Pola Hubungan Antara Komite Audit dengan Auditor Eksternal

Auditor Eksternal melakukan koorninasi dan komunikasi dengan 
Komite Audit yang membahas diantaranya tentang ruang lingkup 
audit, perbedanaan pendapat antara Auditor Eksternal dengan 
pihak manajemen, dan kendala-kendala yang dialami dalam 
pelaksanaan audit;

c. Pola Hubungan Antara SPI dengan Auditor Eksternal

SPI melaksanaan koordinasi dan komunikasi serta memfasilitasi 
pelaksanaan Auditor Eksternal.
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d. Pola Hubungan Antara SPI Perusahaan dengan SPI Anak 
Perusahaan

Hubungan antara SPI Perusahaan dengan SPI Anak Perusahaan 
dituangkan di dalam Piagam SPI Perusahaan dan Piagam SPI 
Anak Perusahaan;

SPI Perusahaan melakukan pembinaan dan transfer knowledge 
kepada SPI Anak Perusahaan.

S. Manajemen Mutu

1. Kebijakan Umum

Dalam menetepkan kebijakan berkaitan dengan manajemen mutu, 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sesuai dengan maksud organisasi

kebijakan mutu harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

b. Memuat komitmen untuk mematuhi persyaratan dan secara 
berkelanjutan menyempurnakan efektifitas sistem manajemen 
mutu.

c. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan menelaah 
sasaran mutu

Kebijakan mutu harus menyediakan kerangka utama yang 
dapat dijadikan acuan dalam penetapan target kerja (sasaran 
mutu). Kerangka utama yang dimaksud menjadi target utama 
perusahaan diantaranya berkaitan dengan kepuasan pelanggan, 
kompetensi dan kesejahteraan karyawan, dan sebagainya.
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d. Dikomunikasikan dan dimengerti di dalam organisasi

Kebijakan mutu yang telah ditetapkan harus disosialisasikan 
kepada seluruh karyawan. 

e. Ditelaah untuk kesesuaian yang berkelanjutan.

Kebijakan mutu harus secara periodik ditinjau kesesuaiannya 
dengan visi, misi, strategi, dan lingkup bisnis perusahaan.

2. Implementasi Sistem Manajemen Mutu

Implementasi sistem manajemen mutu dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan perusahaan.

T. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

1. Kebijakan Umum 

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen 
Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, 
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban 
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

c. Perusahaan dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk 
keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan 
masyarakat sekitar perusahaan.
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2. Program

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan terdiri dari:

a. Corporate Social Responsibility (CSR);

b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

U. Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan

1. Kebijakan Umum

Dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya 
dan dalam rangka mendinamiskan serta menyeragamkan tata kelola 
kearsipan di perusahaan agar memudahkan dalam penyimpanan, 
pencarian kembali dan pemusnahannya sesuai dengan prinsip, kaidah 
dan standar kearsipan, maka arsip perusahaan perlu dikelola secara 
profesional.

2. Tujuan Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan

a. Memudahkan pengungkapan/pencarian kembali bilamana 
diperlukan.

b. Legitimasi dokumen yang tersimpan dan terpelihara adalah 
penting bagi penentuan kebijakan, keputusan, informasi, dan 
sejarah.

c. Mengelola akumulasi/penumpukan berkas-berkas yang tidak 
perlu.

d. Meningkatkan dan memodernisir penyimpanan arsip-arsip yang 
dipelihara.
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e. Mengembangkan dan menentukan jadwal waktu penyimpanan, 
penyisihan dan penyusutan berkas-berkas yang tidak diperlukan 
lagi dan memusnahkan berkas yang tidak bemilai guna.

3. Pelaksanaan pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan diatur dalam 
ketentuan perusahaan.

V. Kerja Sama Perusahaan

a. Kebijakan Umum

1) Optimalisasi nilai perusahaan, dapat dilakukan oleh perusahaan 
melalui Kerja Sama saling menguntungkan dengan pihak lain 
sebagai mitra;

2) Direksi menetapkan kebijakan tentang pedoman kerjasama di 
perusahaan dan anak perusahaan;

b. Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kerja sama prinsip-prinsip yang harus diperhatikan 
adalah sebagai berikut:

1) Kerja Sama dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, 
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, 
dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

2) Kerja Sama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang 
dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan 
Kerja Sama tanpa batas waktu, kecuali untuk Kerja Sama dalam 
bentuk pendirian perusahaan patungan (joint venture company);

3) Kerja Sama mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau anak 
perusahaan BUMN dan/ atau perusahaan terafiliasi BUMN dan 
peningkatan peran serta usaha nasional;
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4) selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang 
ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai 
Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

5) Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk 
kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, 
paksaan dan campur tangan dari pihak lain.

c. Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dapat meliputi:

1) Kerja Sama dimana perusahaan/anak perusahaan sebagai rekan 
kerja sama; dan

2) Kerja Sama dimana perusahaan/anak perusahaan sebagai pihak 
yang mencari mitra.

d. Pelaksanaan Kerjasama

1) Setiap Kerja Sama wajib dituangkan dalam perjanjian antara 
perusahaan/anak perusahaan dengan Mitra.

2) Direksi wajib mengevaluasi perjanjian Kerja Sama yang belum 
dilaksanakan, apabila merugikan perusahaan/anak perusahaan 
atau belum memberikan keuntungan yang optimal, dengan tetap 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kerja Sama untuk keperluan pelayanan Instansi Pemerintah 
di kawasan kebandarudaraan dan kepelabuhanan sebagai 
bagian dari fasilitas kebandarudaraan dan kepelabuhanan yang 
diwajibkan keberadaannya oleh peraturan perundangundangan, 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang kebandarudaraan dan 
kepelabuhanan.
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W. Pengelolaan Aset

1. Kebijakan Umum

Pengelolaan aset perusahaan dilaksanakan dalam rangka 
mengoptimalkan nilai perusahaan melalui pendayagunaan aset 
perusahaan.

2. Tujuan Pengelolaan Aset

a. Memberikan keuntungan bagi perusahaan secara optimal.

b. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset guna lebih 
meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

c. Pendayagunaan aset secara optimal.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Aset

a. Dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan, perusahaan 
melakukan pendayagunaan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai.

b. Pendayagunaan aset dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan 
atau melalui kerjasama dengan pihak lain.

c. Pendayagunaan aset dilakukan dengan memperhatikan asas 
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
serta kewajaran.

4. Pemanfaatan Aset

Direksi melakukan pemanfaatn aset perusahaan secara optimal untuk 
kepentingan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip penerapan tata 
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan asas 
manfaat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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5. Pemeliharaan dan Pengamanan Aset

a. Perusahaan melaksanakan pemeliharaan dan pengamangan aset 
dengan baik;

b. Perusahaan menyusun pemeliharaan dan pengamanan aset 
dengan baik;

c. Perlindungan aset dapat dilaksanakan dengan bekerjasama 
dengan asuransi untuk aset yang memiliki resiko tinggi.

6. Penyelesaian Permasalahan Aset

a. Perusahaan menyelesaikan permasalahan aset/sengketa dengan 
pihak lain dengan mengutamakan kepentingan perusahaan.

b. Perusahaan dapat menggunakan bantuan hukum dengan tetap 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

7. Pelepasan dan Penghapusan Aset

a. Pemindahtanganan/pelepasan aset adalah setiap tindakan 
mengalihkan aset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya 
hak kepemilikan atas aset dimaksud kepada pihak lain.

b. Penghapusan aset adalah setiap tindakan menghapuskan aset 
perusahaan dari pembukuan atau neraca perusahaan.

c. Pelaksanaan pemindahtanganan/pelepasan aset dan 
penghapusan aset dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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X. Penugasan Pemerintah

Dalam hal Pemerintah ingin memberikan penugasan kepada Perusahaan 
dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah, maka penugasan 
tersebut wajib terlebih dahulu dikaji oleh Direksi dan mendapat persetujuan 
Menteri BUMN.

Y. Keterbukaan Informasi

1. Keharusan Pengungkapan Informasi Secara Akurat dan Tepat Waktu 

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan 
Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang 
Saham, dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas 
dan secara objektif.

2. Disclosure dan Transparansi 

Laporan Keuangan Perusahaan harus disertai laporan Akuntan dengan 
pendapat yang lazim, disampaikan kepada Lembaga yang berwenang. 
Pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan tahunan 
seharusnya mencakup materi sebagai berikut:

a. Visi dan Misi Perusahaan;

b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

c. Profil Perusahaan;

d. Laporan keuangan dan kegiatan operasional perusahaan;

e. Tujuan Perusahaan;
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f. Latar belakang anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

g. Faktor-faktor risiko utama yang dapat diprediksikan;

h. Isu-isu utama mengenai tenaga kerja dan stakeholders lain;

i. Struktur dan kebijakan pengelolaan perusahaan;

j. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan, dan 
tingkat kehadiran setiap anggotanya dalam rapat tersebut;

k. Jumlah remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris yang tetap dan variabel.

Laporan tahunan juga wajib memuat laporan kegiatan Komite Audit 
yang antara lain berkaitan dengan:

a. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, 
pengendalian intern dan independensi auditor perusahaan. 

3. Pengungkapan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan bahwa perusahaan 
telah menerapkan prinsip good corporate governance yang dimuat 
dalam laporan bulanan, tahunan termasuk penyimpangan atau 
ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut, beserta alasannya, 
sehingga investor dapat memahami bagaimana perusahaan mengatasi 
permasalahan tersebut.

Z. Etika Perusahaan Dan Anti Korupsi

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dilarang untuk memberikan atau 
menawarkan, baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga 
kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau 
sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku.
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Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan 
atau entertainment tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat 
dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam menegakkan etika berusaha 
dan anti korupsi serta tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan 
dengan hukum menyangkut aktivitas bisnis. Perusahaan telah menetapkan 
etika dasar menyangkut bisnis perusahaan.

Sebagai wujud nyata dalam menegakkan etika berusaha dan komitmen 
anti korupsi, perusahaan telah menyatakannya dalam bentuk tertulis berupa 
Code of Conduct yang diberlakukan bagi seluruh karyawan.

Bentuk kepatuhan dalam pelaksanaan etika perusahaan dan anti korupsi 
diantaranya berkaitan dengan:

1. Kepatuhan terhadap Penerapan GCG;

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

3. Larangan Gratifikasi;

4. Whistle Blowing System (WBS).

AA. Kepatuhan Terhadap Penerapan GCG

Komitmen perusahaan perseroan untuk mewujudkan GCG direalisasikan 
dalam bentuk kepatuhan terhadap pedoman operasional perusahaan yang 
menjadi acuan bagi setiap individu dalam melaksanakan tugasnya dalam 
korporasi. 

Untuk memonitor kepatuhan penerapan GCG, Direksi 
mengimplementasikannya dengan adanya penanda-tanganan Pakta 
Integritas Direksi terhadap aktivitas perusahaan yang dilakukan sesuai 
izin Pemegang Saham dan melaksanakan penandatanganan Kontrak 
Manajemen terhadap Manajemen Kunci serta Serikat Pekerja Perkebunan 
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dalam kaitannya untuk merealisasikan prinsip-prinsip GCG.

Selain itu sebagai wujud komitmen terhadap penerapan GCG Direksi 
menetapkan dengan surat keputusan petugas atau tim yang melakukan 
pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan GCG di perusahaan. Tugas 
dan tanggung jawab tim tersebut antara lain:

1. Menginventarisasi aspek-aspek yang memerlukan pengkajian dan 
perubahan seperti orientasi bisnis, visi, misi, struktur organisasi, kode 
etik, perilaku, dan lain-lain;

2. Melakukan pengkajian berdasarkan bahan-bahan yang telah 
dikumpulkan untuk mewujudkan penerapan GCG di masa yang akan 
datang;

3. Merumuskan hasil kajian dan tindakan konkrit serta mengkomunikasikan 
kepada Direksi;

4. Mengimplementasikan tindak lanjut dari hasil kajian yang telah 
dirumuskan bekerja sama dengan pihak terkait;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta 
melakukan koreksi perbaikan terhadap penerapan praktik GCG;

6. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas tim.

Tim Pemantau Penerapan GCG, dengan ketentuan diantaranya sebagai 
berikut:

1. Hasil kerja tim penerapan GCG dilaporkan secara periodik (semesteran) 
kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Direksi secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan fungsi 
GCG serta masalah-masalah yang timbul dalam penerapannya.
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BAB IV
PENGELOLAAN ANAK 

PERUSAHAAN
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A. Kebijakan

Menetapkan kebijakan umum terhadap anak perusahaan dalam bidang 
sebagai berikut:

1. Bidang Produksi, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a) Harmonisasi bidang produksi, energi, persediaan dan sumber daya 
perusahaan untuk mengoptimalkan jumlah produksi dengan biaya 
yang efisien;

b) Healthy, safety and environment (HSE dengan target zero accident);

c) Pengolahan aset produksi dan fasilitas pendukung;

2. Bidang Pemasaran

Kegiatan perdagangan, produksi Barang dan Jasa untuk pasar ekspor 
maupun dalam negeri;

3. Bidang Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan

a) Akuntansi mengenai standardisasi biaya operasional (OPEX) dan 
Biaya Modal (CAPEX), kebijakan Akuntansi dan komponen laporan 
keuangan interim dan tahunan sesuai dengan Pedoman Akuntansi 
BUMN Perkebunan berbasis International Financial Reporting 
Standard (IFRS);

b) Keuangan dan perbendaharaan mencakup struktur modal ekuitas 
dan keuangan; perbankan atas penempatan dana; manajemen 
resiko; pendanaan proyek investasi; modal kerja dan pengelolaan 
kas/ Bank dan treasury dalam tata kelola valuta asing;

c) Modal kerja;
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d) Pinjaman dana dari pihak luar dan melakukan kerja sama dengan 
pihak perbankan atau pihak lainnya terkait pinjaman dana, 
penerbitan obligasi atau instrumen-instrumen pasar modal lainnya; 

4. Pengadaan

a) Impor Barang dan Jasa yang bersifat strategis;

b) Pengadaan bersama atas Barang atau material supporting, produksi 
yang jenisnya sama dan tertentu.

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

a) Pengembangan perusahaan sesuai dengan ketersediaan sumber 
daya, teknologi dan peluang pasar;

b) Aktivitas penelitian agar tujuan penelitian fokus pada aktivitas 
dengan nilai tambah yang tinggi. 

6. Bidang Teknologi Informasi

Pengadaan dan pengembangan teknologi informasi.

7. Bidang Sumber Daya Manusia

a) Implementasi manajemen sumber daya manusia berbasis 
kompetensi secara terintegrasi, yang terdiri dari:

1) Sistem rekrutmen dan seleksi;

2) Sistem pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia);

3) Sistem manajemen pengetahuan;
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4) Sistem manajemen kinerja;

5) Sistem karir dan suksesi berdasarkan talent management;

6) Sistem retensi;

7) Sistem remunerasi.

b) Talent Management (acceleration pool) untuk mempersiapkan 
pemimpin strategis;

c) Hubungan Industrial;

d) Fungsi Pengembangan dan Perubahan Organisasi;

e) Pengembangan Sistem Informasi.

B. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Komisaris Dan Direksi 
Anak Perusahaan

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak 
Perusahaan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. 

2. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak 
Perusahaan dilakukan oleh RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan 
melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri 
BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan 
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan 
Usaha Milik Negara dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak 
Perusahaan, sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi Perusahaan 
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melalui RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hubungan Dewan Komisaris Perseroan Berkaitan Dengan Anak 
Perusahaan 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat 
melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan tanggapan tertulis atas pengusulan wakil perseroan untuk 
menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan 
patungan dan/atau anak Perusahaan yang meberikan kontribusi signifikan 
kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

2. Memberikan persetujuan atas perbuatan Direksi Perseroan dalam mener-
ima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (diatas 5 (lima) 
tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi 
bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan dengan 
ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan Perseroan dilaporkan ke-
pada Dewan Komisaris.

3. Memberikan tanggapan tertulis atas perbuatan Direksi Perseroan dalam 
mengikatkan diri sebagai (borg atau avalist) bagi anak Perusahaan.

D. Anak Perusahaan

Anak perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya 
dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan, dengan memiliki lebih dari 50% 
saham dengan hak suara, atau memiliki 50% saham dengan hak suara. PT 
Perkebunan Nusantara III (Persero) dapat membentuk Anak Perusahaan 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dimana:

1. Pembentukan Anak Perusahaan dilakukan untuk mendukung tercapainya 
tujuan perusahaan melalui persetujuan RUPS;
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2. Kuasa Pemegang Saham pada Anak Perusahaan ditunjuk dari salah 
seorang Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT 
Perkebunan Nusantara III (Persero);

3. Perusahaan bertindak sebagai koordinator dalam pemilihan dan 
penetapan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku;

4. Dewan Komisaris dan Direksi untuk Anak Perusahaan ditetapkan oleh 
RUPS Anak Perusahaan;

5. Perusahaan berhak menempatkan personilnya di Anak Perusahaan 
dengan mengatur perihal hak dan kewajibannya serta menjamin peluang 
karir dari personil yang bersangkutan;

6. Perusahaan, melalui RUPS, memiliki hak untuk menentukan kebijakan di 
bidang keuangan dan operasional Anak Perusahaan;

7. Strategi Anak Perusahaan terintegrasi dengan strategi Perusahaan Induk;

8. Komunikasi antara perusahaan dengan Anak Perusahaan dibangun 
dengan memperhatikan kebijakan perusahaan;

9. Perusahaan bertindak sebagai koordinator dalam pemberian informasi 
kepada pihak di luar perusahaan terkait dengan Anak Perusahaan;

10. Perusahaan melakukan pengawasan yang terintegrasi dengan 
pengawasan di Anak Perusahaan;

11. Perusahaan dan Anak Perusahaan harus konsekuen dalam menerapkan 
perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

12. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi mengenai kepemilikan 
saham pada Anak Perusahaan dalam laporan tahunan.
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BAB V
HUBUNGAN STAKEHOLDER

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)
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PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada sektor perkebunan, tidak 
terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang secara langsung atau tidak 
langsung berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholders). Stakeholder  
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) diantaranya terdiri dari:

1. Stakeholder Internal

a. Pemegang Saham (Shareholder);

b. Karyawan;

c. Anak Perusahaan;

2. Stakeholder Eksternal

a. Pensiunan PTPN;

b. Pelanggan;

c. Pemasok/Rekanan; 

d. Investor;

e. Kreditur dan Bank;

f. Pemerintah;

g. Serikat Pekerja;

h. Pesaing;

i. Auditor;
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j. Masyarakat Sekitar, Mitra Binaan, dan lingkungan;

k. Media Massa, LSM, dan Ormas;

l. Legislatif;

m. Mitra Usaha Strategi;

n. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian;

o. Petani Plasma;

Pengaruh dari stakeholders tersebut harus dikelola dengan baik untuk menciptakan 
keseimbangan tingkat kepentingan dari berbagai stakeholders terhadap perusahaan. 
Agar pengaruh tersebut dapat dikelola dengan baik, maka diperlukan komitmen 
perusahaan kepada masing-masing stakeholders yang telah dituangkan dalam 
Code of Conduct perusahaan.
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BAB VI
PENUTUP

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)
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1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelola Perusahaan ini tetap mengacu 
pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) ini 
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya.
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