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VISI, MISI, MOTO DAN NILAI-NILAI INTI PERSEROAN

I. PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK DALAM PERSEROAN
 Struktur GCG
 Organ GCG:
o RUPS
o BOC
o BOD
o Kebijakan bagi BOD & BOC


Kebijakan Perseroan:
o PKB
o Etika Karyawan
o Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham, Investor dan/atau Media
o Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi, Investasi dan Pencegahan
Perdagangan oleh Orang Dalam
o Kebijakan Manajemen Resiko
o Kebijakan Sistem Pengendalian Internal



Pedoman dari HeidelbergCement Group
o Pedoman Perilaku Bisnis/Code of Conduct
o Pedoman Anti Korupsi
o Trade Sanction Policy
o Pedoman Kepatuhan Group
o Pedoman Hukum Persaingan
o MySafeWorkplace (Whistle-blowing System)
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II.



Pemangku Kepentingan/Stakeholders
o Pemegang Saham
o Kreditur
o Pemasok
o Konsumen
o Karyawan



Pelaksanaan GCG
o OJK
o Asean CG Scorecard
PENUTUP
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Penerapan praktik tata kelola Perseroan yang baik atau yang disebut dengan Good
Corporate Governance (“GCG”) memiliki peran penting dalam praktek usaha yang
dijalankan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Perseroan” atau “Indocement”).
Implementasi GCG bagi Perseroan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan
atau kepatuhan terhadap regulasi, namun juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan
kinerja Perseroan menuju well governed company.
Mengacu pada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Perseroan telah menyatakan
komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perseroan. GCG
adalah suatu proses dan mekanisme sebagai dasar dan acuan pengelolaan Perseroan
yang akan diimplementasikan oleh pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta
seluruh Karyawan dalam upaya mengoptimalkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
Perseroan dengan tujuan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengan tetep memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan
(stakeholders) lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
etika berusaha.
Pedoman GCG memberikan pedoman bagi penerapan GCG secara konsisten di seluruh lini
dan aspek pengelolaan usaha Perseroan sebagai standar landasan operasionalnya. Hal
tersebut agar nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (Stakeholders)
dapat didayagunakan serta ditingkatkan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan
yang menguntungkan.
1.2 Maksud dan Tujuan
Dalam pelaksanaannya, Perseroan wajib memastikan penerapan GCG pada setiap aspek
bisnis dan pada setiap tingkatan jajaran organisasi Peerusahaan dengan tujuan sebagai
berikut:
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1. Mengoptimalkan nilai (value) Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan
kepentingan
stakeholders
dan
mondorong
tercapainya
kesinambungan
bisnis
didasarkan
prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi/kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Mendorong agar Organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Mendorong pengelolaan Perseroan lebih profesional, transparan dan efisien, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan;
4. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perseroan dan
pengelolaan risiko usaha Perseroan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudent),
akuntabilitas, dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
5. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar wilayah operasional
Perseroan;
6. Memberikan pedoman bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan
Perseroan dalam menjalankan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan
dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian, dilandasi
nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran
akan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap stakeholders dan lingkungan.
7. Meningkatkan daya saing Perseroan baik secara nasional maupun internasional,
sehingga mampu mendapatkan kepercayaan pasar guna mendorong arus investasi
dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
1.3 Ruang Lingkup
Pedoman GCG disusun dengan penjabaran 5 (lima) pinsip dasar yaitu Transparansi,
Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kesetaraan dan Kewajaran,
sebagai panduan atau arahan dalam pengelolaan Perseroan bagi:
1. pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi;
2. organ atau komite yang mendukung dewan komisaris; dan
3. para pemangku kepentingan Perseroan.
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1.4 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman GCG
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal.
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BapepamLK”) Nomor: Kep-431/Bl/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau
Perseroan Publik.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-45/PM/2004 Tentang
Direksi dan Komisaris Emiten dan Perseroan Publik.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-412/BL/2009 Tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep347/Bl/2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau
Perseroan Publik.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep643/Bl/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan Nomor Kep 496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit
Internal.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perseroan Publik.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris
Perseroan Emiten atau Perseroan Publik.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas
Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perseroan Publik.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman
Tata Kelola Perseroan Terbuka.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata
Kelola Perseroan Terbuka.
19. The Indonesian Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014.
20. Roadmap Tata Kelola Perseroan Indonesia (Road Map Good Corporate Governance).
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21. Akta Notaris Deni Thanur SH, MKn, Nomor 19 tanggal 11 Juni 2015, tentang Anggaran
Dasar Perseroan, dan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat di
hadapan Notaris Deni Thanur SH, MKn. Nomor 30 tanggal 14 Desember 2015.
1.5 Definisi
1. Anak Perseroan adalah Perseroan Terbatas yang lebih dari 50% (lima puluh persen)
sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Aset adalah semua aktiva tetap bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan.
3. Auditor Eksternal adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan.
4. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pemegang Saham Utama, Direksi,
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, mempunyai perbedaan kepentingan
ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan
5. Daftar Khusus adalah daftar yang berisi catatan kepemilikan saham Anggota Direksi,
Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau Perseroan
lain termasuk tanggal saham tersebut diperoleh.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat
kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris
sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
7. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan
Dewan (Board).
8. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses
dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan perundang-undangan
dan etika berusaha.
9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan
Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta
bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi
kepentingan Perseroan.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris
serta Direksi.
11. Karyawan adalah karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
diangkat sebagai karyawan tetap dengan ketetapan Perseroan yang diberikan hak dan
kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan.
12. Perseroan adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (atau “Indocement”).
13. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas
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yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar
Perseroan.
14. Remunerasi adalah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan.

15. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan dan
pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan
operasional Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham,
investor, konsumen, pemasok, pemerintah, karyawan, masyarakat dan lingkungan
sekitar.
1.6 Prinsip-Prinsip GCG
-

-

Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material
dan relevan mengenai Perseroan.
Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.
Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat.
Independen (independency), yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.
Kewajaran dan kesetaraan (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundangundangan.

1.7 Visi, Misi, Moto dan Nilai-Nilai Inti Perseroan
1.7.1 Visi Perseroan
Menjadi produsen semen terkemuka di Indonesia, pemain di pasar beton siap-pakai (RMC)
di Pulau Jawa dan Sumatera Selatan, serta pemain nomor satu di pasar agregat di
Jabodetabek.
1.7.2 Misi Perseroan
Kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan berkualitas
dengan harga kompetitif dan tetap memerhatikan pembangunan berkelanjutan.
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1.7.3 Moto Perseroan
Turut membangun kehidupan bermutu.

1.7.4 Nilai Inti Perseroan
Nilai–nilai Inti merupakan pengejawantahan dari budaya Perseroan Indocement. Nilai-nilai
inti tersebut adalah ASIST, yang terdiri dari:
1. Accountability
Kewajiban dan keinginan individu untuk menerima dan melaksanakan tugas serta
mengemban tanggung jawab.
2. Strive for Excellence
Semangat untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan agar mencapai hasil terbaik.
3. Integrity
Keyakinan untuk bertindak secara benar, jujur, transparan dan penuh integritas.
4. Service – Mindedness
Kemauan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
5. Teamwork
Semangat untuk bekerja sebagai sebuah tim dan mengesampingkan konflik pribadi
demi mencapai tujuan Perseroan.
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BAB 2
PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK DALAM PERSEROAN

I. STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Struktur Good Corporate Governance dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

II. ORGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Sebagai organ tertinggi Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki
wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi, dalam batas
yang ditentukan undang-undang. RUPS adalah forum dimana pemegang saham dapat
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memberi arahan kepada Perseroan dan sebagai forum dimana Dewan Komisaris dan
Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerjanya
kepada pemegang saham.
A.1 Jenis-jenis RUPS
Perseroan mengenal 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:
1. RUPS Tahunan
2. RUPS Luar Biasa
A.1.1 RUPS Tahunan
RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan
tahun buku Perseroan. Hal-hal yang diputuskan dalam RUPS Tahunan meliputi:
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan;
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) bagi Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan dan
perhitungan tahunan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan;
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan;
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan
Komisaris Perseroan;
6. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS.
A.1.2 RUPS Luar Biasa
Perseroan mengadakan RUPS Luar Biasa apabila Perseroan melakukan corporate action
yang memerlukan persetujuan pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada
perubahan anggaran dasar Perseroan, transaksi dengan benturan kepentingan sesuai
ketentuan pasar modal, merger, akuisisi dan sebagainya.
HAK PEMEGANG SAHAM
1. Pemegang saham dapat mengajukan usulan agenda RUPS sesuai ketentuan yang
berlaku dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan rapat.
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2. Dalam setiap mata acara RUPS, pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya terkait dengan materi
agenda RUPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
-

Ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham atau
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu
kali dalam setiap mata acara.

-

Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.

-

Pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau
menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan
formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada
ketua rapat.

-

Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir pemegang
saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan
atau pendapatnya di depan mikrofon yang telah disediakan.

-

Kemudian ketua rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau
menanggapinya satu per satu.

3. Dalam hal keputusan tidak bisa dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat,
pemegang saham dapat menggunakan haknya dalam pengambilan suara, dengan
ketentuan sebagai berikut:
- Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan surat suara;
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham,
maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu
mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- Sesuai ketentuan OJK, pemegang saham yang memberikan suara abstain,
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.
Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham, didasarkan pada ketentuan sebagai
berikut :
1) Memenuhi hak setiap Pemegang Saham untuk mendapatkan perlakukan yang adil dan
wajar sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengirim undangan kepada
Pemegang Saham baik mayoritas maupun minoritas untuk menghadiri dan memberikan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan maupun RUPS
Luar Biasa;
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2) Memberikan informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan
teratur kepada Pemegang Saham baik mayoritas maupun minoritas berupa laporan
kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan;
3) Melaksanakan arahan RUPS untuk mencapai kinerja yang optimal dengan memberikan
laporan secara berkala mengenai tindaklanjut arahan RUPS dalam rangka memberikan
nilai tambah bagi Pemegang Saham;dan
4) Memberikan pembagian dari keuntungan Perseroan kepada Pemegang saham dalam
bentuk dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang
dimiliki.

B. DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tata tertib dan
pedoman tugas Dewan Komisaris disajikan dalam Board Manual untuk memastikan
bahwa tugasnya dapat dilaksanakan secara objektif dan efektif.
B.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
1. Melakukan pengawasan atas operasi Perseroan, pengurusan Perseroan dan kegiatan
usaha Perseroan serta melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dan
rekomendasi kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan.
2. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, tanggung jawab dan
kehati-hatian.
3. Menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan tanggung jawab
serta penuh kehati-hatian.
4. Secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan
tugas mereka, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa:
a. Kerugian tersebut bukan karena kelalaiannya atau kesalahan yang disengaja
dalam pelaksanaan tugasnya;
b. Telah menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab, dengan itikad baik,
bijaksana, dengan hati-hati dan ketekunan untuk kepentingan dan sesuai
dengan tujuan dan sasaran Perseroan;
c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan corporate action yang dilakukan yang dapat mengakibatkan
kerugian yang diderita oleh Perseroan; dan
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d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah kerugian yang
terjadi.
5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan
RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris wajib:
a. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Komite Audit dan Komite Nominasi
dan Remunerasi;
b. menyiapkan risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
c. melaporkan kepada Perseroan kepemilikan saham mereka dan/atau anggota
keluarga mereka di Perseroan;
d. menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun
buku sebelumnya kepada RUPS.
B.2 Kewenangan Dewan Komisaris
1. Memberhentikan sementara Direktur dengan menyertakan alasannya;
2. Melakukan tindakan kepengurusan Perseroan dalam kondisi tertentu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar
Perseroan dan/atau keputusan RUPS.
B.3 Independensi Dewan Komisaris
Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan
terbebas dari kepentingan pihak mana pun.
Independensi Dewan Komisaris Perseroan juga dapat dilihat dari kepemilikan saham dan
rangkap jabatannya, dimana tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki
saham di Perseroan dan Perseroan lain yang berhubungan dengan Perseroan, serta tidak
merangkap jabatan di Perseroan yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan.
B.4 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
a. anggota Direksi paling banyak pada dua emiten atau Perseroan publik lain; dan
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b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada dua emiten atau Perseroan publik
lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan
sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada empat emiten atau Perseroan
publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak
pada lima komite di emiten atau Perseroan publik dimana yang bersangkutan juga
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
Rangkap jabatan sebagai anggota komite tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
B.5 Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris merupakan forum bagi anggota Dewan Komisaris untuk
mengambil keputusan secara kolektif serta membahas kinerja Direksi dalam mengelola
Perseroan.
Sesuai dengan Board Charter, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sedikitnya
satu kali dalam dua bulan. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang
telah ditentukan apabila dipandang perlu oleh anggota Dewan Komisaris, atas permintaan
tertulis dari Direksi, atau atas permintaan tertulis dari satu atau beberapa pemegang
saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah
saham dengan hak suara yang sah.
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dengan cara telekonferensi antara para anggota
Dewan Komisaris yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video
konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap anggota Dewan
Komisaris dapat saling mendengar dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam rapat.
Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan melalui keputusan yang diedarkan,
dengan syarat bahwa bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara
tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas
proposal yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan sirkular tersebut.
Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh semua
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan selanjutnya akan dibagikan dalam bentuk
salinan kepada setiap anggota Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun
tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
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Selain menyelenggarakan rapat internal, Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan
rapat gabungan dengan Direksi paling sedikit satu kali dalam empat bulan.
B.6. Komite di bawah Dewan Komisaris
Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta
rekomendasinya, Dewan Komisaris dibantu oleh dua komite, yaitu:
1. Komite Audit
2. Komite Nominasi & Remunerasi
B.6.1. Komite Audit
B.6.1.1 Tujuan Komite Audit:
Komite Audit Indocement dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas proses pelaporan
keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG dan proses
pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Perseroan. Komite Audit
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan fungsinya sesuai dengan
peraturan dan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.
B.6.1.2 Keanggotaan Komite Audit
Komite Audit Indocement beranggotakan tiga orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang
juga adalah Komisaris Independen dan dua orang anggota yang semuanya merupakan
pihak independen.
B.6.1.3 Masa Jabatan Komite Audit
Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu tiga
tahun sejak penunjukan dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Masa
jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.
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B.6.1.4 Tugas dan tanggung jawab Komite Audit
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:
1. Mengkaji dan mendiskusikan dengan manajemen dan auditor independen tentang
draft laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan laporan keuangan triwulanan
dan informasi keuangan lainnya yang akan diterbitkan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor
independen untuk memeriksa dan mengawasi rekening serta laporan keuangan
Perseroan dengan mempertimbangkan lingkup independensi audit dan biaya. Ketua
Komite terlebih dahulu harus menyetujui jasa non-audit tertentu yang diberikan oleh
auditor independen kepada Perseroan sesuai dengan peraturan OJK.
3. Mendiskusikan dengan manajemen dan auditor independen setiap masalah audit dan
tanggapan manajemen, termasuk memberikan pendapat yang independen dalam hal
ada terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen.
4. Mendiskusikan dengan manajemen dan auditor independen praktik-praktik penilaian
dan manajemen risiko serta hasil penilaian auditor independen atas transaksi yang
mengandung benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak terkait, serta
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai potensi terjadinya
transaksi benturan kepentingan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh
Direktur Keuangan, Internal Audit, atau auditor independen.
5. Mengawasi sistem pengendalian internal Perseroan dengan meninjau ruang lingkup
internal audit dan hasil kajian auditor independen atas pengendalian internal, temuan
dan rekomendasi yang signifikan bersama dengan tanggapan manajemen.
6. Mengawasi kegiatan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk laporan tahunan,
prinsip-prinsip akuntansi serta perubahan akuntansi yang signifikan dan keputusan
akuntansi utama yang mempengaruhi laporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah fungsi Internal Audit, yang meliputi:
a. Tujuan, kewenangan dan alur pelaporan di dalam organisasi;
b. Rencana audit tahunan, dan susunan Karyawan; dan
c. Temuan audit, tanggapan dan tindak lanjut manajemen.
8. Memperoleh informasi dan mengkaji independensi Perseroan audit dan masalah
material yang diangkat oleh auditor independen, sedikitnya setahun sekali.
9. Meninjau hal-hal yang berkaitan dengan proses dan program kepatuhan dan secara
umum bersama penasihat umum dan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku.
10. Bekerja sama dengan Sekretaris Perseroan dan mengawasi penanganan keluhan atas
proses pelaporan akuntansi dan keuangan, seperti di bawah ini:
a. Keluhan yang berkaitan dengan akuntansi Perseroan dan hal-hal berkenaan
akuntansi atau pembukuan yang dipertanyakan harus dilaporkan kepada
komite.
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b. Komite akan mengawasi prosedur untuk penerimaan, penyimpanan dan
penanganan pengaduan tentang hal-hal yang berkenaan dengan akuntansi,
sistem akuntansi internal, atau masalah audit.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
B.6.1.5 Kewenangan Komite Audit
Komite Audit mempunyai wewenang untuk meninjau atau mengawasi hal-hal dalam
ruang lingkup tanggung jawabnya, mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan,
berkomunikasi langsung dengan setiap karyawan, termasuk Direksi, auditor internal,
auditor independen dan pihak terkait dan mendapatkan nasihat dari auditor eksternal
atau ahli lainnya apabila diperlukan.
B.6.2 Komite Nominasi dan Remunerasi
B.6.2.1 Tujuan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi
Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris
terkait Nominasi dan Remunerasi.
B.6.2.2 Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
Anggota Komite Nomisasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris. Komite Nomisasi dan Remunerasi terdiri dari minimal tiga orang, satu di
antaranya adalah Komisaris Independen yang akan bertindak sebagai Ketua Komite dan
anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau pihak di luar Perseroan
atau orang yang memiliki posisi manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber
daya manusia.
B.6.2.3 Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi
Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Renumerasi tidak boleh melebihi masa
jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali.
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B.6.2.4 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:
1. Berkaitan dengan fungsi nominasi:
a. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris;
b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun
sebagai bahan evaluasi;
c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program
pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada RUPS.
2. Berkaitan dengan fungsi remunerasi:
a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
i. struktur remunerasi;
ii. kebijakan atas remunerasi;
iii. besaran atas remunerasi;
b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian
remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris.
C. DIREKSI
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara
kolektif dalam mengelola Perseroan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan
memastikan kesinambungan usaha.
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C.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:
1. Melakukan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan kehati-hatian. Setiap
saat Direksi harus bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan dan harus
mempertimbangkan berbagai risiko yang relevan dengan Perseroan dalam
pengambilan keputusan dan tindakan.
3. Direksi wajib:
a. Menyusun rencana pengembangan Perseroan dan rencana kerja tahunan
sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya, yang juga meliputi anggaran
tahunan Perseroan untuk tahun anggaran berikutnya. Rencana kerja tahunan
wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui. Dalam hal Direksi
tidak menyampaikan rencana kerja tahunan, rencana kerja tahunan
sebelumnya harus dijalankan;
b. Mempersiapkan sistem akuntansi Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip
pengendalian internal, khususnya pemisahan fungsi manajemen, fungsi
pencatatan dan fungsi penyimpanan serta fungsi pengawasan;
c. Mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam
peraturan yang berlaku dan anggaran dasar;
d. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah
rapat Direksi;
e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan;
f. Menjaga semua daftar, risalah rapat, dan dokumen keuangan Perseroan; dan
g. Menyampaikan laporan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki oleh
masing-masing anggota Direksi, dan/atau kerabat mereka di Perseroan di
dalam daftar khusus.
4. Secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan
tugas mereka. Meskipun demikian, setiap Direktur yang gagal memenuhi persyaratan
pelaporan kepemilikan saham sebagaimana ditetapkan dalam Board Charter wajib
bertanggung jawab secara individual untuk kerugian yang disebabkan kepada
Perseroan sebagai akibat daripadanya.
5. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila:
a. Kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesengajaan mereka dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mereka telah melakukan tugasnya secara bertanggung jawab, dengan itikad
baik dan kehatihatian, dan dengan hati-hati dan ketekunan untuk kepentingan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
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c. Mereka tidak mempunyai benturan kepentingan langsung atau tidak langsung
yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Perseroan; dan
d. Mereka telah mengambil tindakan pencegahan yang sewajarnya untuk
mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
C.2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab
masing-masing anggota Direksi sesuai dengan keahliannya masing-masing serta
melakukan peninjauan dan pembaharuan atas pembagian peran dan tanggung jawab ini
dari waktu ke waktu.
C.3. Kewenangan Direksi
Kewenangan Direksi meliputi:
1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan kebijakan Perseroan
sebagai kelanjutan dari maksud dan tujuan Perseroan.
2. Menetapkan, memelihara dan mengatur kebijakan Perseroan.
3. Mengelola tenaga kerja Perseroan, termasuk penentuan gaji, pensiun dan tunjangan
lain dari karyawan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendelegasikan kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada satu atau
beberapa anggota Direksi yang secara khusus ditunjuk untuk itu atau kepada satu
atau lebih karyawan Perseroan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan
orang atau badan lain.
6. Melakukan tindakan lain sesuai arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris.
7. Mewakili Perseroan, kecuali dalam hal mereka:
a. memiliki sengketa dengan Perseroan; atau
b. memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan
dalam hal tersebut, pihak yang berwenang mewakili Perseroan harus:
i.

Anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan; atau
ii. Dewan Komisaris, jika seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan
dengan Perseroan; atau
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS jika seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
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Pembatasan Kewenangan Direksi:
Apabila Direksi akan melakukan:
1. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Perseroan dengan nilai
melebihi USD20.000.000 atau nilai yang setara dalam mata uang lain dalam satu
transaksi;
2. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas
barang tidak bergerak termasuk bangunan dan hak atas tanah, apabila nilai setiap
transaksi melebihi USD5.000.000 atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;
3. menggadaikan atau membebankan aset Perseroan sebagai jaminan utang untuk
transaksi non-operasional dengan nilai melebihi USD20.000.000 atau nilai yang setara
dalam mata uang lainnya;
4. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
5. mendirikan entitas anak dengan modal dasar melebihi USD5.000.000 atau nilai yang
setara dalam mata uang lainnya;
6. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau
menyelenggarakan Perseroan baru yang memiliki modal dasar melebihi
USD5.000.000 atau nilai yang setara dalam mata uang lainnya;
7. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau
badan hukum lain dengan nilai transaksi melebihi USD5.000.000 atau nilai yang
setara dalam mata uang lainnya,
maka Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan.
C.4. Independensi Anggota Direksi
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertindak secara indepeden
dan terbebas dari kepentingan pihak manapun.
C.5. Rangkap Jabatan Direksi
Anggota Direksi Indocement dapat merangkap jabatan sebagai:
1. anggota Direksi paling banyak pada satu emiten atau Perseroan publik lain;
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada tiga emiten atau Perseroan publik lain;
dan/atau
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3. anggota komite paling banyak pada lima komite di emiten atau Perseroan publik
dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris.
C.6. Rapat Direksi
Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam
setiap bulan. Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang telah ditentukan apabila
dipandang perlu oleh dua anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris
atau atas permintaan tertulis dari satu atau beberapa pemegang saham yang mewakili
sekurang-kurangnya satu per sepuluh bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang
sah.
Rapat Direksi dapat diadakan dengan cara telekonferensi antara para anggota Direksi
yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau
peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap anggota Direksi dapat saling
mendengar dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam rapat.
Direksi juga dapat membuat keputusan sirkular yang sah, dengan syarat bahwa bahwa
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi
telah memberikan persetujuan atas proposal yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani keputusan sirkular tersebut.
Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua
anggota Direksi yang hadir dan selanjutnya akan dibagikan dalam bentuk Salinan kepada
setiap anggota Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat
Direksi tersebut. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat.
Direksi juga wajib menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris paling
sedikit satu kali dalam empat bulan.

Indocement’s Way- GCG Guideline| 23

C.7 Komite & Fungsi GCG di bawah Direksi
C.7.1 Komite Keselamatan
C.7.1.1 Tujuan Pembentukan Komite Keselamatan
Menentukan strategi pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan mendukung
pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua kegiatan
Perseroan.
C.7.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Keselamatan
Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan, meliputi:
1. Menyiapkan arah dan merumuskan strategi yang efektif dan rencana aksi yang bisa
diterapkan di antara lini manajemen.
2. Menyiapkan suatu sistem keselamatan yang harmonis, serta menyelaraskan tujuan
dan target, untuk mengawasi organisasi.
3. Membantu membangun semangat dan budaya yang seragam dalam meningkatkan
kinerja keselamatan sejalan dengan tujuan keselamatan kelompok.
4. Memberikan dukungan yang diperlukan untuk lini manajemen untuk memastikan
terlaksananya program peningkatan keselamatan Perseroan secara meluas.
5. Melakukan pengawasan terhadap kinerja keselamatan secara menyeluruh dan
menentukan peluang untuk perbaikan.
C.7.1.3 Keanggotaan Komite Keselamatan
Komite Keselamatan dipimpin oleh Direktur Utama dan dibantu oleh seorang pejabat
senior Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai sekretaris.
C.7.1.4 Masa Jabatan Komite Keselamatan
Masa jabatan Komite Keselamatan adalah melekat pada jajaran Direksi tanpa
pembatasan masa jabatan.
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C.7.2 Sekretaris Perseroan
C.7.2.1 Tujuan Pembentukan Sekretaris Perseroan
Menjembatani komunikasi antara Perseroan dengan instansi pasar modal dan
masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi dan memastikan bahwa Perseroan
telah memenuhi prinsip-prinsip GCG serta semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
C.7.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perseroan
1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan
yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi
pada situs web Perseroan;
b. Penyampaian laporan kepada OJK dan Bursa secara tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
dan
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau
Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku
kepentingan lainnya.
C.7.3 Internal Audit
C.7.3.1 Tujuan Pembentukan Internal Audit
Memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif,
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui
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pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.

C.7.3.2 Kode Etik Auditor
Internal Audit Division selalu bekerja untuk memastikan bahwa sistem pengendalian
internal dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan penerapan prosedur pengendalian
sesuai dengan Manual Kerja dan Piagam Internal Audit Perseroan. Sebagai acuan ke arah
global best practices, Internal Audit Division juga menggunakan standar dan kode etik
yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA), yaitu:
Integritas Internal Auditor:
Seorang internal auditor harus memiliki integritas, sebagai berikut:
1. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kesungguhan, dan
tanggungjawab.
2. Harus menaati hukum dan membuat pengungkapan sesuai hukum dan profesinya.
3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan yang illegal, atau terlibat dalam
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit atau mendiskreditkan
organisasinya.
4. Harus menghormati, dan menyumbang kepada, tujuan organisasi yang sah dan etis.
Objektivitas Internal Auditor:
Objektivitas internal auditor adalah sebagai berikut:
1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau
patut diduga dapat, mengurangi kemampuannya untuk melakukan penilaian secara
objektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan yang menimbulkan
konflik dengan kepentingan organisasinya.
2. Tidak boleh menerima bentuk apapun yang dapat, atau patut diduga dapat,
mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. Harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta
yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan dari kegiatan yang ditinjau.
Kerahasiaan Internal Auditor:
Seorang internal auditor harus dapat menjaga kerahasiaan sebagai berikut:
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1. Harus bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh
dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau
untuk hal-hal yang dapat merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
Kompetensi Internal Auditor:
Kompetensi yang harus dimiliki seorang internal auditor adalah sebagai berikut:
1. Harus melakukan jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan,
keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya.
2. Melakukan jasa internal auditing sesuai dengan Standar Profesi Internal Audit
(International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing-ISPPIA).
3. Harus senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa yang
diberikan.
C.7.3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit
Tugas dan tanggung jawab internal audit meliputi:
1. Melakukan penilaian terhadap proses, risiko dan sistem pengendalian di Perseroan
dan entitas anak.
2. Melaksanakan fungsi audit terhadap operasional Perseroan.
3. Membantu setiap anggota manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab mereka secara efektif, seperti:
a. Memberikan analisa dan penilaian yang obyektif mengenai kegiatan yang dikaji
ulang;
b. Mengidentifikasi berbagai operasi dan praktik yang baik sebagai sharing;
c. Mengidentifikasi kelemahan/kekurangan desain sistem;
d. Mengkaji ulang efektivitas prakarsa mitigasi risiko;
e. Mengkaji ulang efektivitas implementasi GCG;
4. Menilai desain, efektivitas dan penerapan pengendalian administrasi, keuangan,
operasi dan keamanan serta keandalan dan integritas data terkait yang
dikembangkan dan dilaporkan oleh Perseroan;
5. Mengevaluasi kecukupan dari kepatuhan terhadap rencana, kebijakan dan prosedur
dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan kecukupan kontrol untuk menjaga asset Perseroan dan, jika dipandang
tepat, memverifikasi keberadaan aset;
7. Melakukan audit khusus yang ditugaskan langsung oleh manajemen Perseroan,
Direksi atau Komite Audit;
8. Melakukan penilaian terhadap penggunaan yang ekonomis dan efisien atas sumber
daya Perseroan dan membuat rekomendasi yang tepat untuk manajemen.
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C.7.3.4 Pelaporan Internal Audit
Internal Audit Division menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit
dan Direksi yang terdiri dari:
1. Laporan Hasil Audit
2. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
3. Laporan Realisasi Kegiatan Audit

D. KEBIJAKAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
D.1 Warga Negara
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau
Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
D.2 Masa Jabatan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang
dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.
D.3 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pelaksanaan GCG. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
mencerminkan pelaksanaan fungsi, tugas dan peran dari Dewan Komisaris dan Direksi
secara profesional, efektif, dan independen. Upaya penguatan fungsi, tugas dan peran
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Direksi dilakukan melalui penentuan keberagaman komposisi yang sesuai dalam rangka
mencapai tujuan Perseroan, sehingga dapat membangun kepercayaan dari stakeholder.

Penerapan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Indocement mengacu
pada keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsi
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan tidak membatasi jenis kelamin untuk
menduduki posisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
D.4 Berakhirnya Masa Jabatan
Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi berakhir dalam hal:
a.
b.
c.
d.
e.

mengundurkan diri;
tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
meninggal dunia;
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan.

III. KEBIJAKAN PERSEROAN
III.1 Perjanjian Kerja Bersama
Hubungan kerja yang kondusif tercermin antara lain dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara manajemen Perseroan dan serikat pekerja Perseroan. PKB disusun berdasarkan
Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003. PKB memiliki jangka waktu paling lama
2 tahun dan mas berlakunya dapat diperpanjang paling lama 1 tahun berdasarkan
kesepakatan tertulis antara Perseroan dan Serikat Pekerja.
PKB selain mengatur tentang sistem Karyawan di Perseroan, juga mengatur antara lain
tentang sistem pengupahan, Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, tata
tertib karyawan, jaminan social, pendidikan dan pengembangan karyawan, sanksi serta
fasilitas-fasilitas yang disediakan Perseroan untuk kesejahteraan karyawan dan keluarga.
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III.2 Kebijakan Etika Karyawan
Integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas Direksi, Dewan Komisaris serta Karyawan
Perseroan adalah salah satu kunci sukses Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh
karenanya Perseroan telah menyusun Kebijakan Etika Karyawan yang antara lain
memberi pedoman dan mengatur tentang:
1. Karyawan dan Tempat Kerja, terdiri dari:
a. Hubungan dengan sesama Karyawan dan Atasan
b. Penampilan Pribadi
c. Keluhan Kerja
d. Pelecehan Seksual
e. Berbicara di depan publik dan permintaan informasi
f. Keselamatan dan keamanan di tempat kerja
g. Good housekeeping
h. Tempat kerja bebas narkoba dan minuman keras
2. Hubungan dengan Pihak Luar, terdiri dari:
a. Hubungan dengan Pelanggan
b. Hubungan dengan Masyarakat
c. Hubungan dengan Pemegang Saham
d. Hubungan dengan Mitra Usaha
e. Hubungan dengan Kompetitor
3. Benturan Kepentingan:
a. Hadiah dan jamuan makan
b. Pekerjaan dan kegiatan di luar kantor
c. Kegiatan usaha dan kepentingan finansial
d. Nepotisme dan hubungan dengan anggota keluarga yang juga bekerja di
Perseroan
e. Informasi orang dalam
III.3 Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham, Investor dan/atau Media
Komunikasi
III.3.1 Tujuan dan Kebijakan Umum
Agar Perseroan memiliki panduan dalam melakukan komunikasi dengan pemegang
saham dan/atau investor dan/atau media dalam memberikan informasi kepada
pemegang saham dan/atau investor dan/atau media secara akurat dan tepat sasaran.
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Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat
mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham atau
investor Perseroan (“Informasi Material”) tidak akan diungkapkan ke media sebelum
disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") dan Bursa
Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan peraturan pasar modal.

Adanya komunikasi antara Perseroan dengan pemegang saham atau komunitas pasar
modal dimaksudkan agar pemegang saham atau komunitas pasar modal mendapatkan
pemahaman yang tepat atas informasi yang telah dipublikasikan dan komunikasi dapat
berjalan dua arah secara efektif. Adanya kebijakan komunikasi dengan para pemegang
saham atau komunitas pasar modal menunjukan komitmen Perseroan dalam
melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau komunitas pasar modal.
Untuk menghindari pengungkapan dan potensi pelanggaran peraturan keterbukaan
informasi, Perseroan tidak memberikan wawancara atau informasi eksklusif kepada
media, pemegang saham atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum
diungkapkan kepada publik.
Apabila terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan akan mengeluarkan rilis
kepada publik melalui BEI. Jika ada rumor yang bersifat Informasi Material di media yang
tidak benar atau menyesatkan dan yang berasal dari Perseroan, Perseroan juga akan
mengeluarkan rilis. Di luar hal tersebut, Perseroan akan mempertimbangkan apakah akan
mengkonfirmasi atau menyangkal rumor. Pada umumnya, Perseroan tidak memberikan
komentar terhadap rumor di pasar terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak,
penyampaian informasi atau konfirmasi akan dilakukan secara selektif dan dilandaskan
prinsip kehati-hatian agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
III.3.2 Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham Dan/Atau Investor Dan/Atau
Media
Komunikasi kepada Pemegang Saham dan/atau Investor dan/atau Media dilakukan oleh
beberapa Divisi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yaitu:
1. Corporate Secretary and Legal Affairs Division (“CORSELA”);
2. Corporate and Public Communication Office (“CPC”) ; dan
3. Corporate Finance Division (“CFD”).
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Seluruh informasi yang masuk akan diterima dan diolah CORSELA Division Manager
dan/atau CPC Division Manager yang kemudian jika dianggap perlu akan diteruskan
kepada pihak terkait di dalam Perseroan. Jika Informasi tersebut menyangkut Perseroan
secara umum maka akan ditangani oleh Direktur Perseroan. Penanganan Informasi dari
pemegang saham, investor, dan publik akan dilakukan secara cermat oleh CORSELA
Division Manager dan jika dianggap perlu akan dibahas pada rapat atau diskusi yang
dihadiri oleh Direksi dan pihak yang terkait.
Sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perseroan yang Baik, Perseroan menerapkan
perlakuan equal information kepada para pemegang saham atau investornya dalam
memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan pasar modal. CFD melalui Investor Relations Department
Perseroan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyampaian dan penyebaran
informasi material dan non-material kepada komunitas pasar modal.
Beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai juru bicara resmi Perseroan antara lain:
1. Direktur Utama Perseroan;
2. Masing-masing anggota Direksi Perseroan, sesuai bidang di bawah tanggung
jawabnya;
3. Corporate Secretary and Legal Affairs Division Manager;
4. Corporate Public Communication Manager;
5. Corporate Social Responsibility(“CSR”) Manager Division, khusus untuk hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan Corporate Social Responsibility;
6. Investor Relation Officer, khusus untuk yang berkaitan dengan analis.
Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan pemegang saham
dan/atau investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru
bicara resmi.
Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh pemegang saham dan/atau Investor
dan/atau analis, karyawan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada
CORSELA Division Manager dan/atau Investor Relation Officer. Jika dihubungi oleh media,
karyawan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada CORSELA Division
Manager atau kepada CPC Division Manager.
Juru bicara resmi Perseroan harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah
informasi yang akurat dan telah (dapat) dipublikasikan dan telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
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Perseroan dapat memberlakukan kebijakan 'masa tenang', yaitu masa di mana Perseroan
tidak berhubungan dengan komunitas pasar modal. Pengecualian atas kebijakan ini dapat
terjadi atas diskresi Perseroan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu
berita terbaru (breaking news) atau alasan lainnya. Selama masa tenang, pejabat Investor
Relations dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas pasar modal
terkait fakta (fact-based inquiries).
Masa tenang pada umumnya, dimulai sejak atau segera setelah akhir periode keuangan
dan selesai ketika kinerja keuangan Perseroan diumumkan. Masa tenang bagi Perseroan
adalah 21 (dua puluh satu) hari sebelum pengumuman kinerja keuangan Perseroan.

III.4 Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi, Investasi dan Pencegahan
Perdagangan oleh Orang Dalam
III.4. 1 Kebijakan Umum
Untuk menghindari pengungkapan yang tidak benar atau tidak legal atas informasi yang
diperoleh Perseroan untuk memastikan agar kepentingan Perseroan terlindungi, maka
setiap Pihak Internal Perseroan wajib untuk memelihara catatan dengan akurat dan
menaati peraturan mengenai keterbukaan (disclosure) dan Hak atas Kekayaan Intelektual
(“HAKI”) Perseroan melalui sistem komunikasi Perseroan, termasuk surat elektronik (email), telepon, dan akses internet, serta larangan untuk mengungkapkan informasi
tentang Perseroan melalui chat rooms di internet, blog (weblogs yang digunakan untuk
menyampaikan pendapat pribadi) dan fasilitas elektronik lainnya.
Setiap orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan
informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar
Modal. Perseroan akan meminimalisir terjadinya insider trading melalui kebijakan
pencegahan antara lain dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang
bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab
atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.
Perseroan melarang Pihak Internal Perseroan untuk mempergunakan Informasi Material
yang belum dipublikasi secara resmi oleh Perseroan, yang dimilikinya untuk melakukan
Insider Trading, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:
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1. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham
dan/atau efek Perseroan; atau
2. memberi informasi kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat
menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan
atas saham atau efek Perseroan.
Beberapa wadah komunikasi dan penyampaian informasi Perseroan antara lain adalah
sebagai berikut:
1. Keterbukaan Informasi kepada Publik;
2. Laporan Tahunan;
3. Laporan Keuangan;
4. Paparan Publik;
5. Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Event-event yang diadakan oleh Bursa;
7. Investor Brief dan Analyst Meeting;
8. Situs Perseroan;
9. Komunikasi melalui media massa dan siaran pers (press release);
10. Media Sosial Perseroan;
11. Email
III.4.2 Juru Bicara Perseroan
Beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai juru bicara resmi Perseroan, antara lain:
-

Direktur Utama Perseroan;
Masing-masing anggota Direksi sesuai bidang di bawah tanggung jawabnya;
Corporate Secretary;
Corporate Public Communication Manager;
Corporate Social Responsibility (CSR) Division Manager, khusus untuk hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan CSR;
Investor Relation Officer, khusus untuk yang berkaitan dengan analis.

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan pemegang saham
dan/atau investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru
bicara resmi.
III.5 Kebijakan Manajemen Risiko
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Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari
kegiatan usaha Perseroan.
Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan manajemen risiko untuk berbagai
jenis risiko seperti risiko operasi, risiko keuangan, risiko strategi, serta risiko keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan. Pengendalian terhadap risiko dilakukan dengan
mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan,
menyusun strategi dan pengendalian mitigasi untuk mengelola risiko, serta mengukur
tingkat risiko lanjutan setelah pengendalian risiko dilakukan. Dalam menjalankan operasi
Perseroan, risiko-risiko diatur secara seksama untuk menghindari potensi kerugian
Perseroan.
Perseroan juga senantiasa mengingatkan karyawannya mengenai kesadaran risiko agar
mereka dapat berkontribusi dalam manajemen risiko dan memberikan masukan penting
dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen beserta seluruh karyawan
berkomitmen untuk mengimplementasikan manajemen risiko.
Sebagai panduan terstruktur dan sistematis untuk menemukan, mengukur,
mengendalikan serta mengawasi implementasi dari pengawasan risiko maka dibentuk
sistem pengelolaan risiko yang bertujuan untuk memetakan pendelegasian kewenangan
dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko serta memberikan penjelasan lebih
gamblang kepada pemangku kepentingan perihal bagaimana Indocement mengendalikan
dan mengatasi risiko bisnis yang ada.
Dewan Komisaris Indocement memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan
pengelolaan risiko yang dilakukan Perseroan dan melakukan penilaian secara berkala dan
evaluasi atas efektivitas pengendalian manajemen risiko serta memberikan rekomendasi
jika dianggap perlu. Namun, kewenangan atas pelaksanaan dan pengelolaan kerangka
kerja manajemen risiko diberikan kepada Direksi dan Internal Audit Division sebagai
penanggung jawab pengelolaan manajemen risiko dalam Perseroan.
III.5.2 Identifikasi dan Mitigasi Risiko
Risiko utama dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko pasar (risiko mata uang
asing dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi Perseroan
menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko tersebut yang
dirangkum sebagai berikut:
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Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu
instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan
dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko mata uang asing dan risiko harga
komoditas.



Risiko Mata Uang Asing
Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa
mendatang dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan dari nilai
tukar mata uang asing. Pengaruh dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing
terutama berhubungan dengan aktivitas Perseroan ketika pendapatan dan beban
terjadi dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional Perseroan.
Mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perseroan adalah Rupiah. Perseroan
menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena penjualan ekspor dan beban
atas beberapa pembelian utamanya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau
harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur dalam mata uang asing
(terutama Dolar Amerika Serikat) seperti yang ditetapkan pada pasar internasional.
Dalam hal terdapat pendapatan dan pembelian oleh Perseroan dalam mata uang
selain Rupiah, maka Perseroan menghadapi risiko mata uang asing.
Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan
ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang akan
menguntungkan Perseroan pada waktu yang tepat. Manajemen tidak menganggap
perlu untuk melakukan transaksi forward/swap mata uang asing saat ini.



Lindung Nilai Arus Kas
Lindung nilai ini dilakukan untuk mengelola fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang
mungkin terjadi akibat komitmen pasti atas pengadaan barang dan jasa tersebut
dalam Dolar Amerika Serikat dan Euro. Sehingga selisih kurs valuta asing yang timbul
dari instrumen lindung nilai non-derivatif tersebut diakui sebagai “Rugi Komprehensif
Lain” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.



Risiko Harga Komoditas
Dampak risiko harga komoditas yang dihadapi Perseroan terutama sehubungan
dengan pembelian bahan baku utama seperti gypsum, batu bara dan bahan bakar.
Harga bahan baku tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga
komoditas, nilai tukar mata uang asing (Dolar Amerika Serikat) serta tingkat
permintaan dan penawaran di pasar.
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Kebijakan Perseroan untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga
komoditas adalah dengan mengadakan kontrak pembelian dengan para pemasok,
menjaga tingkat optimal persediaan gypsum, batu bara dan bahan bakar untuk
produksi yang berkelanjutan. Selain itu, Perseroan juga berusaha mengurangi risiko
tersebut dengan cara mengalihkan kenaikan harga kepada pelanggannya.


Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul
dari pelanggan atau counterparty yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual
mereka. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha dari para pelanggan
sehubungan dengan penjualan produk semen dan beton siap pakai.
Untuk mengurangi risiko ini, Perseroan mempunyai kebijakan untuk memastikan
penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan dapat
dibuktikan kepercayaannya atau mempunyai sejarah kredit yang baik. Ini merupakan
kebijakan Perseroan dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian
secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perseroan memiliki kebijakan
yang membatasi jumlah kredit untuk pelanggan tertentu, seperti, mengharuskan
distributor dan pelanggan untuk memberikan uang muka/bank garansi. Selain itu,
saldo piutang dimonitor secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan
piutang yang tidak tertagih.
Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang
telah diberikan, Perseroan akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti
piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang
telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan dapat
memperoleh realisasi piutang melalui pencairan uang jaminan pelanggan dan bank
garansi. Perseroan akan menindaklanjuti melalui jalur hukum jika dianggap perlu.
Tergantung pada penilaian Perseroan, cadangan khusus mungkin dibuat jika utang
dianggap tidak tertagih.
Untuk mengurangi risiko kredit, Perseroan akan menghentikan penyediaan semua
produk kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi.



Risiko Likuiditas
Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat membiayai pengeluaran
modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas,
dan ketersediaan pendanaan melalui analisa proyeksi keuangan yang dilakukan pada
awal tahun.
Perseroan secara berkala mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual untuk
memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan
pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, dana yang dibutuhkan untuk
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melunasi liabilitas jangka pendek diperoleh dari kegiatan penjualan kepada
pelanggan.


Risiko Tingkat Suku Bunga
Perseroan memiliki risiko tingkat suku bunga yang berasal dari deposito berjangka.
Kebijakan Perseroan untuk mengelola biaya bunga dengan berinvestasi pada deposito
yang memiliki suku bunga tetap.

III.6 Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
III.6.1 Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal atau Internal Control System (“ICS”) untuk mengamankan
investasi dan asetnya, kepatuhan kepada peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta
mendorong efisiensi dan efektivitas operasi Perseroan. ICS berjalan di seluruh organisasi
termasuk Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perseroan, dimana ICS memberikan
arahan, panduan dan pengawasan, sementara Komite Audit dan Internal Audit memantau
implementasinya.
ICS yang baik tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama, komitmen
dan dedikasi yang kuat dari semua pihak serta membutuhkan koordinasi dengan auditor
eksternal. Koordinasi ini penting agar seluruh proses audit dapat diimplementasikan
secara komprehensif, efisien, dan efektif. ICS diterapkan di semua bidang operasional dan
keuangan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tujuan dari ICS adalah:
1. Memenuhi kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh
pemerintah serta kebijakan internal, ketentuan, peraturan Perseroan;
2. Memastikan informasi keuangan dan manajemen akurat, lengkap, transparan, dan
tepat waktu;
3. Memastikan penggunaan aset Perseroan secara efektif dan efisien untuk melindungi
Perseroan terhadap risiko kerugian dan kebocoran;
4. Mengurangi risiko dan dampak kerugian, penyimpangan, penipuan, dan
penyalahgunaan;
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5. Menanamkan budaya Perseroan dalam mengidentifikasi dini kelemahan dan
kecurangan, penilaian kewajaran atas kebijakan, dan perbaikan prosedur terkait;
6. Memastikan bahwa pengelolaan pabrik telah dilaksanakan sesuai prosedur operasi
standar yang telah disepakati.
III.6.2 Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Perseroan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan ICS secara berkelanjutan. ICS telah
diterapkan secara menyeluruh melalui Enterprise Resource Planning (ERP)/sistem eWorkflow. Semua tahap, termasuk pabrikasi, penjualan dan distribusi, pengadaan barang
dan jasa, persediaan bahan, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi serta
administrasi umum telah memiliki ICS built-in modules.
Pemantauan dan mitigasi risiko utama di pabrik serta aktivitas keuangan selalu menjadi
prioritas dan bagian dari kegiatan sehari-hari ICS dan dijalankan oleh Komite Audit dan
Internal Audit.
III.6.3 Implementasi Sistem Pengendalian Internal dengan kerangka COSO
Sistem Pengendalian Internal Perseroan menyesuaikan dengan kerangka dari Committee
of Sponsonsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), yang mendefinisikan
pengendalian internal sebagai suatu proses yang melibatkan Dewan Komisaris,
manajeman, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tiga tujuan, yaitu:
-

efektivitas dan efisiensi operasi;
keandalan pelaporan keuangan;
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
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Penerapan komponen pengendalian internal versi COSO di Perseroan adalah sebagai berikut:
Komponen Pengendalian Internal versi COSO

Penjelasan

Penerapan dalam Perseroan

Lingkup Pengendalian

Merupakan tanggung jawab manajemen
puncak untuk menyatakan dengan jelas nilainilai integritas dan kegiatan tidak etis yang
tidak dapat ditoleransi.

Manajemen puncak menetapkan kode etik Perseroan
dan sistem nilai Perseroan yang menetapkan nilainilai integritas dan aktivitas yang dilarang dilakukan
oleh karyawan.

Penaksiran Risiko

Perseroan
harus
mengidentifikasi
dan
menganalisis faktor-faktor yang menciptakan
risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana
caranya mengelola risiko tersebut.

Identifikasi risiko bisnis dilakukan oleh manajemen
puncak dan level senior manager secara periodik.
Termasuk didalamnya menentukan langkah-langkah
untuk mengelola risiko.

Kegiatan Pengendalian

Untuk mengurangi terjadinya kecurangan,
manajemen harus merancang kebijakan dan
prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu
yang dihadapi Perseroan.

Manajemen mengeluarkan kebijakan untuk menjadi
panduan bagi seluruh karyawan dalam melakukan
aktivitasnya. Prosedur-prosedur sebagai turunan dari
kebijakan secara rutin ditetapkan dan dievaluasi
secara periodik.

Informasi dan Komunikasi

Sistem
pengendalian
internal
harus
dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh
karyawan Perseroan dari atas hingga bawah.

Sistem pengendalian internal diinformasikan dan
dikomunikasikan secara berkesinambungan melalui
training, sosialisasi, intranet dan media sosial
Perseroan.
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Pemantauan

Sistem pengendalian internal harus dipantau
secara berkala. Apabila terjadi kekurangan
yang signifikan, harus segera dilaporkan
kepada manajemen puncak and ke dewan
komisaris.

Pemantauan secara berkala dilakukan oleh Internal
Audit Division. Dalam kaitannya dengan kualitas
mutu pemantauan dibantu oleh ISO auditor (QSMR).
Pelaporan dan respon atas pemantauan dilakukan
berbasis IT.
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IV. Pedoman dari Group
Perseroan sebagai Perseroan yang terintegrasi dengan HeidelbergCement group memiliki
kewajiban untuk juga mengikuti pedoman-pedoman yang disusun oleh HeidelberCement
Group. Beberapa pedoman tersebut antara lain:
1. Pedoman Perilaku Bisnis/Code of Conduct
Pedoman Perilaku Bisnis ini disusun untuk menetapkan standar etik tertentu untuk
semua karyawan HeidelbergCement dalam menjalankan tugas-tugas karyawan.
Pedoman Perilaku Bisnis mencakup antara lain:
a. Kepatuhan:
- Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku;
- Kepatuhan terhadap hukum persaingan dan anti trust;
- Kepatuhan terhadap undang-undang tentang korupsi;
- Kepatuhan terhadap undang-undang tentang perdagangan orang
dalam (insider trading);
- Kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan Grup.
b. Menghindari Konflik Kepentingan:
- Transaksi dengan pemasok dan pelanggan;
- Transaksi dengan pesaing;
- Pembayaran, hadiah dan sumbangan.
c. Penanganan property Perseroan
d. Penanganan informasi:
- Catatan dan laporan;
- Kerahasiaan, perlindungan dan dan keamanan data.
e. Praktek ketenagakerjaan yang wajar
f. Lingkunagn, keselamatan dan kesehatan kerja
g. Tanggung jawab
2. Pedoman Anti Korupsi
Salah satu tujuan dari program kepatuhan HeidelbergCement Group adalah untuk
mencegah tindak korupsi yang dilakukan oleh Perseroan-Perseroan dan karyawan
Group. Pedoman ini membahas tidak hanya korupsi yang dapat dihukum oleh hukum
pidana yang relevan, namun juga membahas dan melarang perilaku yang tidak etis,
meskipun perilaku tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Hal-hal yang diatur dalam pedoman anti korupsi HeidelbergCement Group antara lain:
- Tindak Pidana Korupsi;
Korupsi adalah pelanggaran yang dapat dikenakan hukum di sebagian besar
negara dimana Grup HeidelbergCement beroperasi.
- Tindak Pidana Penyuapan;
Tindak Pidana penyuapan dalam transaksi bisnis dapat dilakukan dengan cara
aktif maupun pasif. Baik orang atau Perseroan yang menawarkan suap dan orang
yang menerima dapat dihukum. Penyuapan didefinisikan sebagai secara langsung
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maupun tidak langsung menawarkan, menjanjikan, mengesahkan atau
memberikan ijin, atau meminta atau menerima, untuk keuntungan pribadi dalam
bentuk apapun dengan harapan perilaku tertentu (tindakan positif atau kelalaian,
adil atau tidak adil) untuk kepentingan orang yang memberikan suap, Perseroan
atas nama siapa orang tersebut bertindak, atau pihak ketiga.
3. Trade Sanction Policy
HeidelbergCement Group berkomitmen untuk menghindari segala sesuatu yang dapat
membahayakan hubungan luar negeri dan/atau keamanan Republik Federal Jerman,
Amerika Serikat (AS) atau negara-negara lain di mana HeidelbergCement Group
beroperasi. Patuh terhadap peraturan perdagangan luar negeri, peraturan embargo
nasional dan internasional merupakan bagian dari kebijakan Perseroan.
Semua karyawan HeidelbergCement Group wajib mengetahui hukum-hukum,
peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan Perseroan yang relevan termasuk
Kebijakan Sanksi Dagang Grup ini dan wajib mematuhinya. Tidak ada toleransi
terhadap pelanggaran apapun.
Tujuan Kebijakan Sanksi Dagang HeidelbergCementGruop ini adalah memberikan
informasi kepada semua karyawan mengenai prinsip-prinsip utama dari Sanksi
Dagang Uni Eropa (UE) dan AS, organisasi dan proses internal dalam
HeidelbergCement Group terkait Sanksi Dagang, dan konsekuensi dalam hal terjadi
ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini. Apabila ketentuan yang lebih ketat berlaku di
negara-negara lain di mana HeidelbergCement Group beroperasi, maka ketentuanketentuan tersebut juga wajib dipatuhi selain dari Kebijakan ini.
4. Pedoman Kepatuhan Group
Dalam Pedoman Perilaku Bisnis dan Prinsip Kepemimpinan, manajemen
HeidelbergCement menyatakan komitmen yang jelas untuk mematuhi hukum yang
berlaku. HeidelbergCement juga berkomitmen untuk nilai-nilai global dan standar
seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pedoman
OECD untuk Perseroan Multinasional dan Standar Perburuhan ILO.
5. Pedoman Hukum Persaingan
Peraturan-peraturan tentang hukum persaingan memiliki arti penting tersendiri.
Hukum persaingan adalah elemen penting dari ekonomi pasar bebas. Tujuannya
adalah untuk melindungi persaingan bebas sebagai cara untuk terus meningkatkan
efisiensi ekonomi dari setiap pembatasan yang diberlakukan oleh pelaku pasar itu
sendiri, dan melarang adanya kartel illegal dan praktek-praktek perdagangan yang
membatasi persaingan. HeidelbergCement secara tegas berkomitmen untuk
mematuhi peraturan-peraturan hukum persaingan dan tidak akan mengurangi
upayanya untuk mewujudkan hal tersebut terutama dalam bidang ini.
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Pelanggaran hukum persaingan tidak dapat "dibayar". Risiko denda berat atau
tuntutan ganti rugi di beberapa negara, bahkan risiko hukuman pidana hingga
kurungan penjara bagi mereka yang bertanggung jawab secara pribadi melebihi
manfaat apapun yang kemungkinan akan diperoleh. Selain itu, pelanggaran terhadap
hukum persaingan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan pasar kepada
Perseroan dan merusak reputasi Perseroan.
6. MySafeWorkplace (Whistle-blowing System)
Whistle-blowing system dalam Perseroan disebut juga dengan MySafeWorkPlace, yang
bertujuan untuk menciptakan jembatan untuk menciptakan tempat kerja yang lebih
aman dan lebih produktif. Isu pelanggaran yang terjadi di tempat kerja seperti
pelanggaran etika, pencurian, penipuan, diskriminasi, pelecehan dan penyalahgunaan
alat. Masalah-masalah tersebut dapat dilaporkan melalui link MySafeWorkPlace yang
terdapat di intranet ataupun melalui telepon.

V. PEMANGKU KEPENTINGAN/STAKEHOLDERS
Pemangku Kepentingan/Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan
terhadap Perseroan dan pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan
strategis dan operasional Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang
saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, karyawan, masyarakat dan lingkungan
sekitar.
V.1 Pemegang Saham
Pemegang Saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki saru
atau lebih saham Perseroan. Para pemegang saham adalah pemilik Perseroan.
Hak pemegang saham Perseroan yang diatur oleh peraturan perundangan, antara lain:
1. Hak untuk hadir atau memberikan kuasa untuk hadir, menyatakan pendapat dan
memberikan suara pada RUPS berdasarkan ketentuan satau saham memiliki hak
mengeluarkan satu suara (one share one vote).
2. Hak untuk mendapat pembayaran dividen sesuai dengan kepemilikan sahamnya dan
sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Hak untuk mendapat penjelasan dari Direksi atas kinerja Perseroan.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai pemegang saham.
5. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila
dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar
sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. (Pasal 61 UUPT)
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6. Hak untuk meminta Perseroan membeli sahamnya dengan harga yang wajar apabila
yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang
saham atau Perseroan, berupa :
a. Perubahan anggaran dasar;
b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih
dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau
c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
(Pasal 62 UUPT)
7. Hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi
dan/atau Dewan Komisaris dalam forum RUPS, sepanjang berhubungan dengan mata
acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. (Pasal 75 (2)
UUPT)
8. Hak untuk mendapatkan salinan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di
kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal
RUPS diadakan. (Pasal 82 (3) UUPT)
9. Satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari keseluruhan
jumlah saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis
kepada Direksi paling lambat tujuh hari sebelum pemanggilan RUPS. (Pasal 11 (5) AD
Perseroan juncto POJK 32/2014)
10. Satu pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada Perseroan. (Pasal 97 (6) UUPT)
11. Hak untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, Risalah RUPS dan
laporan tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan
tahunan. (Pasal 100 (3) UUPT)
12. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, terukur
dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga pemegang saham dapat
membuat keputusan dalam kaitannya dengan investasi mereka di Perseroan
berdasarkan informasi yang akurat.
13. Hak untuk mendapatkan penawaran membeli saham sejumlah proposional dengan
saham yang dimiliki apabila Perseroan melakukan pengeluaran saham untuk
penambahan modal. (Pasal 43 UUPT)
14. Satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara, berhak untuk mengajukan permohonan
tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan untuk melakukan pemeriksaaan terhadap Perseroan
dengan tujuan untuk mendapat data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan
bahwa:
a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang
saham atau pihak ketiga; atau
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b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum
yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
(Pasal 138 UUPT)
Kewajiban pemegang saham antara lain:
1. Bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta
kekayaan pribadinya, kecuali:
a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukuj belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
dengan itikad buruj memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hokum yang dilakukan oleh Perseroan;
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang
mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi
utang Perseroan.
2. Mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan apabila setelah tahun buku
berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian. (Pasal 72 (5) UUPT)
3. Mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang
diterima terhadap jumlah tagihan apabila sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan
kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan
tagihannya. (Pasal 150 (4) UUPT)
4. Bagi pemegang saham pengendali wajib mengungkapkan kepada pihak yang
berwenang informasi tentang pemegang saham pengendali sampai dengan ultimate
shareholders sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(SE OJK 30/SEOJK.04/2016)
V.2 Kreditur
Kreditur adalah orang atau badan yang meminjamkan uang kepada Perseroan.
Hak dan kewajiban kreditur diatur secara khusus dalam suatu perjanjian yang dibuat
antara Perseroan dengan kreditur.
Sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, apabila Perseroan pailit, maka kreditur yang
memiliki hak tanggungan/jaminan akan mendapatkan hak diutamakan (privilege right).
V.3 Pemasok
Hak dan kewajiban pemasok, diatur secara khusus dalam perjanjian yang dibuat antara
pemasok dengan Perseroan.
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Pemilihan pemasok dilakukan berdasarkan seleksi yang dilakukan sesuai dengan
Standard Operation Procedure Perseroan, dan standard dalam kode etik pemasok dan
standard yang ditetapkan oleh HeidelbergCement Group dalam Trade Policy, dan
kebijakan anti korupsi dan gratifikasi.
Pemasok harus menyampaikan dokumen pendukung yang telah ditetapkan Perseroan,
diantaranya:
1. Informasi Data Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada anggaran dasar,
NPWP, SPPKP, TDP, SIUP, ijin-ijin operasional, alamat, nomor telepon Perseroan,
nomor mobile phone pejabat yang bertanggung jawab mewakili Perseroan, nomor
faksimili dan email;
2. Menyampaikan formulir pakta integritas yang telah dilengkapi, yang salah satunya
menyatakan bahwa Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada pemegang
saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan) bukan
pihak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan
(termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham utama, anggota Direksi,
Dewan Komisaris, karyawan dan/atau anak Perseroan Perseroan);
3. Menyampaikan safety pre-qualification certificate bagi kontraktor dan transporter.
V.4 Konsumen
Perseroan senantiasa memberikan informasi produk kepada konsumen, baik melalui
media promosi maupun penjelasan dari staf pemasaran Perseroan.
Guna menjembatani komunikasi dengan Perseroan, beberapa media komunikasi telah
disiapkan oleh Perseroan, antara lain:
-

Situs Perseroan: www.indocement.co.id
Situs Produk: www.sementigaroda.com dan www.semenrajawali.com
Jejaring Sosial Perseroan yang berfokus pada publikasi marketing produk semen
tiga roda: Facebook (@Sementigaroda), Twitter (@Sementigaroda), Instagram
(@SemenTigaRoda) dan Youtube (Semen Tiga Roda).
Jejaring Sosial Perseroan yang berfokus pada publikasi marketing produk semen
rajawali: Facebook (@Semenrajawali), Twitter (@Semenrajawali), Instagram
(@Semenrajawali) dan Youtube (Semen Rajawali).
Saluran Komunikasi:
 Media cetak: Majalah Kokoh
 Customer Care Hotline: (021) 255-33-555 atau 0800-10-37632
 Email Customer Care: customercare@indocement.co.id
 SMS Customer Care: 0812-128-3000
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Perseroan juga senantiasa membantu konsumen untuk mendapatkan produk semen yang
berkualitas dan dengan harga yang wajar.
V.5 Karyawan
Sebagai bagian dari Perseroan, Karyawan memiliki peran penting dalam penegakan GCG.
Kebijakan
Etika
Karyawan,
Kebijakan
Perseroan
dan
pedoman-pedoman
HeidelbergCement Group berlaku dan wajib dilaksanakan oleh Karyawan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari.
Namun demikian, Perseroan juga menjamin akan pengembangan kompetensi karyawan,
memberikan jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan bagi Karyawan dan keluarga,
jaminan sosial program dana pensiun, serta menciptakan hubungan industrial yang
harmonis antara Karyawan dengan manajemen. Agar tercipta hubungan industrial yang
harmonis, Perseroan selalu berupaya mentaati berbagai peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Perseroan memenuhi hak-hak normatif tenaga
kerja seraya terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.
Melalui wadah MySafeWorkplace Karyawan diberi kesempatan juga untuk menyampaikan
pengaduan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tempat kerja yang tidak dapat
disampaikan kepada atasannya ataupun kepada teman sejawatnya. Identitas karyawan
yang menyampaikan pengaduan melalui MySafeWorkplace dijamin kerahasiaannya.
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VI. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
VI.1 Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perseroan sesuai Ketentuan OJK
Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Aspek 1: Hubungan Perseroan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang
Saham;
Prinsip 1
Meningkatkan
Nilai
Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
(“RUPS”)

1. Perseroan Terbuka
memiliki cara atau
prosedur teknis
pengumpulan
suara (voting) baik
secara terbuka
maupun tertutup
yang
mengedepankan
independensi, dan
kepentingan
pemegang saham.

-

Setiap saham dengan
hak suara yang
dikeluarkan
mempunyai satu hak
suara (one share one
vote). Pemegang
saham dapat
menggunakan hak
suaranya pada saat
pengambilan
keputusan, terutama
dalam pengambilan
keputusan dengan
cara pengumpulan
suara (voting). Namun
demikian, mekanisme
pengambilan
keputusan dengan
cara pengumpulan
suara (voting) baik
secara terbuka
maupun tertutup
belum diatur secara
rinci.

-

Perseroan Terbuka
direkomendasikan
mempunyai prosedur
pengambilan suara
dalam pengambilan
keputusan atas suatu
mata acara RUPS.

1. Pemungutan suara
dilakukan dengan cara
mengangkat tangan
dengan prosedur sebagai
berikut :
- Pertama, para
pemegang saham
dan/atau kuasa para
pemegang saham yang
tidak setuju akan
diminta mengangkat
tangan, dan petugas
akan mengumpulkan
kartu suaranya serta
menyerahkannya
kepada Notaris untuk
dihitung.
- Kedua, mereka yang
memberikan suara
blanko/abstain akan
diminta mengangkat
tangan, dan petugas
akan mengumpulkan
kartu suaranya serta
menyerahkannya
kepada Notaris untuk
dihitung.
- Ketiga, mereka yang
tidak mengangkat
tangan disimpulkan
memberikan suara
setuju.
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Adapun prosedur
2. Kartu suara dari pemegang
saham yang
Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

pengambilan suara
(voting) tersebut harus
menjaga independensi
ataupun kebebasan
pemegang saham.
Sebagai contoh,
dalam pengumpulan
suara (voting) secara
terbuka dilakukan
dengan cara
mengangkat tangan
sesuai dengan
instruksi pilihan yang
ditawarkan oleh
pimpinan RUPS.
Sedangkan, dalam
pengumpulan suara
(voting) secara
tertutup dilakukan
pada keputusan yang
membutuhkan
kerahasiaan ataupun
atas permintaan
pemegang saham,
dengan cara
menggunakan kartu
suara ataupun dengan
penggunaan
electronic voting.

tidak setuju akan dihitung
secara live.
Hasil penghitungan dapat
dilihat oleh pemegang
saham yang hadir dalam
Rapat. Demikian juga
dengan kartu suara dari
pemegang saham yang
abstain. Penghitungan
kartu suara dilakukan
dengan cara melakukan
scaning terhadap barcode
yang tersedia di setiap
kartu suara.
3. Notaris memutuskan
apabila terdapat kartu
suara yang tidak sah.
4. Bila seluruh kartu suara
terkumpul sudah selesai
dihitung, maka Notaris
akan membacakan hasil
pemungutan suara, dengan
urutan pembacaan sebagai
berikut:
- Menyebutkan jumlah
suara yang tidak sah,
yang tidak ikut
dihitung dalam
pemungutan suara;
- Menyebutkan jumlah
suara yang tidak
setuju;
- Menyebutkan jumlah
suara abstain.
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Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan
Berdasarkan Pasal 30
Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember
2014, pemegang
saham dari saham
dengan hak suara
yang sah yang hadir
dalam Rapat namun
memberikan suara
blanko atau abstain
dianggap
mengeluarkan suara
yang sama dengan
suara mayoritas
pemegang saham
yang mengeluarkan
suara.
5. Berdasarkan hasil
pemungutan suara yang
dibacakan oleh Notaris,
Ketua Rapat mengesahkan
hasil pemungutan suara
dengan mengetok palu.

2. Seluruh anggota
Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris
Perseroan Terbuka
hadir dalam RUPS
Tahunan.

Kehadiran seluruh anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan Terbuka
bertujuan agar setiap
anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris
dapat memperhatikan,
menjelaskan dan
menjawab secara
langsung permasalahan
yang terjadi atau
pertanyaan yang diajukan

Kehadiran Direksi dan Dewan
Komisaris dalam RUPST
dilaporkan dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
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oleh pemegang saham
Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

terkait mata acara dalam
RUPS.
3. Ringkasan risalah
RUPS tersedia
dalam Situs Web
Perseroan Terbuka
paling sedikit
selama satu
tahun.

Perseroan Terbuka wajib
membuat ringkasan
risalah RUPS dalam
bahasa Indonesia dan
bahasa asing (minimal
dalam bahasa Inggris),
serta diumumkan dua hari
kerja setelah RUPS
diselenggarakan kepada
masyarakat, yang salah
satunya melalui Situs Web
Perseroan Terbuka.
Ketersediaan ringkasan
risalah RUPS pada Situs
Web Perseroan Terbuka
memberikan kesempatan
bagi pemegang saham
yang tidak hadir untuk
mendapatkan informasi
penting dalam
penyelenggaraan RUPS
secara mudah dan cepat.
Oleh karena itu, ketentuan
tentang jangka waktu
minimal ketersediaan
ringkasan risalah RUPS di
Situs Web dimaksudkan
untuk menyediakan
kecukupan waktu bagi
pemegang saham untuk
memperoleh informasi
tersebut.

Perseroan selalu
mengumumkan Ringkasan
Risalah RUPS Tahunan dalam
surat kabar harian dan
dipublikaskan pula dalam Situs
Web Perseroan pada hari yang
sama.
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Prinsip
Prinsip 2
Meningkatkan
Kualitas
Komunikasi
Perseroan Terbuka
dengan Pemegang
Saham atau
Investor.

Rekomendasi
4. Perseroan
Terbuka memiliki
suatu kebijakan
komunikasi
dengan
pemegang saham
atau investor.

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Adanya komunikasi
antara Perseroan
Terbuka dengan
pemegang saham
atau investor
dimaksudkan agar
para pemegang
saham atau investor
mendapatkan
pemahaman lebih
jelas atas informasi
yang telah
dipublikasikan kepada
masyarakat, seperti
laporan berkala,
keterbukaan
informasi, kondisi
atau prospek bisnis
dan kinerja, serta
Pelaksanaan Tata
Kelola Perseroan
Terbuka. Disamping
itu, pemegang saham
atau investor juga
dapat menyampaikan
masukan dan opini
kepada manajemen
Perseroan Terbuka.

Perseroan memiliki beberapa
wadah dalam melakukan
komunikasi dengan pemegang
saham atau investor, antara
lain:

-

-

Kebijakan komunikasi
dengan para
pemegang saham
atau investor
menunjukan
komitmen Perseroan
Terbuka dalam
melaksanakan

-

-

-

-

-

-

-

Rapat Umum Pemegang
Saham, yang diadakan
paling sedikit satu kali
dalam setahun;
Paparan Publik/Public
Expose, yang diadakan
paling sedikit sekali dalam
setahun;
Investor Meeting yang
diadakan baik secara
berkala maupun incidental
oleh Investor Relation
Perseroan;
Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh BEI, seperti
Investor Summit;
Melalui website Perseroan,
dimana Perseroan selalu
memberikan berita-berita
yang terbaru dari
Perseroan;
Melalui Sosial Media
Perseroan, seperti
Facebook, Instagram, dan
Twitter, dimana Perseroan
memberikan informasiinformasi terbaru tentang
kegiatan-kegiatan CSR
yang dilakukan oleh
Perseroan;
Melalui email
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-

Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

corpsec@indocement.co.id;
Melalui saluran telepon
Perseroan.
Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

komunikasi dengan
para pemegang
saham atau investor.
-

5. Perseroan
Terbuka
mengungkapkan
kebijakan
komunikasi
Perseroan
Terbuka dengan
pemegang saham
atau investor
dalam Situs Web.

Dalam kebijakan
tersebut dapat
mencakup strategi,
program, dan waktu
pelaksanaan
komunikasi, serta
panduan yang
mendukung
pemegang saham
atau investor untuk
berpartisipasi dalam
komunikasi tersebut.

Pengungkapan kebijakan
komunikasi merupakan
bentuk transparansi atas
komitmen Perseroan
Terbuka dalam
memberikan kesetaraan
kepada semua pemegang
saham atau investor atas
pelaksanaan komunikasi.
Pengungkapan informasi
tersebut juga bertujuan
untuk meningkatkan
partisipasi dan peran
pemegang saham atau
investor dalam
pelaksanaan program
komunikasi Perseroan
Terbuka.

Kebijakan komunikasi
Perseroan dengan pemegang
saham atau investor telah
dimuat dalam situs web
Perseroan.
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Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Jumlah anggota Dewan
Komisaris dapat
mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan tugas dari
Dewan Komisaris.
Penentuan jumlah
anggota Dewan Komisaris
Perseroan Terbuka wajib
mengacu kepada
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku, yang paling
kurang terdiri dari 2 (dua)
orang berdasarkan
ketentuan peraturan OJK
tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten
atau Perseroan Publik.
Selain itu, perlu juga
mempertimbangkan
kondisi Perseroan Terbuka
yang antara lain yang
meliputi karakteristik,
kapasitas, dan ukuran,
serta pencapaian tujuan
dan pemenuhan
kebutuhan bisnis yang
berbeda diantara
Perseroan Terbuka.
Namun demikian, jumlah
anggota Dewan Komisaris
yang terlalu besar
berpotensi mengganggu
efektivitas pelaksanaan
fungsi Dewan Komisaris.

Anggaran Dasar Indocement
mengatur Dewan Komisaris
Perseroan terdiri dari sedikitnya
lima orang anggota, salah satu
diantaranya iangkat sebagai
Komisaris Utama dan dua
orang anggota lainnya diangkat
sebagai Wakil Komisaris
Utama, dengan memerhatikan
peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
Prinsip 3
Memperkuat
Keanggotaan dan
Komposisi Dewan
Komisaris

6. Penentuan jumlah
anggota Dewan
Komisaris
mempertimbangk
an kondisi
Perseroan
Terbuka.
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Prinsip

Rekomendasi
7. Penentuan
komposisi anggota
Dewan Komisaris
memperhatikan
keberagaman
keahlian,
pengetahuan, dan
pengalaman yang
dibutuhkan.

Prinsip 4
Meningkatkan

8. Dewan Komisaris
mempunyai
kebijakan

Keterangan Rekomendasi
OJK
Komposisi Dewan
Komisaris merupakan
kombinasi karakteristik
baik dari segi organ
Dewan Komisaris maupun
anggota Dewan Komisaris
secara individu, sesuai
dengan kebutuhan
Perseroan Terbuka.
Karakteristik tersebut
dapat tercermin dalam
penentuan keahlian,
pengetahuan, dan
pengalaman yang
dibutuhkan dalam
pelaksanaan tugas
pengawasan dan
pemberian nasihat oleh
Dewan Komisaris
Perseroan Terbuka.
Komposisi yang telah
memperhatikan
kebutuhan Perseroan
Terbuka merupakan suatu
hal yang positif, khususnya
terkait pengambilan
keputusan dalam rangka
pelaksanaan fungsi
pengawasan yang
dilakukan dengan
mempertimbangkan
berbagai aspek yang lebih
luas.
-

Kebijakan penilaian
sendiri (Self
Assessment) Dewan
Komisaris merupakan

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan
-

Anggota Dewan Komisaris
Perseroan adalah individu
yang mumpuni dalam
bidangnya masing-masing
dan memiliki keahlian dan
pengalaman baik di dalam
maupun di luar negeri yang
diperlukan oleh Perseroan.

-

Dewan Komisaris
Perseroan, memiliki
anggota dengan latar
belakang Pendidikan
antara lain ekonomi,
sistem teknologi dan
informasi, administrasi
bisnis, pertambangan,
teknik sipil, teknik mesin,
dan hukum.

Indocement telah memiliki
kebijakan penilaian sendiri (Self
Assessment) Dewan Komisaris.
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Kualitas
Pelaksanaan
Tugas dan
Tanggung Jawab
Dewan
Prinsip
Komisaris.

penilaian sendiri
(Self Assessment)

Rekomendasi

dengan kriteria sebagai berikut:

suatu pedoman yang
digunakan sebagai

1. Tingkat kehadiran dalam
Rapat Dewan

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

bentuk akuntabilitas
atas penilaian kinerja
Dewan Komisaris
secara kolegial. Self
Assessment atau
penilaian sendiri
dimaksud dilakukan
oleh masing-masing
anggota untuk
menilai pelaksanaan
kinerja Dewan
Komisaris secara
kolegial, dan bukan
menilai kinerja
individual masingmasing anggota
Dewan Komisaris.
Dengan adanya Self
Assessment ini
diharapkan masingmasing anggota
Dewan Komisaris
dapat berkontribusi
untuk memperbaiki
kinerja Dewan
Komisaris secara
berkesinambungan.

Komisaris, Rapat
Gabungan Direksi dan
Dewan Komisaris maupun
Rapat Dewan Komisaris
dengan Komite;

untuk menilai
kinerja Dewan
Komisaris.

-

2. Pencapaian program kerja
Dewan Komisaris dan
Komite-komite di bawah
Dewan Komisaris;
3. Pengetahuan bisnis dan
identifikasi risiko bisnis;
4. Komitmen dalam
memajukan kepentingan
Perseroan;
5. Penerapan GCG;
6. Ketaatan terhadap hukum
dan peraturan perundangundangan yang berlaku,
Anggaran Dasar, ketentuan
RUPS, serta kebijakan
Perseroan.

Laporan pertanggung jawaban
atas kinerja Dewan Komisaris
disampaikan dalam RUPS
Tahunan.

Dalam kebijakan
tesebut dapat
mencakup kegiatan
penilaian yang
dilakukan beserta
maksud dan
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tujuannya, waktu
pelaksanaannya
secara berkala, dan
Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

tolok ukur atau
kriteria penilaian yang
digunakan sesuai
dengan rekomendasi
yang diberikan oleh
fungsi nominasi dan
remunerasi Perseroan
Terbuka, dimana
adanya fungsi tersebut
telah diwajibkan
dalam Peraturan OJK
tentang
KomiteNominasi dan
Remunerasi Emiten
atau Perseroan Publik.
9. Kebijakan
penilaian sendiri
(Self Assessment)
untuk menilai
kinerja Dewan
Komisaris,
diungkapkan
melalui Laporan
Tahunan
Perseroan
Terbuka.

Pengungkapan kebijakan
Self Assessment atas
kinerja Dewan Komisaris
dilakukan tidak hanya
untuk memenuhi aspek
transparansi sebagai
bentuk
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya,
namun juga, untuk
memberikan keyakinan
khususnya kepada para
pemegang saham atau
investor atas upaya-upaya
yang perlu dilakukan
dalam meningkatkan
kinerja Dewan Komisaris.
Dengan adanya
pengungkapan tersebut
pemegang saham atau

Kebijakan Self Assessment
atas kinerja Dewan Komisaris
diungkapkan dalam laporan
tahunan Perseroan.
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investor mengetahui
Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

mekanisme check and
balance terhadap kinerja
Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris
mempunyai
kebijakan terkait
pengunduran diri
anggota Dewan
Komisaris apabila
terlibat dalam
kejahatan
keuangan.

Prinsip

Rekomendasi

-

Kebijakan
pengunduran diri
anggota Dewan
Komisaris yang
terlibat dalam
kejahatan keuangan
merupakan kebijakan
yang dapat
meningkatkan
kepercayaan para
pemangku
kepentingan terhadap
Perseroan Terbuka,
sehingga integritas
Perseroan akan tetap
terjaga. Kebijakan ini
diperlukan untuk
membantu kelancaran
proses hukum dan
agar proses hukum
tersebut tidak
mengganggu jalannya
kegiatan usaha. Selain
itu, dari sisi moralitas,
kebijakan ini
membangun budaya
beretika di lingkungan
Perseroan Terbuka.
Kebijakan tersebut
dapat tercakup dalam
Pedoman ataupun

Keterangan Rekomendasi
OJK

Board Charter Perseroan
mengatur bahwa seorang
anggota Dewan Komisaris
dapat kehilangan
keanggotaannya antara lain
karena tidak lagi memenuhi
ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang
berlaku, yang salah satunya
adalah cakap melakukan
perbuatan hukum. Apabila ada
anggota Dewan Komisaris yang
terlibat dalam kejahatan
keuangan dan menjadi
terdakwa, maka secara
otomatis, beliau tidak lagi
dinyatakan cakap melakukan
perbuatan hukum dan tidak
dapat menjadi anggota Dewan
Komisaris.

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan
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Kode Etik yang
berlaku bagi Dewan
Komisaris.

-

11. Dewan Komisaris
atau Komite yang
menjalankan
fungsi Nominasi
dan Remunerasi
menyusun
kebijakan suksesi
dalam proses
Nominasi anggota
Direksi.

Selanjutnya, definisi
dari terlibat dalam
kejahatan keuangan
adalah adanya status
terpidana terhadap
anggota Dewan
Komisaris dari pihak
yang berwenang.
Kejahatan keuangan
dimaksud seperti
manipulasi dan
berbagai bentuk
penggelapan dalam
kegiatan jasa
keuangan serta
Tindakan Pidana
Pencucian Uang
sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-Undang No. 8
Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan
Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Berdasarkan ketentuan
Peraturan OJK tentang
Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau
Perseroan Publik, komite
yang menjalankan fungsi
nominasi mempunyai
tugas untuk menyusun
kebijakan dan kriteria
yang dibutuhkan dalam

Komite Nominasi dan
Remunerasi berfungsi untuk
membantu Dewan Komisaris
dalam menetapkan remunerasi
bagi bagi Dewan Komisaris dan
Direksi dan juga membantu
Dewan Komisaris dalam
melakukan seleksi terhadap
calon Dewan Komisaris dan
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Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

proses Nominasi calon
anggota Direksi. Salah
satu kebijakan yang dapat
mendukung proses
Nominasi sebagaimana
dimaksud adalah
kebijakan suksesi anggota
Direksi. Kebijakan
mengenai suksesi
bertujuan untuk menjaga
kesinambungan proses
regenerasi atau kaderisasi
kepemimpinan di
Perseroan dalam rangka
mempertahankan
keberlanjutan bisnis dan
tujuan jangka panjang
Perseroan.

Direksi. Dalam melakukan
tugasnya dalam seleksi
anggota Dewan Komisaris dan
Direksi, Komite Nominasi dan
Remunerasi melakukan
penelaahan terhadap riwat
hidup calon anggota Direksi
dan Dewan Komisaris dan
melakukan wawancara. Hasil
dari seleksi tersebut
disampaikan kepada Dewan
Komisaris dalam bentuk
rekomendasi.

Sebagai Organ Perseroan
yang berwenang dalam
pengurusan Perseroan,
penentuan jumlah Direksi
sangat mempengaruhi
jalannya kinerja Perseroan
Terbuka. Dengan
demikian, penentuan
jumlah anggota Direksi
harus dilakukan melalui
pertimbangan yang
matang dan wajib
mengacu pada ketentuan

Direksi Perseroan berjumlah
sembilan orang yang terdiri dari
seorang Direktur Utama,
seorang Wakil Direktur Utama,
seorang Direktur Independen
dan enam orang Direktur.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi
Prinsip 5
Memperkuat
Keanggotaan dan
Komposisi Direksi.

12. Penentuan
jumlah anggota
Direksi
mempertimbangk
an kondisi
Perseroan
Terbuka serta
efektifitas dalam
pengambilan
keputusan.
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Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Peraturan Perundangundangan yang berlaku,
dimana berdasarkan
Peraturan OJK tentang
Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau
Perseroan Publik paling
sedikit terdiri dari 2 (dua)
orang. Disamping itu,
dalam penentuan jumlah
Direksi harus didasarkan
pada kebutuhan untuk
mencapai maksud dan
tujuan Perseroan Terbuka
dan disesuaikan dengan
kondisi Perseroan
Terbuka, meliputi
karakteristik, kapasitas
dan ukuran Perseroan
Terbuka serta bagaimana
tercapainya efektivitas
pengambilan keputusan
Direksi.
13. Penentuan
komposisi anggota
Direksi
memperhatikan,
keberagaman
keahlian,
pengetahuan, dan
pengalaman yang
dibutuhkan.

Prinsip

Rekomendasi

Seperti halnya Dewan
Komisaris, keberagaman
komposisi anggota Direksi
merupakan kombinasi
karakteristik yang
diinginkan baik dari segi
organ Direksi maupun
anggota Direksi secara
individu, sesuai dengan
kebutuhan Perseroan
Terbuka. Kombinasi
tersebut ditentukan
dengan cara
memperhatikan

Direksi Perseroan memiliki
latar belakang pendidikan yang
berbeda dan mempunyai
pengalaman baik dalam dan
luar negeri, yang diperlukan
oleh Perseroan.

Keterangan Rekomendasi

Penjelasan Penerapan dalam
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OJK

Perseroan

keahlian, pengetahuan
dan pengalaman yang
sesuai pada pembagian
tugas dan fungsi jabatan
Direksi dalam mencapai
tujuan Perseroan Terbuka.
Dengan demikian,
pertimbangan kombinasi
karakteristik dimaksud
akan berdampak dalam
ketepatan proses
pencalonan dan
penunjukan individual
anggota Direksi ataupun
Direksi secara kolegial.
14. Anggota Direksi
yang membawahi
bidang akuntansi
atau keuangan
memiliki keahlian
dan/atau
pengetahuan di
bidang akuntansi.

-

Laporan Keuangan
merupakan laporan
pertanggungjawaban
manajemen atas
pengelolaan sumber
daya yang dimiliki
oleh Perseroan
Terbuka, yang wajib
disusun dan disajikan
sesuai dengan
Standar Akuntansi
Keuangan yang
berlaku umum di
Indonesia dan juga
peraturan OJK terkait,
antara lain peraturan
perundang-undangan
di sektor Pasar Modal
yang mengatur
mengenai penyajian
dan pengungkapan

Anggota Direksi yang
membawahi akuntan dan
keuangan memiliki latar
belakang pendidikan akuntansi
dan keuangan serta memiliki
pengalaman di bidang
keuangan baik di dalam
maupun di luar grup
HeidelbergCement.

Laporan Keuangan Perseroan
telah memenuhi ketentuan
penyusunan Laporan Keuangan
yang ditetapkan oleh OJK,
maupun Pedoman Standar
Akuntasi Keuangan yang
merupakan standar umum
dalam menyusun laporan
keuangan Perseroan. Sebagai
Perseroan publik, laporan
keuangan tahunan Perseroan di
audit oleh kantor akuntan
publik.
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Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Laporan Keuangan
Perseroan Terbuka.
Berdasarkan
peraturan perundangundangan di sektor
Pasar Modal yang
mengatur mengenai
tanggung jawab
Direksi atas Laporan
Keuangan, Direksi
secara tanggung
renteng bertanggung
jawab atas Laporan
Keuangan, yang
ditandatangani
Direktur Utama dan
anggota Direksi yang
membawahi bidang
akuntansi atau
keuangan.

-

Dengan demikian,
pengungkapan dan
penyusunan informasi
keuangan yang
disajikan dalam
laporan keuangan
akan sangat
tergantung pada
keahlian, dan/atau
pengetahuan Direksi,
khususnya anggota
Direksi yang
membawahi bidang
akuntansi atau
keuangan. Adanya
kualifikasi keahlian
dan/atau
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Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

pengetahuan di
bidang akuntansi yang
setidaknya dimiliki
anggota Direksi
dimaksud dapat
memberikan
keyakinan atas
penyusunan Laporan
Keuangan, sehingga
Laporan Keuangan
tersebut dapat
diandalkan oleh para
pemangku
kepentingan
(stakeholders) sebagai
dasar pengambilan
keputusan ekonomi
terkait Perseroan
Terbuka dimaksud.
Keahlian dan/atau
pengetahuan tersebut
dapat dibuktikan
dengan latar belakang
pendidikan, sertifikasi
pelatihan dan/atau
pengalaman kerja
terkait.
Prinsip 6:
Meningkatkan
Kualitas
Pelaksanaan
Tugas dan
Tanggung Jawab
Direksi.

15. Direksi
mempunyai
kebijakan
penilaian sendiri
(Self Assessment)
untuk menilai
kinerja Direksi.

-

Seperti halnya pada
Dewan Komisaris,
kebijakan penilaian
sendiri (Self
Assessment) Direksi
merupakan suatu
pedoman yang
digunakan sebagai
bentuk akuntabilitas
atas penilaian kinerja
Direksi secara
kolegial. Self

Indocement telah memiliki
Kebijakan penilaian sendiri
(Self Assessment) Direksi
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Tingkat kehadiran dalam
Rapat Direksi, Rapat
Gabungan Direksi dan
Dewan Komisaris maupun
Rapat Direksi dengan
Komite;
2. Pencapaian program
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Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Assessment atau
penilaian sendiri
dimaksud dilakukan
oleh masing-masing
anggota Direksi untuk
menilai pelaksanaan
kinerja Direksi secara
kolegial, dan bukan
menilai kinerja
individual masingmasing anggota
Direksi. Dengan
adanya Self
Assessment ini
diharapkan masingmasing anggota
Direksi dapat
berkontribusi untuk
memperbaiki kinerja
Direksi secara
berkesinambungan.
Dalam kebijakan
tesebut dapat
mencakup kegiatan
penilaian yang
dilakukan beserta
maksud dan
tujuannya, waktu
pelaksanaannya
secara berkala, dan
tolak ukur atau
kriteria penilaian yang
digunakan sesuai
dengan dengan
rekomendasi yang
diberikan oleh fungsi
nominasi dan
remunerasi Perseroan

kerja Direksi dan komitekomite Direksi;

-

Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi

3. Pengetahuan bisnis dan
identifikasi risiko bisnis;
4. Komitmen dalam
memajukan kepentingan
Perseroan;
5. Penerapan GCG;
6. Ketaatan terhadap
peraturan perundangundangan yang berlaku,
Anggaran Dasar, ketentuan
RUPS, serta kebijakan
Perseroan.

Laporan pertanggung jawaban
atas kinerja Direksi
disampaikan dalam RUPS
Tahunan.

Penjelasan Penerapan dalam
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OJK

Perseroan

Terbuka, dimana
pembentukan fungsi
tersebut telah
diwajibkan dalam
Peraturan OJK tentang
Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten
atau Perseroan Publik.
16. Kebijakan
penilaian sendiri
(Self Assessment)
untuk menilai
kinerja Direksi
diungkapkan
melalui laporan
tahunan
Perseroan
Terbuka.

Pengungkapan kebijakan
Self Assessment atas
kinerja Direksi dilakukan
tidak hanya untuk
memenuhi aspek
transparansi sebagai
bentuk
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya,
namun juga untuk
memberikan informasi
penting atas upaya-upaya
perbaikan dalam
pengelolaan Perseroan
Terbuka. Informasi
tersebut sangat
bermanfaat untuk
memberikan keyakinan
kepada

Kebijakan Self Assessment
atas kinerja Direksi
diungkapkan dalam laporan
tahunan Perseroan.

pemegang saham atau
investor bahwa terdapat
kepastian pengelolaan
Perseroan terus dilakukan
ke arah yang lebih baik.
Dengan adanya
pengungkapan tersebut
pemegang saham atau
investor mengetahui
mekanisme check and
balance terhadap kinerja
Direksi.
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Prinsip

Rekomendasi
17. Direksi
mempunyai
kebijakan terkait
pengunduran diri
anggota Direksi
apabila terlibat
dalam kejahatan
keuangan.

Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK
-

Kebijakan
pengunduran diri
anggota Direksi yang
terlibat dalam
kejahatan keuangan
merupakan kebijakan
yang dapat
meningkatkan
kepercayaan para
pemangku
kepentingan terhadap
Perseroan Terbuka,
sehingga integritas
Perseroan akan tetap
terjaga. Kebijakan ini
diperlukan untuk
membantu kelancaran
proses hukum dan
agar proses hukum
tersebut tidak
mengganggu jalannya
kegiatan usaha. Selain
itu, dari sisi moralitas,
kebijakan ini akan
membangun budaya
beretika di lingkungan
Perseroan Terbuka.
Kebijakan tersebut
dapat tercakup dalam
Pedoman ataupun
Kode Etik yang
berlaku bagi Direksi.

Keterangan Rekomendasi
OJK
-

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan
Board Charter Perseroan
mengatur bahwa seorang
anggota Direksi dapat
kehilangan keanggotaannya
antara lain karena tidak lagi
memenuhi ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang salah
satunya adalah cakap
melakukan perbuatan hukum.
Apabila ada anggota Direksi
yang terlibat dalam kejahatan
keuangan dan menjadi
terdakwa, maka secara
otomatis, beliau tidak lagi
dinyatakan cakap melakukan
perbuatan hukum dan tidak
dapat menjadi anggota Direksi.

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Selanjutnya, yang
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dimaksud dengan
terlibat dalam
kejahatan keuangan
merupakan adanya
status terpidana
terhadap anggota
Direksi dari pihak
yang berwenang.
Kejahatan keuangan
dimaksud seperti
manipulasi dan
berbagai bentuk
penggelapan dalam
kegiatan jasa
keuangan serta
Tindakan Pidana
Pencucian Uang
sebagaimana
dimaksud dalam
Undang Undang No. 8
Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan
Tindak Pidana
Pencucian Uang.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan
Prinsip 7:
Meningkatkan
Aspek Tata Kelola
Perseroan melalui
Partisipasi
Pemangku
Kepentingan.

Prinsip

18. Perseroan Terbuka
memiliki
kebijakan untuk
mencegah
terjadinya insider
trading.

Rekomendasi

-

Seseorang yang
mempunyai informasi
orang dalam dilarang
melakukan suatu
transaksi Efek dengan
menggunakan
informasi orang dalam
sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-Undang
mengenai Pasar
Modal. Perseroan
Terbuka dapat

Keterangan Rekomendasi
OJK

Perseroan memiliki kebijakan
terkait insider trading.

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan
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meminimalisir
terjadinya insider
trading tersebut
melalui kebijakan
pencegahan,
misalnya dengan
memisahkan secara
tegas data dan/atau
informasi yang
bersifat rahasia
dengan yang bersifat
publik, serta
membagi tugas dan
tanggung jawab atas
pengelolaan
informasi dimaksud
secara proporsional
dan efisien.
19. Perseroan Terbuka
memiliki
kebijakan anti
korupsi dan anti
penipuan.

Prinsip

Rekomendasi

Kebijakan anti korupsi
bermanfaat untuk
memastikan agar
kegiatan usaha Perseroan
Terbuka dilakukan secara
legal, prudent, dan sesuai
dengan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik.
Kebijakan tersebut dapat
merupakan bagian dalam
kode etik, ataupun dalam
bentuk tersendiri. Dalam
kebijakan tersebut dapat
meliputi antara lain
mengenai program dan
prosedur yang dilakukan
dalam mengatasi praktik
korupsi, balas jasa
(kickbacks), penipuan,

Sebagai bagian dari
HeidelbergCement Group,
Perseroan mengikuti kebijakan
anti korupsi yang dikeluarkan
oleh HeidelbergCement Group.

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

suap dan/atau gratifikasi
dalam Perseroan Terbuka.
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Lingkup dari kebijakan
tersebut harus
menggambarkan
pencegahan Perseroan
Terbuka terhadap segala
praktik korupsi baik
memberi atau menerima
dari pihak lain.
20. Perseroan Terbuka
memiliki
kebijakan tentang
seleksi dan
peningkatan
kemampuan
pemasok atau
vendor.

Prinsip

Rekomendasi

-

Kebijakan tentang
seleksi pemasok atau
vendor bermanfaat
untuk memastikan
agar Perseroan
Terbuka memperoleh
barang atau jasa yang
diperlukan dengan
harga yang kompetitif
dan kualitas yang
baik. Sedangkan
kebijakan
peningkatan
kemampuan pemasok
atau vendor
bermanfaat untuk
memastikan bahwa
rantai pasokan
berjalan dengan
efisien dan efektif.
Kemampuan
pemasok atau vendor
dalam
memasok/memenuhi
barang atau jasa yang
dibutuhkan Perseroan
akan

Keterangan Rekomendasi
OJK

Perseroan memiliki mekanisme
pemilihan pemasok atau
vendor yang dituangkan dalam
Standard Operating Procedure
dimana pemilihan pemasok
atau vendor dilakukan oleh
panitia penyeleksi yang
termasuk pihak pengguna,
karyawan bagian pengadaan,
karyawan legal, dan karyawan
keuangan.

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

mempengaruhi
kualitas output
Perseroan.
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-

21. Perseroan Terbuka
memiliki
kebijakan tentang
pemenuhan hakhak kreditur.

Prinsip

Rekomendasi

Pelaksanaan
kebijakan-kebijakan
tersebut dapat
menjamin kontinuitas
pasokan, baik dari
segi kuantitas
maupun kualitas yang
dibutuhkan Perseroan
Terbuka. Adapun
cakupan kebijakan ini
meliputi kriteria
dalam pemilihan
pemasok atau vendor,
mekanismepengadaa
n yang
transparan,upaya
peningkatan
kemampuan pemasok
atau vendor, dan
pemenuhan hak-hak
yang berkaitan
dengan pemasok atau
vendor.

Kebijakan tentang
pemenuhan hak-hak
kreditur digunakan
sebagai pedoman dalam
melakukan pinjaman
kepada kreditur. Tujuan
dari kebijakan dimaksud
adalah untuk menjaga
terpenuhinya hak-hak dan
menjaga kepercayaan
kreditur

Kebijakan tentang pemenuhan
hak-hak kreditur tercantum
dalam setiap perjanjian yang
dibuat dengan Perseroan.

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

terhadap Perseroan
Terbuka. Dalam kebijakan
tersebut mencakup
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pertimbangan dalam
melakukan perjanjian,
serta tindak lanjut dalam
pemenuhan kewajiban
Perseroan Terbuka kepada
kreditur.
22. Perseroan Terbuka
memiliki
kebijakan sistem
whistleblowing.

Kebijakan sistem
whistleblowing yang telah
disusun dengan baik akan
memberikan kepastian
perlindungan kepada saksi
atau pelapor atas suatu
indikasi pelanggaran yang
dilakukan karyawan atau
manajemen Perseroan
Terbuka. Penerapan
kebijakan sistem tersebut
akan berdampak pada
pembentukan budaya tata
kelola Perseroan

Perseroan memiliki kebijakan
sistem whistleblowing yang
mengacu kepada pedoman
yang diterbitkan
HeidelbergCement Group.

yang baik. Kebijakan
sistem whistleblowing
mencakup antara lain
jenis pelanggaran yang
dapat dilaporkan melalui
sistem whistleblowing,
cara pengaduan,
perlindungan dan jaminan
kerahasiaan pelapor,
penanganan pengaduan,
pihak yang mengelola
aduan, dan hasil
penanganan dan
Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

tindak lanjut pengaduan.
23. Perseroan Terbuka
memiliki
kebijakan

-

Insentif jangka
panjang merupakan
insentif yang

Penghargaan Masa Kerja
Perseroan akan memberikan
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pemberian insentif
jangka panjang
kepada Direksi
dan karyawan

didasarkan atas
pencapaian kinerja
jangka panjang.
Rencana insentif
jangka panjang
mempunyai dasar
pemikiran bahwa
kinerja jangka
panjang Perseroan
tercermin oleh
pertumbuhan nilai dari
saham atau targettarget jangka panjang
Perseroan lainnya.
Insentif jangka
panjang bermanfaat
dalam rangka
menjaga loyalitas dan
memberikan motivasi
kepada Direksi dan
karyawan untuk
menigkatkan kinerja
atau produktivitasnya
yang akan berdampak
pada peningkatan
kinerja Perseroan
dalam jangka
panjang.
-

Prinsip

Rekomendasi

penghargaan kepada karyawan
yang telah bekerja dalam
periode tertentu dengan
ketentuan sebagai berikut :








Telah bekerja selama 8
tahun : Diberikan Piagam
Penghargaan
Telah bekerja selama 16
tahun : Diberikan Piagam
Penghargaan &
cincin/kalung/gelang emas
seberat 10gr dengan kadar
20 karat.
Telah bekerja selama 24
tahun : Diberikan Piagam
Penghargaan &
cincin/kalung/gelang emas
seberat 15gr dengan kadar
20 karat.
• Telah bekerja selama
32 tahun : Diberikan
Piagam Penghargaan &
cincin/kalung/gelang emas
seberat 20gr dengan kadar
20 karat.

Adanya suatu
kebijakan insentif
jangka panjang
merupakan komitmen
nyata

Keterangan Rekomendasi
OJK
Perseroan Terbuka
untuk mendorong
pelaksanaan
pemberian insentif
jangka panjang
kepada Direksi dan

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan
Cuti Tambahan
Perseroan memberikan cuti
tambahan kepada karyawan
berdasarkan masa kerja
dengan ketentuan sebagai
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Karyawan dengan
syarat, prosedur dan
bentuk yang
disesuaikan dengan
tujuan jangka panjang
Perseroan Terbuka.
Kebijakan dimaksud
dapat mencakup,
antara lain: maksud
dan tujuan pemberian
insentif jangka
panjang, syarat dan
prosedur dalam
pemberian insentif,
serta kondisi dan
risiko yang harus
diperhatikan oleh
Perseroan Terbuka
dalam pemberian
insentif. Kebijakan
tersebut juga dapat
tercakup dalam
kebijakan remunerasi
Perseroan Terbuka
yang ada.

Prinsip

Rekomendasi

Keterangan Rekomendasi
OJK

berikut:
a. Masa kerja enam s/d
dibawah 11 tahun:
tambahan hak cuti 25 hari
kerja + 0,5 bulan upah
pokok dikurangi tunjangan
tingkatan bagi karyawan
yang sudah memasuki
masa kerja delapan tahun.
b. Masa kerja 11 s/d dibawah
16 tahun: tambahan hak
cuti 25 hari kerja + 0,5
bulan upah pokok
dikurangi tunjangan
tingkatan.
c. Masa kerja 16 s/d dibawah
21 tahun: tambahan hak
cuti 25 hari kerja + satu
bulan upah pokok
dikurangi tunjangan
tingkatan.
d. Masa kerja 21 s/d dibawah
26 tahun: tambahan hak
cuti 25 hari kerja + satu
bulan upah pokok
dikurangi tunjangan
tingkatan.
e. Masa kerja 26 tahun ke
atas dengan kelipatan 5
tahun: tambahan hak cuti
25 hari kerja + dua bulan
upah pokok dikurangi
tunjangan tingkatan

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Aspek 5 : Keterbukaan Informasi
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Prinsip 8:
Meningkatkan
Pelaksanaan
Keterbukaan
Informasi.

Prinsip

24. Perseroan Terbuka
memanfaatkan
penggunaan
teknologi
informasi secara
lebih luas selain
Situs Web sebagai
media
keterbukaan
informasi.

Penggunaan teknologi
informasi dapat
bermanfaat sebagai
media keterbukaan
informasi. Adapun
keterbukaan informasi
yang dilakukan tidak
hanya keterbukaan
informasi yang telah diatur
dalam peraturan
perundang-undangan,
namun juga informasi lain
terkait Perseroan Terbuka
yang dirasakan
bermanfaat untuk
diketahui pemegang
saham atau investor.
Dengan pemanfaatan
teknologi informasi secara
lebih luas selain Situs Web
diharapkan Perseroan
dapat meningkatkan
efektivitas penyebaran
informasi Perseroan.
Meskipun demikian,
pemanfaatan teknologi
informasi yang dilakukan
tetap memperhatikan
manfaat dan biaya
Perseroan.

Indocement menggunakan
situs web Indocement untuk
menyebarkan informasi
Perseroan. Selain itu,
Indocement memanfaatkan
media sosial yaitu Facebook,
Twitter, Instagram dan LinkedIn
untuk menyebarluaskan
informasi terkait dengan
kegiatan Tanggung Jawab
Sosial Perseroan.

25. Laporan Tahunan
Perseroan Terbuka
mengungkapkan
pemilik manfaat
akhir dalam
kepemilikan
saham

Peraturan perundangundangan di sektor Pasar
Modal yang mengatur
mengenai penyampaian
laporan tahunan
Perseroan Terbuka telah
mengatur kewajiban
pengungkapan

Perseroan telah
mengungkapkan pemilik
manfaat akhir dalam
kepemilikan saham Perseroan.

Keterangan Rekomendasi
OJK

Penjelasan Penerapan dalam
Perseroan

Rekomendasi
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Perseroan
Terbuka paling
sedikit 5% (lima
persen), selain
pengungkapan
pemilik manfaat
akhir dalam
kepemilikan
saham Perseroan
Terbuka melalui
pemegang saham
utama dan
pengendali.

informasi mengenai
pemegang saham yang
memiliki 5% (lima persen)
atau lebih saham
Perseroan Terbuka serta
kewajiban pengungkapan
informasi mengenai
pemegang saham utama
dan pengendali Perseroan
Terbuka baik langsung
maupun tidak langsung
sampai dengan pemilik
manfaat terakhir dalam
kepemilikan saham
tersebut. Dalam Pedoman
Tata Kelola ini
direkomendasikan untuk
mengungkapkan pemilik
manfaat akhir atas
kepemilikan saham
Perseroan Terbuka paling
sedikit 5% (lima persen),
selain mengungkapkan
pemilik manfaat akhir dari
kepemilikan saham oleh
pemegang saham utama
dan pengendali.

VI.2 Penerapan Asean CG Scorecard
Part A: Rights of Shareholders
A.1
A.1.1

Basic shareholder rights
Does the company pay (interim and final/annual)
dividends in an equitable and timely manner; that is,
all shareholders are treated equally and paid within
30 days after being (i) declared for interim dividends
and (ii) approved by shareholders at general
meetings for final dividends? In case the company
has offered Scrip dividend, did the company paid the

Dividen di distribusikan kepada
pemegang saham paling lambat 30 hari
kalender sejak pengumuman hasil
RUPST diumumkan.
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dividend within 60 days

A.2 Right to participate in decisions concerning fundamental corporate changes.
Do shareholders have the right to participate in:
A.2.1

Amendments to the company's constitution?

Ya, Perseroan memberikan hak kepada
pemegang saham untuk ikut serta
dalam pengambilan keputusan
perubahan Anggaran Dasar, yang diatur
dalam anggaran dasar Perseroan.

A.2.2

The authorization of additional shares?

Ya, Perseroan memberikan hak kepada
pemegang saham untuk ikut serta
dalam pengambilan keputusan
penambahan/penerbitan saham baru,
yang diatur dalam anggaran dasar
Perseroan.

A.2.3

The transfer of all or substantially all assets, which in
effect results in the sale of the company?

Ya, Perseroan memberikan hak kepada
pemegang saham untuk ikut serta
dalam pengambilan keputusan transfer
asset yang berdampak pada penjualan
Perseroan, yang diatur dalam anggaran
dasar Perseroan.

A.3 Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and to be informed of the
rules, including voting procedures that govern general shareholder meetings.
A.3.1

Do shareholders have the opportunity, evidenced by
an agenda item, to approve remuneration (fees,
allowances, benefits-in-kind and other emoluments)
or any increases in remuneration for the nonexecutive directors/commissioners?

Pemegang saham diberi hak untuk
menyetujui remunerasi bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris dalam
RUPST.

A.3.2

Does the company provide non-controlling
shareholders a right to nominate candidates for
board of directors/commissioners?

Pemegang saham diberi hak untuk
mengajukan nominasi kandidat Direksi
dan Dewan Komisaris, yang diajukan
oleh pemegang saham yang memiliki
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(atau secara bersama-sama memiliki)
1/10 dari seluruh saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan, yang
diajukan dalam waktu selambatlambatnya 7 hari sebelum Panggilan
RUPST dilakukan.
A.3.3

Does the company allow shareholders to elect
directors/commissioners individually?

Ya, dengan prinsip satu saham satu
suara pemegang saja, dimungkinkan
untuk memilih Direksi dan Dewan
Komisaris secara individu.

A.3.4

Does the company disclose the voting procedures
used before the start of meeting?

Ya, sebelum RUPST dilakukan, pimpinan
rapat dan/atau MC menjelaskan
mekanisme pengambilan keputusan
dalam RUPST.

A.3.5

Do the minutes of the most recent AGM record that
the shareholders were given the opportunity to ask
questions and the questions raised by shareholders
and answers given recorded?

Ya, Berita Acara RUPST telah mencatat
pemberian kesempatan untuk bertanya
dan pertanyaan yang diajukan oleh
pemegang saham Perseroan dalam
RUPST.

A.3.6

Does the company disclose the voting results
including approving dissenting, and abstaining
votes for all resolutions/each agenda item for the
most recent AGM?

Ya, Perseroan telah mengumumkan
hasil pemungutan suara dalam RUPST,
termasuk perolehan suara abstain.

A.3.7

Does the company disclose the list of board
members who attended the most recent AGM?

Ya, Perseroan telah mengumumkan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
yang hadir dalam RUPST.

A.3.8

Does the company disclose that all board members
and the CEO (if he is not a board member) attended
the most recent AGM?

Ya, Perseroan telah mengumumkan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
termasuk Direktur Utama yang hadir
dalam RUPST.

A.3.9

Does the company allow voting in absentia?

Ya, Pemegang saham tetap dapat ikut
serta dalam pemungutan suara,
walaupun yang bersangkutan tidak
hadir dalam RUPS, sepanjang
pemegang saham yang bersangkutan
memberikan surat kuasa yang sah
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kepada penerima kuasa.
A.3.10

Did the company vote by poll (as opposed to by show
of hands) for all resolutions at the most recent AGM?

Pemungutan suara dilakukan dengan
menggunakan kartu suara yang telah
disediakan oleh Perseroan.

A.3.11

Does the company disclose that it has appointed an
independent party (scrutineers/inspectors) to count
and/or validate the votes at the AGM?

Pihak yang ditunjuk Perseroan untuk
menghitung dan/atau melakukan
validasi terhadap hasil pemungutan
suara yang dilakukan dalam RUPS
adalah Notaris yang independen.

A.3.12

Does the company make publicly available by the
next working day the result of the votes taken during
the most recent AGM/EGM for all resolutions?

Ya, Perseroan selalu mengumumkan
hasil RUPS di surat kabar harian pada
hari kerja berikutnya setelah
pelaksanaan RUPST/RUPSLB.

A.3.13

Does the company provide at least 21 days’ notice
for all AGMs and EGMs?

Ya, Perseroan selalu melakukan
panggilan RUPS paling lambat 21 hari
sebelum pelaksanaan RUPS, tanpa
menghitung tanggal pengumuman dan
tanggal pelaksanaan RUPS.

A.3.14

Does the company provide the rationale and
explanation for each agenda item which require
shareholders' approval in the notice of AGM/circulars
and/or the accompanying statement?

Ya, Perseroan telah menjelaskan setiap
mata acara RUPS dalam pengumuman
panggilan RUPS.

A.3.15

Does the company give the opportunity for
shareholder to place item/s on the agenda of AGM?

Ya, Pemegang saham dapat
mengajukan usulan agenda RUPS
selambat-lambatnya 7 hari sebelum
tanggal panggilan RUPS.

A.4 Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.
A.4.1

In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers,
does the board of directors/commissioners appoint
an independent party to evaluate the fairness of the
transaction price?

Ya, Perseroan selalu menunjuk pihak
independen untuk melakukan evaluasi
fairness dari setiap nilai transaksi
merger, akuisis dan/atau
pengambilalihan, sesuai ketentuan yang
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berlaku.

A.5
The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be
facilitated.
A.5.1

Does the company disclose its practices to
encourage shareholders to engage with the company
beyond AGM?

Ya

Part B: Equitable Treatment of Shareholders
B.1 Shares and voting rights
B.1.1

Does the company's ordinary or common shares
have one vote for one share?

Ya

B.1.2

Where the company has more than one class of
shares, does the company publicise the voting rights
attached to each class of shares (e.g. through the
company website /reports/ the stock exchange/ the
regulator's website)?

Ya

B.2 Notice of AGM
B.2.1

Does each resolution in the most recent AGM deal
with only one item, i.e., there is no bundling of
several items into the same resolution?

Ya

B.2.2

Are the company's notice of the most recent
AGM/circulars fully translated into English and
published on the same date as the local-language
version?

Ya
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Does the notice of AGM/circulars have the following
B.2.3

Are the profiles of directors/commissioners (at least
age, academic, qualification, date of appointment,
experience, and directorships in other listed
companies) in seeking election/re-election included?

Ya. Profile calon Direksi dan/atau
Dewan Komisaris di publikasikan di
website Perseroan bersamaan dengan
waktu panggilan RUPS.

B.2.4

Are the auditors seeking appointment/reappointment clearly identified?

Ya

B.2.5

Were the proxy documents made easily available?

Ya

B.3 Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.
B.3.1

Does the company have policies and/or rules
prohibiting directors/commissioners and employees
to benefit from knowledge which is not generally
available to the market?

Ya, Perseroan memiliki kebijakan
Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan
Informasi, Investasi dan Pencegahan
Perdagangan oleh Orang Dalam, untuk
mencegah insider trading.

B.3.2

Are the directors and commissioners required to
report their dealings in company shares within 3
business days?

Ya

B.4 Related-party transactions by directors and key executives.
B.4.1

Does the company have a policy requiring
directors/commissioners to disclose their interest in
transactions and any other conflicts of interest?

Ya

B.4.2

Does the company have a policy requiring a
committee of independent directors/commissioners
to review material RPTs to determine whether they
are in the best interests of the company and
shareholders?

Ya

B.4.3

Does the company have a policy requiring board
members (directors/commissioners) to abstain from

Ya, terdapat dalam anggaran dasar
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B.4.4

participating in the board discussion on a particular
agenda when they are conflicted?

Perseroan.

Does the company have policies on loans to directors
and commissioners either forbidding this practice or
ensuring that they are being conducted at arm’s
length basis and at market rates?

Ya

B.5 Protecting minority shareholders from abusive actions
B.5.1

Does the company disclose that RPTs are conducted
in such a way to ensure that they are fair and at
arms' length?

Ya, Setiap transaksi benturan
kepentingan dinilai oleh pihak
independen untuk menilai fairness dari
nilai transaksi.

B.5.2

In case of related party transactions requiring
shareholders' approval, is the decision made by
disinterested shareholders?

Ya, setiap transaksi benturan
kepentingan selalu disetujui oleh
pemegang saham yang tidak memiliki
benturan kepentingan, sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

Part C. Role of Stakeholders
C.1 The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.
Does the company disclose a policy and practices
that address:
C.1.1

The existence and scope of the company's efforts to
address customers' welfare?

??  Note: ada dalam web tiga roda?

C.1.2

Supplier/contractor selection procedures?

Ya, Perseroan memiliki SOP dalam
penunjukan Supplier.  Note:
Masukkan di Website?
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C.1.3

The company’s efforts to ensure that its value chain
is environmentally friendly or is consistent with
promoting sustainable development?

Ya, Perseroan melalukannya melalui
program CSR.

C.1.4

The company’s efforts to interact with the
communities in which they operate?

Ya, Perseroan melakukannya melalui
program CSR.

C.1.5

The company’s anti-corruption programs and
procedures?

Ya, Perseroan mengikuti dan
mensosialisasikan anti corruption
program melalui Etika Karyawan, dan
Anti Corruption Guideline.  Note: Anti
Corruption Guideline ditampilkan dalam
website?

C.1.6

How creditors’ rights are safeguarded?

Ya, Perlindungan terhadap hak-hak
kreditur dituangkan dalam setiap
perjanjian yang dibuat antara Perseroan
dengan kreditur.

C.1.7

Does the company have a separate report/section
that discusses its efforts on environment/economy
and social issues?

Ya, Perseroan selain Laporan Tahunan,
Perseroan juga membuat Laporan
Sustainability Report.

C.2 Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain
effective redress for violation of their rights.
C.2.1

Does the company provide contact details via the
company's website or Annual Report which
stakeholders (e.g. customers, suppliers, general
public etc.) can use to voice their concerns and/or
complaints for possible violation of their rights?

Ya, Perseroan mempublikasikan nomor
telepon dan alamat email yang bisa
dihubungi oleh stakeholder Perseroan.

C.3 Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.
C.3.1

Does the company explicitly disclose the policies and
practices on health, safety, and welfare policy for its

Ya, kebijakan SMK3 bagi karyawan
diumumkan dan disosialisasikan oleh
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employees?

Perseroan melalui pertemuanpertemuan SMK3, training dan media
intranet Perseroan.  Note: Kebijakan
SMK3 dicantumkan di website?

C.3.2

Does the company explicitly disclose the policies and
practices on training and development programs for
its employees?

Ya, kebijakan training bagi karyawan
diumumkan dan disosialisasikan oleh
Perseroan melalui media intranet
Perseroan.  Note: Kebijakan training
dicantumkan di website?

C.3.3

Does the company have a reward/compensation
policy that accounts for the performance of the
company beyond short-term financial measures?

Tidak ada

C.4 Stakeholders including individual employee and their representative bodies should be able to freely
communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not
be compromised for doing this.
C.4.1

Does the company have a whistle blowing policy
which includes procedures for complaints by
employees and other stakeholders concerning
alleged illegal and unethical behavior and provide
contact details via the company’s website or annual
report

Ya. Perseroan mempunyai kebijakan
Whistleblowing System.  Note:
Kebijakan Whistleblowing system belum
terlihat di website Perseroan

C.4.2

Does the company have a policy or procedures to
protect an employee/person who reveals alleged
illegal/unethical behaviour from retaliation?

Ya, dalam pelapor dalam
Whistleblowing system akan dilindungi
identitasnya.

Part D: Disclosure and Transparency
D.1 Transparent ownership structure
D.1.1

Does the information on shareholdings reveal the
identity of beneficial owners, holding 5%
shareholding or more?

Ya, Perseroan telah mengungkapkan
dalam website dan laporan tahunan,
identitas pemilik individu Perseroan
yang memegang lebih dari 5% saham
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Perseroan.
D.1.2

Does the company disclose the direct and indirect
(deemed) shareholdings of major and/or substantial
shareholders?

Ya, Perseroan telah mengungkapkan
dalam website dan laporan tahunan,
pemilik langsung maupun tidak
langsung pemegang saham utama
Perseroan.

D.1.3

Does the company disclose the direct and indirect
(deemed) shareholdings of
directors/commissioners?

Ya, dalam Laporan Tahunan Perseroan
telah mengungkapkan kepemilikan
saham Direksidan Dewan Komisaris.

D.1.4

Does the company disclose the direct and indirect
(deemed) shareholdings of senior management?

Tidak  Kategori Senior Management?

D.1.5

Does the company disclose details of the
parent/holding company, subsidiaries, associates,
joint ventures and special purpose enterprises/
vehicles (SPEs)/ (SPVs)?

Ya, Dalam Laporan Tahunan Perseroan
telah mengungkapkan struktur
kepemilikan saham entitas anak
Perseroan.

D.2 Quality of Annual Report
Does the company’s annual report disclose the
following items:
D.2.1

Corporate objectives

Ya

D.2.2

Financial performance indicators

Ya

D.2.3

Non-financial performance indicators

Ya

D.2.4

Dividend policy

Ya??

D.2.5

Biographical details (at least age, qualifications, date
of first appointment, relevant experience, and any
other directorships of listed companies) of all
directors/commissioners

Ya

D.2.6

Attendance details of each director/commissioner in
all directors/commissioners meetings held during

Ya
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the year
D.2.7

Total remuneration of each member of the board of
directors/commissioners

Ya

Corporate Governance Confirmation Statement
D.2.8

Does the annual report contain a statement
confirming the company’s compliance with the code
of corporate governance and where there is noncompliance, identify and explain reasons for each
such issue?

Annual Report Perseroan telah
mencantumkan pelaksanaan GCG di
Perseroan dengan system comply or
explain sesuai ketentuan OJK.

D.3. Disclosure of related-party transactions (RPT)
D.3.1

Does the company disclose its policy covering the
review and approval of material RPTs?

Ya, terdapat dalam prospectus dan/atau
sirkular yang dibuat dalam setiap
transaksi dengan benturan kepentingan.

D.3.2

Does the company disclose the name, relationship,
nature and value for each material RPT?

Ya, terdapat dalam prospectus dan/atau
sirkular yang dibuat dalam setiap
transaksi dengan benturan kepentingan.

D.4 Directors and Commissioners dealings in shares of the company
D.4.1

Does the company disclose trading in the company's
shares by insiders?

Tidak dinyatakan

D.5 External auditor and audit report
Where the same audit firm is engaged for both audit
and non-audit services
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D.5.1

Are audit and non-audit fees disclosed?

Ya, diungkapkan dalam Laporan
Tahunan Perseroan

D.5.2

Does the non-audit exceed the audit fees?

Tidak

D.6 Medium of communication
Does the company use the following modes of
communication?
D.6.1

Quarterly reporting

Ya

D.6.2

Company website

Ya

D.6.3

Analysts' briefings

Ya

D.6.4

Media briefings /press conferences

Ya

D.7 Timely filing/release of annual/financial reports
D.7.1

Are the audited annual financial report released
within 120 days of the financial year end?

Ya

D.7.2

Is the annual report released within 120 days from
the financial year end?

Ya

D.7.3

Is the true and fairness/fair representation of the
annual financial statement/reports affirmed by the
board of directors/commissioners and/or the
relevant officers of the company?

Ya

D.8 Company website
Does the company have a website disclosing up-to-
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date information on the following:
D.8.1

Financial statements/reports (latest quarterly)

Ya

D.8.2

Materials provided in briefings to analysts and media

Ya  Bahan Public Expose

D.8.3

Downloadable annual report

Ya

D.8.4

Notice of AGM and/or EGM

Ya

D.8.5

Minutes of AGM and/or EGM

Ya

D.8.6

Company's constitution (company's by-laws,
memorandum and articles of association)

Belum

D.9 Investor relations
D.9.1

Does the company disclose the contact details (e.g.
telephone, fax, and email) of the officer responsible
for investor relations?

Ya

Part E: Responsibilities of the Board
E.1 Board Duties and Responsibilities
Clearly defined board responsibilities and corporate
governance policy
E.1.1

Does the company disclose its corporate governance
policy/board charter?

Belum tercakup dalam website

E.1.2

Are the types of decisions requiring board of
directors/commissioners' approval disclosed?

Tidak

E.1.3

Are the roles and responsibilities of the board of
directors/commissioners clearly stated?

Ya
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Corporate Vision/Mission
E.1.4

Does the company have an updated vision and
mission statement?

Ya

E.1.5

Does the board of directors play a leading role in the
process of developing and reviewing the company’s
strategy at least annually?

Ya

E.1.6

Does the board of directors have a process to review,
monitor and oversee the implementation of the
corporate strategy?

Ya

E.2 Board structure
Code of Ethics or Conduct
E.2.1

Are the details of the code of ethics or conduct
disclosed?

Ya

E.2.2

Are all directors/commissioners, senior
management and employees required to comply
with the code/s?

Ya

E.2.3

Does the company have a process to implement and
monitor compliance with the code/s of ethics or
conduct?

Ya

Board Structure & Composition
E.2.4

Do independent directors/commissioners make up
at least 50% of the board of
directors/commissioners?

Sesuai ketentuan OJK, jumlah Komisaris
Independen adalah paling sedikit 30%
dari jumlah anggota Dewan Komisaris;
dan sesuai ketentuan BEI, jumlah
Direktur Independen paling sedikit satu
orang. Sampai saat ini Perseroan telah
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memenuhi ketentuan OJK dan BEI.
E.2.5

Does the company have a term limit of nine years or
less or 2 terms of five years1 each for its independent
directors/commissioners?

Sesuai ketentuan OJK, apabila
Komisaris Independen telah menjabat
lebih dari 2 periode, dapat dipilih
kembali sepanjang yang bersangkutan
tetap menyatakan independensinya.

1The

Sedangkan masa jabatan Direktur
Independen, sesuai ketentuan BEI
memiliki masa jabatan maksimal
selama 2 periode.

five years term must be required by legislation
which pre-existed the introduction of the ASEAN
Corporate Governance Scorecard in 2011

Note: Sesuai AD Perseroan Direksi dan
Dewan Komisaris dipilih dan diangkat
oleh RUPS untuk masa jabatan sampai
dengan RUPST ketiga sejak
pengangkatannya.
E.2.6

Has the company set a limit of five board seats that
an individual independent/non-executive
director/commissioner may hold simultaneously?

Ya

E.2.7

Does the company have any executive directors who
serve on more than two boards of listed companies
outside of the group?

Tidak

Nominating Committee
E.2.8

Does the company have a Nominating Committee?

Ya

E.2.9

Is the Nominating Committee comprised of a
majority of independent directors/commissioners?

Tidak

E.2.10

Is the chairman of the Nominating Committee an
independent director/commissioner?

Ya

E.2.11

Does the company disclose the terms of
reference/governance structure/charter of the

Belum
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Nominating Committee?
E.2.12

Is the meeting attendance of the Nominating
Committee disclosed and if so, did the Nominating
Committee meet at least twice during the year?

Ya, sudah diungkapkan dalam Laporan
Tahunan

Remuneration Committee Compensation Committee
E.2.13

Does the company have a Remuneration
Committee?

Ya

E.2.14

Is the Remuneration Committee comprised of a
majority of independent directors/commissioners?

Tidak

E.2.15

Is the chairman of the Remuneration Committee an
independent director/commissioner?

Ya

E.2.16

Does the company disclose the terms of
reference/governance structure/charter of the
Remuneration Committee?

Belum

E.2.17

Is the meeting attendance of the Remuneration
Committee disclosed and, if so, did the
Remuneration Committee meet at least twice
during the year?

Ya, sudah diungkapkan dalam Laporan
Tahunan

Audit Committee
E.2.18

Does the company have an Audit Committee?

Perseroan memiliki Komite Audit

E.2.19

Is the Audit Committee comprised entirely of nonexecutive directors/commissioners with a majority
of independent directors/commissioners?

Komite Audit Perseroan terdiri dari satu
orang Komisaris Independen (ketua
Komite Audit), dan dua orang
professional Independen. Komposisi ini
sesuai dengan ketentuan OJK.

E.2.20

Is the chairman of the Audit Committee an
independent director/commissioner?

Ketua Komite Audit Perseroan adalah
seorang Komisaris Independen.
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E.2.21

Does the company disclose the terms of
reference/governance structure/charter of the Audit
Committee?

Belum

E.2.22

Does at least one of the independent
directors/commissioners of the committee have
accounting expertise (accounting qualification or
experience)?

Komisaris Independen yang menjadi
Ketua Komite Audit memiliki latar
belakang pendidikan dan pengalaman
bekerja di bidang akunting.

E.2.23

Is the meeting attendance of the Audit Committee
disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at
least four times during the year?

Jumlah kehadiran anggota Komite Audit
dalam Rapat Komite Audit dilaporkan
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

E.2.24

Does the Audit Committee have primary
responsibility for recommendation on the
appointment, and removal of the external auditor?

Komite Audit setiap tahun memberikan
evaluasi terhadap kinerja auditor
eksternal Perseroan serta memberikan
rekomendasi untuk penunjukan
eksternal auditor.

E.3 Board Process
Board meetings and attendance
E.3.1

Are the board of directors meeting scheduled before
the start of financial year?

Jadwal Rapat Direksi dan Dewan
Komisaris diputuskan dalam Rapat
Direksi/Dewan Komisaris yang
dilakukan pada akhir tahun buku.

E.3.2

Does the board of directors/commissioners meet at
least six times during the year?

Yes

E.3.3

Has each of the directors/commissioners attended
at least 75% of all the board meetings held during
the year?

Yes

E.3.4

Does the company require a minimum quorum of at
least 2/3 for board decisions?

Yes

E.3.5

Did the non-executive directors/commissioners of
the company meet separately at least once during

No
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the year without any executives present?

Access Information
E.3.6

Are bored papers for board of
directors/commissioners meetings provided to the
board at least five business days in advance of the
board meeting?

Ya

E.3.7

Does the company secretary play a significant role in
supporting the board in discharging its
responsibilities?

Ya

E.3.8

Is the company secretary trained in legal,
accountancy or company secretarial practices and
has kept abreast on relevant developments?

Ya

Board Appointments and Re-Election
E.3.9

Does the company disclose the criteria used in
selecting new directors/commissioners?

No

E.3.10

Did the company describe the process followed in
appointing new directors/commissioners?

Dalam Laporan Tahunan, proses
penunjukan Direksi dan Dewan
Komisaris telah dicantumkan.

E.3.11

Are all directors/commissioners subject to reelection every 3 years; or 5 years for listed
companies in countries whose legislation prescribes
a term of 5 years2 each?

Ya

The five years term must be required by
legislation which pre-existed the introduction of
the ASEAN Corporate Govemance Scorecard in
2011
2
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Remuneration Matters
E.3.12

Does the company disclose its remuneration (fees,
allowances, benefit-in-kind and other emoluments)
policy/practices (ie. the use of short term and long
term incentives and performance measures) for its
executive directors and CEO?

No

E.3.13

Is there disclosure of the fee structure for nonexecutive directors/commissioners?

Tidak

E.3.14

Do the shareholders or the Board of Directors
approve the remuneration of the executive directors
and/or the senior executives?

Ya, disetujui dalam RUPST

E.3.15

Does the company have measurable standards to
align the performance-based remuneration of the
executive directors and senior executive with longterm interests of the company such as claw back
provision and deferred bonuses?

Ya??

Internal Audit
E.3.16

Does the company have a separate internal audit
function?

Ya

E.3.17

Is the head of internal audit identified or, if
outsourced, is the name of the external firm
disclosed?

Ya

E.3.18

Does the appointment and removal of the internal
auditor require the approval of the Audit Committee?

Tidak, hanya persetujuan Dewan
Komisaris sesuai ketentuan yang
berlaku

Risk Oversight
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E.3.19

Does the company establish a sound internal control
procedures/risk management framework and
periodically review the effectiveness of that
framework?

Sedang dalam proses

E.3.20

Does the Annual Report/Annual CG Report disclose
that the board of directors/commissioners has
conducted a review of the company's material
controls (including operational, financial and
compliance controls) and risk management
systems?

Ya

E.3.21

Does the company disclose the key risks to which the
company is materially exposed to (i.e. financial
operational including IT, environmental, social,
economic)?

Ya

E.3.22

Does the Annual Report/Annual CG Report contain a
statement from the board of
directors/commissioners or Audit Committee
commenting on the adequacy of the company's
internal controls/risk management systems?

Tidak

E.4 People on the Board
Board Chairman
E.4.1

Do different persons assume the roles of chairman
and CEO?

No

E.4.2

Is the chairman an independent
director/commissioner?

No

E.4.3

Is any of the directors a former CEO of the company
in the past 2 years?

No

E.4.4

Are the roles and responsibilities of the chairman
disclosed?

No
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Lead Independent Director
E.4.5

If the Chairman is not independent, has the Board
appointed a Lead/Senior Independent Director and
has his/her role been defined?

Yes  Satu orang anggota Direksi
adalah Direktur Independen, yang dipilih
dan memenuhi syarat BEI

Skills and competencies
E.4.6

Does at least one non-executive
director/commissioner have prior working
experience in the major industry the company is
operating in?

Yes

E.5 Board Performance
Directors Performance
E.5.1

Does the company have orientation programmes for
new directors/commissioners?

Yes

E.5.2

Does the company have a policy that encourages
directors/commissioners to attend on-going or
continuous professional education programs?

Yes

CEO/Executive Management Appointments and
Performance
E.5.3

Does the company disclose the process onhow the
board of directors/commissioners plans for the
succession of the CEO/Managing Director/President

No

E.5.4

Does the board of directors/commissioners conduct
an annual performance assessment of the

Yes
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CEO/Managing Director/President?

Board Appraisal
E.5.5

Did the company conduct an annual performance
assessment of the board of directors/commissioners
and disclose the criteria and process followed for the
assessment?

Yes  Kriteria dan proses dicantumkan
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Director Appraisal
E.5.6

Did the company conduct an annual performance
assessment of the individual
directors/commissioners and disclose the criteria
and process followed for the assessment?

Yes  Kriteria dan proses dicantumkan
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Committee Appraisal
E.5.7

Did the company conduct an annual performance
assessment of the board committees and disclose
the criteria and process followed for the
assessment?

Yes  Kriteria dan proses dicantumkan
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Level 2 Bonus
(B)A. Rights of shareholders
(B)A.1

Right to participate effectively in and vote in general
shareholders' meetings and should be informed of
the rules, including voting procedures, which govern
general shareholders' meetings.

Indocement’s Way- GCG Guideline| 98

(B)A.1.1

Does the company allow the use of secure electronic
voting in absentia at the general meetings of
shareholders?

No

B. Equitable treatment of shareholders
(B)B.1
(B)B.1.1

(B)C
(B)C.1

(B)C.1.1

Notice of AGM
Does the company release its notice of AGM (with
detailed agendas and explanatory circulars), as
announced to the Exchange, at least 28 days before
the date of the meeting?

No

Roles of Stakeholders
The rights of stakeholders that are established by
law or through mutual agreements are to be
respected

Yes

Does the company adopt an internationally
recognized reporting framework for sustainability (i.e.
GRI. Integrated Reporting. SASB)?

Yes

(B)D. Disclosure and transparency
(B)D.1

Quality of annual report

(B)D.1.1

Are the audited annual financial report/statement
released within 60 days from the financial year end?

No

(B)D.1.2

Does the company disclose details of remuneration
of the CEO?

No
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(B)E. Responsibilities of the Board
(B)E.1

Board competencies and diversity

(B)E.1.1

Does the company have at least one female
independent director/commissioner?

No

(B)E.1.2

Does the company have a policy and disclose
measurable objectives for implementing its board
diversity and report on progress in achieving its
objectives?

Yes

(B)E.2

Board Structure

(B)E.2.1

Is the Nominating Committee comprise entirely of
independent directors/commissioners?

No

(B)E.2.2

Does the Nominating Committee undertake the
process of identifying the quality of directors aligned
with the company's strategic directions?

Yes

(B)E.3
(B)E.3.1

(B)E.4
(B)E.4.1

Board Appointments and Re-Election
Does the company use professional search firms or
other external sources of candidates (such as
director databases set up by director or shareholder
bodies) when searching for candidates to the board
of directors/commissioners?

Tidak

Board Structure & Composition
Do independent non-executive
directors/commissioners make up more than 50% of
the board of directors/commissioners for a company
with independent chairman?

No
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(B)E.5
(B)E.5.1

(B)E.6
(B)E.6.1

E.3

Risk Oversight
Does the board describe its governance process
around IT issues including disruption, cyber security,
disaster recovery, to ensure that all key risks are
identified, managed and reported to the board?

No

Board Performance
Does the company have a separate board level Risk
Committee?

No

Board appointments and re-election

E.3.1(B)

Does the company compile a board profile when
considering candidates to the board (i.e., identify the
professional skills and personal characteristics
present on the current board; identify the missing
skills and characteristics; and nominate individuals
who could fill possible gaps)?

Yes

E.3.2(B)

Does the company disclose it uses professional
search firms or other external sources of candidates
(such as director databases set up by director or
shareholder bodies) when searching for candidates
to the board of directors/commissioners?

No

E.4
E.4.1(B)

Board structure & composition
Does the company disclose that it has set a limit of
five board’s seats in PLCs including its unlisted
subsidiaries.

No
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E.5
E.5.1(B)

E.6
E.6.1(B)

Board appraisal
Does the company disclose that an external
consultant is appointed to facilitate the board
assessment at least once every three years?

No

Risk oversight
Does the annual report contain a statement from the
board of directors/commissioners or Audit
Committee commenting on the adequacy of the
company's internal controls/risk management
systems?

Yes

Level 2 Penalty
(P)A. Rights of shareholders
(P)A.1
(P)A.1.1

(P)A.2

(P)A.2.1

Basic shareholder rights
Did the company fail or neglect to offer equal
treatment for share re-purchases to all shareholders?

No

Shareholders, including institutional shareholders,
should be allowed to consult with each other on
issues concerning their basic shareholder rights as
defined in the Principles, subject to exceptions to
prevent abuse.
Is there evidence of barriers that prevent
shareholders from communicating or consulting with
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other shareholders?

(P)A.3

Right to participate effectively in and vote in general
shareholders' meetings and should be informed of
the rules, including voting procedures, which govern
general shareholders' meetings.

(P)A.3.1

Did the company include any additional and
unannounced agenda item into the notice of
AGM/EGM

Yes

(P)A.3.2

Did the Chairman of the Board, Audit Committee
Chairman and CEO attend the most recent AGM?

Yes

(P)A.4

Capital structures and arrangements that enable
certain shareholders to obtain a degree of control
disproportionate to their equity ownership should be
disclosed.
Did the company fail to disclose the existence of:

(P)A.4.1

Shareholders' agreements?

No

(P)A.4.2

Voting cap?

No

(P)A.4.3

Multiple voting rights?

No

(P)A.5

(P)A.5.1

Capital structures and arrangements that enable
certain shareholders to obtain a degree of control
disproportionate to their equity ownership should be
disclosed.
Is a pyramid ownership structure and/ or cross
holding structure apparent?
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(P)B. Equitable treatment of shareholders
(P)B.1

Insider trading and abusive self-dealing should be

(P)B.1.1

Has there been any conviction of insider trading
involving directors/commissioners, management
and employees in the past three years?

(P)B.2

Protecting minority shareholders from abusive action

(P)B.2.1

Has there been any cases of non-compliance with the
laws, rules and regulations pertaining to significant
or material related-party transactions in the past
three years?

(P)B.2.2

Were there any RPTs that can be classified as
financial assistance (i.e not conducted at arm’s
length) to entities other than wholly-owned
subsidiary companies?

(P)C. Role of stakeholders
(P)C.1

(P)C.1.1

(P)C.2

The rights of stakeholders that are established by
law or through mutual agreements are to be
respected.
Have there been any violations of any laws pertaining
to labor/employment/ consumer/insolvency/
commercial/competition or environmental issues?

Where stakeholders participate in the corporate
governance process, they should have access to
relevant, sufficient and reliable information on a
timely and regular basis.
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(P)C.2.1

Has the company faced any sanctions by regulators
for failure to make announcements within the
requisite time period for material events?

(P)D Disclosure and transparency
(P)D.1

Sanctions from regulator on financial reports

(P)D.1.1

Did the company receive a "qualifed opinion" in its
external audit report?

No

(P)D.1.2

Did the company receive an "adverse opinion" in its
external audit report?

No

(P)D.1.3

Did the company receive a "disclaimer of opinion" in
its external audit report?

No

(P)D.1.4

Has the company in the past year revised its financial
statements for reasons other than changes in
accounting policies?

No

(P)E.1

Compliance with listing rules, regulations and
applicable laws

(P)E.1.1

Is there any evidence that the company has not
complied with any listing rules and regulations over
the past year apart from disclosure rules?

(P)E.1.2

Have there been any instances where non-executive
directors/commissioners have resigned and raised
any issues of governance-related concerns?

(P)E.2
(P)E2.1

Board Structure
Does the Company have any independent
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directors/commissioners who have served for more
than nine years or two terms of five years each
(whichever is higher) in the same capacity?
The five years term must be required by legislation
which pre-existed before the introduction of the
ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011
1

(P)E2.2

Did the company fail to identify who are the
independent director(s) / commissioner(s)?

(P)E2.3

Does the company have any independent directors/
non-executive/commissioners who serve on a total of
more than five boards of publicly-listed companies?

(P)E.3
(P)E3.1

(P)E.4

External audit
Is any of the directors or senior management a
former employee or partner of the current external
auditor (in the past two years)?

External audit

(P)E4.1

Has the chairman been the company CEO in the last
three years?

(P)E4.2

Do independent non-executive
directors/commissioners receive options,
performance shares or bonuses?

BAB 3
PENUTUP
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Sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate
Governance) dan Standar Etika (Code of Conduct) pada PT Indocement Tunggal Prakarsa
Tbk. (“Perseroan”) dengan ini diumumkan sebagai berikut:
1. Larangan Gratifikasi: Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran Karyawan
Perseroan, dan entitas anak Perseroan (Insan Perseroan) DILARANG untuk
menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, baik secara langsung
maupun tidak langsung dari seluruh stakeholders Perseroan, termasuk namun
tidak terbatas pada Hari Raya Keagamaan. Sekiranya ada pihak-pihak yang
mengetahui adanya Insan Perseroan yang meminta/menerima hadiah atau
gratifikasi kepada/dari stakeholders dengan mengatasnamakan pribadi maupun
Perseroan,
dimohon
untuk
melaporkan
kepada
Perseroan
melalui
MySafeWorkplace, dengan mencantumkan identitas yang jelas.
2. Persaingan Yang Sehat: Perseroan sangat berkomitmen menjalankan prinsip
persaingan yang sehat dan, khususnya, dengan ketaatan hukum Persaingan Usaha
(antitrust law).
3. Integritas dalam urusan bisnis: Korupsi dalam berbagai bentuk tidak ditolerir
Perseroan.
4. Prinsip keberlanjutan: Perseroan menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi
kesehatan dan lingkungan dan menjamin keamanan masyarakat.
5. Memberikan kesempatan yang sama dalam perdagangan efek: Setiap karyawan
wajib menjaga rahasia Perseroan, terkait informasi internal yang dapat
mempengaruhi harga saham Perseroan.
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang transparan dan baik: Sistem
pengendalian internal harus menyediakan dokumentasi yang tepat untuk proses
bisnis utama. Kontrol harus ditetapkan untuk memastikan bahwa semua detail
transaksi yang relevan untuk tujuan akuntansi secara lengkap dan benar terpenuhi.
7. Kondisi kerja yang adil dan penuh rasa hormat: Semua karyawan diharapkan untuk
berperilaku, obyektif, adil dan hormat, ramah terhadap rekan kerja serta pihak
ketiga. Diskriminasi atau pelecehan dalam bentuk apapun tidak akan ditoleransi.
8. Melindungi hak kekayaan intelektual dan menghormati orang lain
Informasi rahasia Perseroan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga atau
Indocement’s Way- GCG Guideline| 107

dipublikasikan. Karyawan harus memperlakukan hak kekayaan intelektual dari
entitas lain dengan rasa hormat yang sama.
9. Memisahkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan pribadi: Semua
karyawan harus selalu menjaga kepentingan pribadi mereka terpisah dari pihakpihak di dalam Perseroan. Keputusan personil dan hubungan bisnis dengan pihak
ketiga juga harus didasarkan pada kriteria yang obyektif.
10. Kerjasama dengan pihak berwenang: Perseroan berupaya untuk bersikap
kooperatif dalam berurusan dengan semua otoritas dan lembaga pemerintah.
Semua informasi dikomunikasikan kepada pihak berwenang secara benar dan
lengkap dan disediakan secara terbuka, tepat waktu, dan mudah dipahami.
11. Peraturan Perlindungan Data dan Privasi Data Pribadi dalam Grup Perseroan:
a) Perseroan memberikan akses kepada karyawan ke semua sumber daya yang
diperlukan, berupa informasi dan nasihat supaya terhindar dari pelanggaran
hukum terhadap peraturan Perseroan.
b) Setiap Karyawan harus mampu mengatur bidang tanggung jawab masing-masing
untuk memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap peraturan Perseroan dan
hukum yang berlaku sesuai Kebijakan Corporate Secretary and Legal Affairs
Division.
c) Perseroan, menunjuk Corporate Secretary and Legal Affairs Division bersama
dengan Corporate Human Resources Division yang bertanggung jawab
memberikan saran dan pelatihan tentang isu-isu kepatuhan dan menyelidiki
setiap pelanggaran kepatuhan yang dituduhkan.
d) Semua karyawan diminta untuk segera melaporkan setiap pelanggaran
Kebijakan Corporate Secretary and Legal Affairs Division.
e) Audit Perseroan akan meninjau efektivitas Kebijakan Corporate Secretary and
Legal Affairs Division secara berkala.
Perseroan akan terus melakukan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi penerapan GCG
secara berkesinambungan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kesesuaian penerapan
GCG dalam Perseroan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan GCG yang
diperlukan.
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Pedoman Tata Kelola Perseroan merupakan living document yang dapat disempurnakan
secara berkala sesuai perkembangan dunia Usaha dan kebutuhan Perseroan, serta sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ijin tertulis dari Dewan
Komisaris dan Direksi.

Pertanyaan, laporan serta informasi-informasi lain menyangkut PERSEROAN dapat
ditujukan
melalui
e-mail
kepada:
corpsec@indocement.co.id
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