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A. Latar Belakang

1. Umum

1.1. PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Perusahaan, adalah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia.

1.2. Perusahaan didirikan pada tanggal 14 Nopember 1974 oleh PT Semen
Gresik dengan saham 45 % dan PT Semen Padang 55 %. Pada tanggal 9
Nopember 1979 status Perusahaan berubah dari Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) menjadi Persero dengan komposisi saham Pemerintah
Republik Indonesia 88 %, PT Semen Padang 7 % dan PT Semen Gresik
5 %. Sejak tahun 1991 diambil alih secara keseluruhan oleh Pemerintah
Republik Indonesia.

1.3. Maksud dan Tujuan pendirian Perusahaan berdasarkan Akta Perubahan
Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor 21 tanggal 14
Maret 2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013
adalah :
Turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program
Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya,
terutama pembangunan dibidang industri persemenan dan industri kimia
dasar lainnya yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat, serta mengejar
keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan pada khususnya dengan
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas.

2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

2.1. Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola
secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan (corporate governance)
didefinisikan sebagai mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-
hubungan antara Manajemen Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris,
Pemegang Saham, dan pihak-pihak berkepentingan di Perusahaan.
Hubungan-hubungan tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk
aturan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk
menentukan tujuan-tujuan Perusahaan serta pemantauan kinerja yang
dihasilkan.

2.2. Keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan
secara signifikan dipengaruhi oleh organ-organ utama Perusahaan, yaitu
Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

2.3. Tata kelola perusahaan yang baik menekankan pentingnya pemilik
Perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada tenaga-
tenaga profesional yang lebih memahami manajemen bisnis sehari-hari.
Tenaga-tenaga profesional yang menerima kepercayaan dan memiliki
kemandirian akan menjalankan manajemen perusahaan agar Perusahaan
secara berkesinambungan mampu mengoptimalkan produksi atau
produknya, meningkatkan hasil (laba) yang dapat memberikan kontribusi
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signifikan terhadap Negara. Dalam hal ini para profesional tersebut
berperan sebagai agent atau pihak yang menerima amanat dari Pemilik
Perusahaan, sedangkan Pemilik Perusahaan sebagai principal bertugas
mengawasi/memonitor jalannya pengelolaan perusahaan serta
mengembangkan sistem insentif bagi Direksi dan manajemen untuk
memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan Perusahaan.

2.4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga memastikan bahwa timbulnya moral
hazards sebagai akibat keleluasaan Direksi dan manajemen dalam
menjalankan Perusahaan dapat dicegah, meningkatkan transparansi dalam
penggunaan dana, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan
diantara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) di Perusahaan.

2.5. Dalam tata kelola perusahaan yang baik, seluruh kegiatan pengelolaan
Perusahaan akan selalu dilandasi prinsip-prinsip :

a. Transparancy (Keterbukaan) : yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan
tepat waktu kepada seluruh stakeholders, sehingga pihak-pihak yang
mempunyai keterkaitan dengan Perusahaan, seperti pemegang saham,
Bapepam, Bursa Efek, pegawai, pelanggan, pemasok dan stakeholders
lainnya, mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang
dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan Perusahaan,
sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya
Perusahaan.

b. Accountability (Akuntabilitas) : yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ Perusahaan
sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang mendasarkan pada
keseimbangan hak dan tanggungjawab antara Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi
mekanisme sistem internal checks and balances yang mencakup
praktik-praktik yang sehat. Direksi bertanggung jawab dalam kegiatan
operasional sehari-hari dan Dewan Komisaris mewakili Pemegang
Saham dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perusahaan.

c. Responsibility (Tanggungjawab) : yaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan
memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak stakeholders,
keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis
yang tidak sehat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap
mereka yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung
dengan Perusahaan.
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d. Independency (Kemandirian) : yaitu suatu keadaan di mana
Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan
dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan
yang sehat. Direksi dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan
Perusahaan dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan peran
pengawasan atas jalannya Perusahaan bebas dari intervensi pihak luar.

e. Fairness (Kewajaran) : yaitu keadilan dan kesetaraan didalam
memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap
stakeholders tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan
perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran
terhadap hak mereka.

B. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, merupakan kumpulan aturan bagi
proses pengurusan dan pengawasan perusahaan yang baik, yang meliputi
pembagian tugas, wewenang , dan tanggung jawab, khususnya bagi Pemegang
Saham selaku Pemilik Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi, yang dilandasi
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keterbukaan,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

2. Pedoman ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemegang Saham selaku
Pemilik Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi untuk menerapkan secara
konsisten tata kelola perusahaan yang baik.

3. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk :

3.1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan
kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat.

3.2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan
meningkatkan kemandirian organ perusahaan.

3.3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran
akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholders maupun
kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

4. Sumber penyusunan Pedoman ini mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (best practices) berkenaan dengan
pengelolaan Perusahaan.

5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini bersifat dinamis, yang dapat
disesuaikan dengan dinamika dunia usaha dan peraturan perundang-undangan
yang terus berkembang. Dengan demikian, Pedoman ini pada hakekatnya dapat
selalu berubah (evolutionary in nature) dan harus dibaca serta dikaji
hubungannya dengan perubahan lingkungan strategis yang dapat diantisipasi
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dari waktu ke waktu, baik yang bersifat internal maupun eksternal, baik di
tingkat daerah, nasional maupun di tingkat internasional.

C. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

1. Visi Perusahaan.

PT Semen Baturaja (Persero) menjadi produsen semen yang efisien, mempunyai
daya saing dan tumbuh.

2. Misi Perusahaan.

2.1. Memproduksi semen yang berkualitas, efisien dan memasarkannya dengan
mengutamakan kepuasan pelanggan serta berwawasan lingkungan.

2.2. Membangun Sumber Daya Manusia yang profesional.

2.3. Memaksimalkan nilai tambah perusahaan bagi Stakeholders.

3. Nilai-Nilai Perusahaan.

Budaya perusahaan adalah sikap dan perilaku jajaran Perusahaan yang
digali dari norma-norma dan nilai-nilai perusahaan. Perusahaan memiliki
nilai-nilai utama, yaitu :

a. Jujur, yaitu ketulusan dan kelurusan hati dengan bertindak
sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tanpa
berusaha untuk mengambil maupun memperoleh keuntungan pribadi
dalam bekerja di Semen Baturaja.

b. Kompeten, yaitu kemampuan memutuskan, menentukan atau
mengambil tindakan yang diperlukan sebatas kewenangan dan
sebatas bidang ilmu, keahlian, maupun keterampilan yang dimiliki
dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas pekerjaannya di
Semen Baturaja secara optimal.

c. Profesional, kemampuan memutuskan, menentukan atau mengambil
tindakan yang diperlukan sebatas kewenangan dan sebatas bidang
ilmu, keahlian, maupun keterampilan yang dimiliki dengan
mengindahkan kode etik profesi, norma serta kaidah yang berlaku
dalam rangka melaksanakan atau menyelesaikan tugas pekerjaannya
di Semen Baturaja secara optimal.

d. Kerjasama, yaitu selalu berupaya melibatkan rekan kerja dan selalu
berkoordinasi dengan atasan atau bawahan untuk melaksanakan
aktivitas kegiatan bekerja dalam rangka mencapai tujuan, visi, dan
misi Semen Baturaja.
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e. Tanggung Jawab, yaitu keadaan menanggung, memikul dan
memenuhi apa-apa yang dijanjikan, diwajibkan maupun ditugaskan
serta menanggung atau menerima beban atas segala sesuatu terkait
adanya tuntutan sebagai akibat tindakan diri sendiri atau orang lain
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di Semen Baturaja.

f. Peduli, yaitu kesiapan dan kesediaan untuk memberikan perhatian
ataupun mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh rekan kerja,
bawahan, ataupun atasan serta lingkungan dalam rangka
melaksanakan aktivitas bekerja sesuai fungsi dan tugasnya sebatas
kewenangan yang dimiliki demi kepentingan Semen Baturaja.

g. Disipilin, yaitu kesiapan dan kesediaan untuk memberikan perhatian
ataupun mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh rekan kerja,
bawahan ataupun atasan serta lingkungan dalam rangka
melaksanakan aktivitas bekerja sesuai fungsi dan tugasnya sebatas
kewenangan yang dimiliki demi kepentingan Semen Baturaja.

D. Komitmen Perusahaan

Aturan main dan praktik-praktik dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang
Baik memerlukan komitmen dari Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Perusahaan.

Komitmen tersebut adalah :

1. Mengelola Perusahaan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

2. Menerapkan secara konsekuen prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
bersama-sama dengan Pemegang Saham, dan Dewan Komisaris, Direksi,
Manajemen, serta Karyawan.

3. Menghindari dan/atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang akan
merugikan Perusahaan.

4. Menumbuhkan budaya perusahaan termasuk etos kerja sesuai dengan Kode
Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan, serta senantiasa bertindak sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

E. Istilah Penting

1. Application Control dan Security adalah prosedur pengamanan dalam
pengelolaan teknologi informasi yang meliputi pengamanan terhadap input,
proses dan output informasi/data.

2. Auditor Intern merupakan bagian dari perusahaan yang melaksanakan aktivitas
secara independen, memberikan layanan jaminan (assurance) objektif dan jasa
konsultasi dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan
pengendalian terhadap operasional perusahaan guna mencapai tujuan
perusahaan.
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3. Auditor Ekstern adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan. untuk memberikan pendapat yang independen
dan obyektif mengenai kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan
keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis
perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direksi, Komisaris, atau
Pemegang Saham perusahaan.

5. Budaya perusahaan (corporate culture) merupakan falsafah, nilai dan norma-
norma yang dijunjung oleh semua unsur di dalam perusahaan.

6. Tata Kelola Perusahaan adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh
organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
(sustainable) dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

7. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah komitmen, aturan main, serta praktik
penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

8. Dewan Komisaris adalah adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan perusahaan.

9. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta
mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar.

10. Disaster recovery planning (sistem penanganan darurat) adalah fungsi teknologi
informasi untuk mengantisipasi adanya kegagalan sistem yang terjadi dan
menghindari dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

11. Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan
dalam Rapat.

12. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai
mengenai benar dan salah yang dianut oleh Perusahaan.

13. Etika usaha adalah aturan tentang pedoman perilaku perusahaan terhadap
stakeholders perusahaan, misalnya perilaku perusahaan terhadap pelanggan atau
pemasok.

14. Etika kerja adalah aturan perilaku dalam bekerja di dalam perusahaan, yaitu
perilaku di antara sesama karyawan perusahaan, misalnya perilaku atasan
terhadap bawahan, dan sebaliknya.

15. Komisaris Independen Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris
yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
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16. Pihak Independen adalah pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen.

17. Komite-Komite Komisaris adalah komite-komite yang dibentuk oleh Dewan
Komisaris, yang bekerja secara kolektif dalam rangka membantu melaksanakan
tugas dan fungsi Komisaris.

18. Organ Utama adalah RUPS, Komisaris, dan Direksi Perusahaan.

19. Organ Pendukung adalah organ perusahaan yang mendukung tugas organ
utama.

20. Penilaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau
kegagalan suatu unit kerja dan atau individu dalam melaksanakan tugas dan
fungsi yang dibebankan kepadanya serta mengidentifikasi area-area yang
memerlukan perbaikan (areas of improvement).

21. Pemerintah Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

22. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi.

23. Risiko merupakan suatu ketidakpastian peristiwa atau outcome yang bersumber
dari lingkungan eksternal maupun internal perusahaan, serta berpotensi
mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

24. Sekretaris Perusahaan adalah pejabat perusahaan yang diangkat oleh Direksi
yang secara khusus melaksanakan fungsi sebagai penghubung (liaison officer)
antara Perusahaan dengan stakeholders, serta memastikan ketaatan terhadap
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal (legal compliance).

25. Service Level Agreement adalah tingkat pelayanan sistem dan teknologi
informasi yang disepakati, ditetapkan dan diperbaharui secara berkala.

26. Stakeholders adalah berbagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan
perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah, Pelanggan, dan
pihak berkepentingan lainnya.

27. Tata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi adalah suatu struktur dan proses
yang saling berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan suatu
organisasi dalam pencapaian tujuan melalui penciptaan nilai tambah dan
penyeimbangan antara risiko dan manfaat dari teknologi informasi serta
prosesnya.
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A. Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Pengertian

1.1. Pemegang Saham mempunyai hak suara khusus dan nama pemiliknya
tercantum didalam Daftar Pemegang Saham.

1.2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah
organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan
dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi
atau Komisaris.

2. Hak Pemegang Saham

Yang dimaksud dengan Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal disini adalah hal
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 5, sebagai
berikut :

2.1. Hak pemegang saham/pemilik modal yang harus dilindungi, antara lain
adalah :

a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi
pemegang saham Persero, dengan ketentuan satu saham memberi hak
kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.

b. Mengambil keputusan tertinggi pada Perum, khusus bagi pemilik modal
Perum.

c. Memperoleh informasi material mengenai BUMN, secara tepat waktu,
terukur dan teratur.

d. Menerima pembagian keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi
pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa
kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang
dimilikinya.

e. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan.

2.2. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham,
adalah pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagimana dimaksud
pada butir 2.1.

2.3. Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. huruf a dan
huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang
mengatur perseroan terbatas.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) :

Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disini adalah apa
yang tercantum dalam Pasal 20 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero)
Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah Helmi Nomor 21
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tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun
2013 tanggal 18 Maret 2013.

3.1. Penyelenggaraan RUPS

a. RUPS Tahunan

Yang dimaksud dengan RUPS Tahunan disini adalah apa yang
tercantum dalam Pasal 21 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja
(Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah
Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

b. RUPS Luar Biasa

Yang dimaksud dengan RUPS Luar Biasa disini adalah apa yang
tercantum dalam Pasal 22 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja
(Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah
Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

3.2. Tempat dan Pemanggilan RUPS

Yang dimaksud dengan Tempat dan Pemanggilan RUPS disini adalah apa
yang tercantum dalam Pasal 23 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja
(Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah
Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

3.3. Pimpinan dan Berita Acara RUPS

Yang dimaksud dengan Pimpinan dan Berita Acara RUPS disini adalah apa
yang tercantum dalam Pasal 24 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja
(Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah
Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

3.4. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan
Yang dimaksud dengan Kuorum, Hak Suara dan Keputusan disini adalah
apa yang tercantum dalam Pasal 25 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja
(Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah
Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.
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Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, penjelasan mengenai
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tercantum pada pasal 6.

B. Dewan Komisaris

1. Pengertian

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan, yang dimaksud dengan Dewan
Komisaris disini adalah apa yang tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar PT.
Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris
Fatiah Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Yang dimaksud dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris disini
adalah apa yang tercantum dalam Pasal 15 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja
(Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah Helmi
Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02
Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

3. Rapat Dewan Komisaris

Yang dimaksud dengan Rapat Dewan Komisaris disini adalah apa yang tercantum
dalam Pasal 16 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagaimana
terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret
2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18
Maret 2013.

4. Transparansi Dewan Komisaris

Anggota Komisaris wajib mengungkapkan keberadaannya dalam laporan
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara transparan.

5. Sekretaris Dewan Komisaris.

Organ Pendukung Dewan Komisaris antara lain adalah Sekretaris Dewan
Komisaris. Dewan Komisaris berwenang untuk mengangkat Sekretaris Dewan
Komisaris, jika dianggap perlu. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a
butir a.6 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagaimana
terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah Helmi Nomor 21 tanggal
14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013
tanggal 18 Maret 2013.
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Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, penjelasan mengenai
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tercantum pada pasal 12 sampai dengan pasal
18.

C. Direksi

1. Pengertian

Direksi adalah organ perusahaan, yang dimaksud dengan Direksi disini adalah
apa yang tercantum dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja
(Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah Helmi
Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02
Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Yang dimaksud dengan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi disini adalah
apa yang tercantum dalam Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja
(Persero) Tbk sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah Helmi
Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02
Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013

3. Rapat Direksi

Yang dimaksud dengan Rapat Direksi disini adalah apa yang tercantum dalam
Pasal 13 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagaimana
terakhir diubah dengan Akta Notaris Fatiah Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret
2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18
Maret 2013. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk
Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02
Tahun 2013.

4. Transparansi Direksi

Anggota Komisaris wajib mengungkapkan keberadaannya dalam laporan
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara transparan.Dalam
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, penjelasan mengenai Direksi
tercantum pada pasal 19 sampai dengan pasal 30.
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D. Organ-Organ Pendukung

1. Komite-Komite Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,
Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang meliputi Komite Audit, Komite
Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite
Pengembangan Usaha.
Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 18.

2. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik
Negara, pasal 29, sebagai berikut :

2.1. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

2.2. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud
pada butir 2.1. dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris
Perusahaan, khususnya bagi BUMN dengan sifat khusus.

2.3. Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2, diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal
perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan pengawas.

2.4. Fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1,
adalah :

a. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

b. Memberikan Informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu
apabila diminta.

c. Sebagai penghubung (liason officer) dan

d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk
tetapi tidak terbatas pada Daftar pemegang Saham, Daftar Khusus dan
risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

2.5. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris
Perusahaan.
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3. Pengawasan Intern

3.1. Pengawasan Intern.

Pengawasan Intern tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan
Usaha Milik Negara, pasal 28, sebagai berikut :

(1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.

(2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. dilakukan,
dengan :

a. Membuat Satuan pengawasan Intern, dan

b. Membuat Piagam Pengawasan Intern.

(3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.
huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan
oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan
dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan pengawas.

(4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada butir 3.1,
adalah :

a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern,
manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan peruhaan.

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

(5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan
intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan
intern di perusahaan.

3.2. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter)

a. Perusahaan wajib menyusun Piagam Audit Intern dan disetujui oleh
Komisaris.

b. Piagam Audit Intern sekurang-kurangnya mencantumkan kedudukan,
kewenangan, ruang lingkup kegiatan audit intern, dan pernyataan
bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung
jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee, dan

c. Piagam Audit Intern wajib dievaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun
sekali.
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3.3. Hubungan SPI dengan Auditor Ekstern

SPI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan
kegiatan auditor ekstern, agar tercapai hasil audit yang komprehensif dan
optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang
dianggap penting bagi kedua belah pihak.

3.4. Hubungan SPI dengan Manajemen

a. Manajemen harus memberikan tanggapan dan segera mengambil
langkah-langkah yang diperlukan atas dasar hasil audit intern.

b. Manajemen harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada SPI agar
dapat bekerja tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak manapun, dan

c. SPI dan Manajemen senantiasa melakukan komunikasi dan interaksi
yang baik dan wajar sehingga dapat menyampaikan masalah-masalah
audit secara jelas dan efektif.

4. Auditor Ekstern.

Auditor Eksternal tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara,
pasal 31, sebagai berikut :

4.1. Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang
ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.

4.2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses
penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan
barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat
meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukan.

4.3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada
RUPS/Menteri mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya
honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.

4.4. Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pihak, yang berkepentingan di
BUMN (stakeholders).

4.5. BUMN harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang
yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor
eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azazan dan
kesesuaian laporan keuangan BUMN dengan standar akuntansi keuangan.
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E. Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders Lainnya

1. Pegawai

1.1. Hubungan Perusahaan dengan karyawan dilandasi oleh keinginan untuk
berbuat yang terbaik, dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati,
bekerjasama serta menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

1.2. Pernyataan komitmen :

a. Karyawan merupakan aset dan mitra utama bagi Perusahaan.

b. Hak, kewajiban dan kompetensi karyawan dikelola dengan sebaik-
baiknya.

c. Memberikan kesempatan yang sama untuk menduduki suatu jabatan
dan dalam pengembangan karir berupa rotasi jabatan (promosi dan
mutasi)

d. Memberikan tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi
karyawan beserta keluarganya melalui program kenaikan gaji berkala
dan program kesejahteraan lainnya sesuai dengan kemampuan
perusahaan

e. Memberikan kebebasan berkreasi dan mengemukakan pendapat

f. Memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

g. Memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keluhan

h. Menjaga keamanan lingkungan kerja

i. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

1.3. Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan
karyawan adalah :

a. Menghormati hak dan kewajiban karyawan seperti yang tertuang dalam
Peraturan Perusahaan yang berlaku.

b. Menjunjung tinggi kerjasama yang baik berdasarkan kepercayaan dan
saling menghargai satu sama lain.

c. Mengembangkan kebijakan yang terkait dengan hak dan kewajiban
karyawan.

d. Menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman dan kondusif yang
memungkinkan karyawan berkreasi dan berinovasi.

e. Mempekerjakan karyawan atas dasar kebutuhan Perusahaan dengan
memperhatikan kualifikasi dan spesifikasi jabatan.

f. Mendukung pengembangan karir karyawan di dalam Perusahaan.

g. Menetapkan suatu sistem reward dan punishment yang mendorong
semangat bekerja karyawan.

h. Menciptakan suasana kebersamaan dalam mencapai tujuan Perusahaan.
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i. Menghargai kehidupan pribadi karyawan sepanjang selaras dengan
kebijakan Perusahaan.

j. Membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah.

2. Serikat Karyawan

a. Direksi mengakui bahwa Serikat Karyawan adalah organisasi yang sah
mewakili, bertindak untuk dan atas nama anggota/karyawan yang
mempunyai hubungan kerja dengan pihak perusahaan dalam masalah
ketenagakerjaan.

b. Serikat Karyawan mengakui bahwa Direksi mempunyai wewenang dalam
mengelola perusahaan beserta kelengkapannya secara jujur dan profesional.

c. Direksi menjamin Serikat Karyawan untuk menyelesaikan keluhan-keluhan
baik yang disampaikan secara langsung oleh anggota/karyawan tanpa
mengatasnamakan Serikat kepada perusahaan maupun melalui Serikat
Karyawan.

d. Serikat Karyawan menjamin tidak mencampuri Direksi dalam mengelola
perusahaan, kecuali yang menyangkut ketenagakerjaan atau yang
berdampak pada ketenagakerjaan.

3. Pemegang Saham

3.1 Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham dilandasi oleh keinginan
untuk berbuat yang terbaik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan
dan keadilan.

3.2 Pernyataan komitmen :

a. Pemegang Saham Perusahaan mempunyai hak yang sama terhadap
Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

3.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan
pemegang saham, adalah :

a. Menyelenggarakan komunikasi dengan pemegang saham sesuai
dengan praktik bisnis yang lazim.

b. Menjaga dan memenuhi hak-hak Pemegang Saham dengan
memperhatikan prinsip kesetaraan (equal treatment) sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

c. Melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam RUPS.

d. Menjaga reputasi Perusahaan
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4. Pelanggan

4.1. Hubungan Perusahaan dengan pelanggan dilandasi oleh keinginan untuk
memberikan pelayanan yang terbaik, dengan menjunjung tinggi sikap
kejujuran dan saling menghormati, kerjasama dan keadilan serta
melakukan pembinaan dan pemberian sanksi / penghargaan terhadap
unjuk kerja para Distributor dan Ekspeditur.

4.2. Pernyataan komitmen :

a. Pelanggan merupakan pihak yang harus mendapatkan pelayanan yang
terbaik.

b. Mengedepankan profesionalisme dalam proses pelayanan kepada
pelanggan.

4.3. Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan
pelanggan adalah :

a. Menghormati hak pelanggan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Mengutamakan kualitas layanan Perusahaanan kepada pelanggan.

c. Memperhatikan dan menanggapi masukan dan keluhan dari pelanggan.

d. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai pelanggan, sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

e. Melakukan promosi dengan mengacu pada etika periklanan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Menyediakan media komunikasi bagi pelanggan.

5. Rekanan / Penyedia Barang dan Jasa

5.1 Hubungan Perusahaan dengan rekanan/penyedia barang dan jasa dilandasi
prinsip saling percaya untuk berbuat yang terbaik dengan memperhatikan
prinsip keterbukaan dan keadilan.

5.2 Pernyataan komitmen :

a. Rekanan merupakan mitra Perusahaan yang mempunyai peran penting
dalam kegiatan Perusahaan.

b. Penetapan rekanan bagi Perusahaan dilakukan melalui proses seleksi
yang transparan dan adil.

c. Hubungan kerja Perusahaan dan rekanan dilakukan secara
berkesinambungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan
rekanan, adalah :

a. Memberikan informasi barang dan jasa yang dibutuhkan berikut tata
cara dan prosedur pengadaannya secara transparan dan objektif sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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b. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dengan
memilih rekanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

c. Membuat kesepakatan kerja dengan rekanan yang dituangkan dalam
suatu dokumen tertulis berdasarkan itikad baik dan saling
menguntungkan.

d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan serta membatasi akses dari pihak-
pihak yang tidak berhak atas data dan informasi rekanan yang bersifat
rahasia.

6. Pemerintah

6.1. Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah dilandasi oleh keinginan untuk
berbuat yang sebaik-baiknya dalam mentaati peraturan yang berlaku.

6.2. Pernyataan komitmen :

a. Pemerintah merupakan pihak yang akan mempengaruhi usaha
Perusahaan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya.

b. Menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan Pemerintah
atas dasar kejujuran, transparansi, profesional dan saling menghormati.

6.3. Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan
pemerintah adalah :

a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis
Perusahaan.

b. Mendukung program yang dicanangkan Pemerintah sesuai dengan
kebijakan Perusahaan.

c. Membangun kerjasama dengan pihak lain yang sejalan dengan
ketentuan dan kepentingan negara.

7. Masyarakat

7.1. Hubungan Perusahaan dengan masyarakat dilandasi dengan prinsip
kejujuran dan saling menghormati, kerjasama dan keadilan.

7.2. Pernyataan komitmen :

Perusahaan berupaya secara maksimal untuk memberikan manfaat bagi
masyarakat di sekitar Perusahaan.

7.3. Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan
masyarakat, adalah :

a. Membangun dan membina hubungan yang harmonis dengan
masyarakat sekitar.
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b. Menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai positif dan budaya yang
dianut masyarakat sekitar.

c. Turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di
sekitar Perusahaan.

d. Mendukung aktivitas sosial masyarakat setempat yang mempunyai
manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Perusahaan.

e. Menjalankan program-program sosial yang melibatkan masyarakat
sekitar.

f. Menyediakan mekanisme dan media komunikasi dengan masyarakat.

8. Pesaing

8.1 Hubungan Perusahaan dengan pesaing dilandasi oleh keinginan untuk berbuat
yang terbaik dengan tetap bersikap saling menghormati.

8.2 Pernyataan komitmen :

a. Pesaing merupakan pihak yang dapat memotivasi Perusahaan untuk selalu
meningkatkan kualitas layanan Perusahaan dan produktivitas kerja.

b. Menjaga terciptanya persaingan yang adil, sehat dan transparan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan pesaing,
adalah :

a. Tidak melakukan praktik-praktik bisnis yang melanggar undang-undang
persaingan usaha.

b. Tidak melakukan kerja sama dengan pesaing yang dapat merugikan
nasabah.

c. Tidak mendiskreditkan pesaing dalam kegiatan pemasaran, promosi dan
periklanan.

d. Memperoleh informasi mengenai pesaing dengan tidak melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Asosiasi Semen Indonesia

9.1 Hubungan Perusahaan dengan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) dilandasi oleh
keinginan untuk berbuat yang terbaik dengan menjalin kerjasama dan bersikap
saling menghormati.

9.2 Pernyataan komitmen:

a. Asosiasi Perusahaan merupakan organisasi yang bersinergi dalam upaya
memberikan perlindungan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

b. Berperan aktif, baik dalam memberikan masukan maupun dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan asosiasi.

9.3 Perilaku Perusahaan yang dikembangkan dalam berinteraksi dengan Asosiasi
Perusahaan, adalah :
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a. Mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi.

b. Menjalin kerja sama antar anggota Asosiasi yang saling menguntungkan
dengan tetap mengutamakan kepentingan pelanggan.
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A. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran dan
Perusahaan (RKAP) tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 20 & 21,
adalah sebagai berikut :

1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan

1.1. Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.2. RJPP sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

a. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.

b. Posisi BUMN saat ini.

c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.

d. Penetapan misi, visi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja
jangka panjang.

1.3. Dewan Komisaris/Dewan pengawas mengkaji dan memberikan pendapat
mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditanda tangani bersama.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

2.1. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP)
sebagai penjabaran tahunan dari RJPP.

2.2. RKAP sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program
kerja/kegiatan.

b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program
kerja/kegiatan.

c. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya, dan

d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.

2.3. Dewan Komisaris/Dewan pengawas mengkaji dan memberikan pendapat
mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditanda tangani bersama

Dalam Pasal 17 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagaimana
terakhir dengan Akta Notaris Fatiah Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang
disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 juga
menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
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B. Transparansi Kondisi Perusahaan

1. Perusahaan melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
kepada stakeholders dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kementrian
BUMN, yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan,
Laporan Keuangan Bulanan.

2. Perusahaan wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Semen
Baturaja.

3. Dalam hal transparansi produk Semen Baturaja yang perlu dilakukan adalah :

3.1. Perusahaan menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara
lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk Semen Baturaja.

3.2. Informasi tersebut wajib disampaikan kepada pelanggan secara tertulis dan
atau lisan, dan

3.3. Perusahaan dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan atau
tidak etis.

C. Fungsi Kepatuhan

1. Perusahaan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
seluruh peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lain yang
berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian, antara lain :

1.1. Menyiapkan Standar Operating Procedure (SOP) pada setiap unit kerja, dan

1.2. Menyesuaikan pedoman dan kebijakan perusahaan terhadap perubahan
peraturan.

2. Perusahaan memantau dan menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari
ketentuan yang berlaku.

D. Pelaporan

1. Laporan-Laporan

Dalam Pasal 19 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagaimana
terakhir dengan Akta Notaris Fatiah Helmi Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 yang
disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013
menjelaskan laporan-laporan sebagai berikut :

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada butir 1, meliputi laporan
triwulanan dan laporan tahunan.
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3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada butir 2, Direksi sewaktu-
waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan komisaris,
Pemegang Saham, dan/atau rapat Umum Pemegang Saham.

4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan
3, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris
dan/atau Pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya periode triwulanan tersebut.

2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

2.1. Perusahaan wajib menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik pada setiap akhir tahun buku.

2.2. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling kurang
meliputi :

a. Cakupan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan hasil penilaian (self
assesment) atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada
Perusahaan.

b. Kepemilikan saham anggota Komisaris serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Komisaris dengan anggota Komisaris lain,
anggota Direksi dan/atau pemegang saham Perusahaan.

c. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris serta
Direksi, paling kurang mencakup jumlah anggota Komisaris, jumlah
anggota Direksi, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits),
kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas
yang ditetapkan dalam RUPS.

d. Shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.

f. Frekuensi rapat Komisaris.

g. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya
penyelesaian oleh Perusahaan.

h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Perusahaan.

i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal
maupun penerima dana.
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2.3. Perusahaan melakukan penilaian (assesment) yaitu program untuk
mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perusahaan melalui pengukuran
pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilaksanakan secara berkala setiap
2 (dua) tahun.

E. Benturan Kepentingan

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 17 & 23, menjelaskan
mengenai larangan mengambil keuntungan pribadi sebagai berikut :

1. Anggota Dewan komisaris/Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan yang
mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil
keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan
BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

2. Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun
tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang
bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Dalam Pasal 12 dan 14 Anggaran Dasar PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor
21 tanggal 14 Maret 2013 yang disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13747.AH.01.02 Tahun
2013 tanggal 18 Maret 2013, menjelaskan juga mengenai Benturan Kepentingan
sebagai berikut :

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

a. Terjadi perkara didepan Penngadilan antara Perseroan dengan anggota
Direksi yang bersangkutan, atau

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

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

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan.

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

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

1. Pengertian dan Prinsip Dasar

1.1. Penilaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan
atau kegagalan individu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang
dibebankan kepadanya serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan
perbaikan (areas of improvement).

1.2. Sistem penilaian kinerja ditetapkan dengan menggunakan suatu model
tertentu dan dikaitkan dengan visi, misi dan yang selaras dengan strategi
Perusahaan.

1.3. Sistem penilaian kinerja yang dibangun harus dapat digunakan sebagai
dasar pemberian imbalan (reward) dan hukuman (punishment) atas
capaian kinerjanya.

1.4. Penilaian kinerja dilakukan secara adil, transparan dan independen dengan
menggunakan indikator kinerja kunci yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan aspek relevan, dapat diukur (measurable), dapat
dibandingkan (comparable), komprehensif dan reasonable.

1.5. Remunerasi adalah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya yang diterima oleh
karyawan Perusahaan.

1.6. Sistem remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja,
tanggung jawab, dan level jabatan, serta dan bertujuan untuk memotivasi
Komisaris, Direksi dan karyawan dalam mencapai tujuan Perusahaan, dan

1.7. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan.

2. Penilaian Kinerja dan Remunerasi Komisaris

2.1. Komisaris menyusun dan menetapkan rencana kerja serta mencantumkan
rencana tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

2.2. Komisaris mengadakan evaluasi kinerja masing-masing Komisaris sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun.

2.3. Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja tersebut
secara self-assessment dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah
disetujui RUPS.

2.4. Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan sebagai upaya peningkatan
kinerja Komisaris, dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
Komisaris ke RUPS.

2.5. Komisaris Utama menetapkan sistem insentif berbasis kinerja bagi
Komisaris.

2.6. Remunerasi Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dan
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2.7. RUPS dapat menggunakan hasil penilaian kinerja tersebut sebagai salah
satu pertimbangan dalam pengangkatan kembali Komisaris yang
bersangkutan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 15 menjelaskan
mengenai Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai berikut :

1. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance
Indicators) Dewan Komisaris/Dewan pengawas berdasarkan usulan dari
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.

2. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat
oleh Dewan komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan triwulanan
perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada Pemegang
Saham/Menteri.

3. Penilaian Kinerja dan Remunerasi Direksi

3.1. Indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi ditetapkan
bersama-sama antara Direksi dan Komisaris yang meliputi target-target
yang harus dicapai oleh Direksi dalam melakukan pengurusan Perusahaan.

3.2. Indikator dan target tersebut ditinjau setiap triwulanan sesuai dengan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

3.3. Direksi mengusulkan formulasi dan jumlah remunerasi Direksi kepada
Komisaris.

3.4. Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan gaji Direksi dan
meminta RUPS untuk melimpahkan kewenangannya kepada Komisaris
dalam menetapkan tunjangan dan fasilitas lainnya.

3.5. Proporsi remunerasi Direksi dan manajer di bawah Direksi dilakukan untuk
menunjukkan keterkaitan remunerasi dengan kinerja Perusahaan dan
kinerja individu, dan

3.6. Remunerasi manajer dirumuskan dengan mempertimbangkan kedudukan,
tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. Penilaian Kinerja dan Remunerasi Manajer Kunci

4.1. Manajer Kunci yang dimaksud adalah Kepala Divisi, Kepala Satuan/Unit,
yang bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja perusahaan.
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4.2. Direksi bersama-sama dengan Manajer Kunci terkait menetapkan target
kerjanya masing-masing.

4.3. Manajer Kunci menyampaikan laporan pencapaian target kepada Direksi
secara berkala sesuai aturan Perusahaan.

4.4. Manajer Kunci bertanggung jawab terhadap pencapaian target yang telah
ditetapkan.

4.5. Direksi melakukan penilaian capaian kinerja Manajer Kunci secara berkala
atau sewaktu-waktu di mana Direksi menganggap perlu sesuai kebutuhan.

4.6. Hasil penilaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada Manajer Kunci
yang bersangkutan.

4.7. Hasil penilaian kinerja Manajer Kunci akan mempengaruhi salah satu
komponen dari remunerasi karyawan, dan

4.8. Remunerasi Manajer Kunci dirumuskan dengan mempertimbangkan
kedudukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta ditetapkan
dengan mempertimbangkan kinerja Perusahaan dan kinerja individu.

5. Penilaian Kinerja dan Remunerasi Karyawan

5.1. Kriteria penilaian kinerja karyawan ditetapkan oleh Direksi dan
diinformasikan kepada setiap karyawan.

5.2. Penilaian kinerja karyawan dilakukan berdasarkan suatu sistem yang telah
ditetapkan oleh Direksi.

5.3. Penilaian kinerja untuk karyawan didasarkan antara lain pada job
description, kedisiplinan, dan kepatuhan pada peraturan.

5.4. Hasil penilaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada karyawan yang
bersangkutan.

5.5. Hasil penilaian kinerja menjadi dasar pertimbangan bagi remunerasi,
mutasi dan pengembangan karyawan serta reward & punishment lainnya.

5.6. Direksi menetapkan sistem remunerasi bagi karyawan dengan
mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dan standar perusahaan yang
berlaku, dan

5.7. Remunerasi karyawan perlu dikaji secara berkala dengan
mempertimbangkan faktor inflasi, undang-undang ketenagakerjaan dan
faktor lainnya.

G. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan
untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang
timbul dari kegiatan perusahaan.
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Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 25 mengenai
Manajemen Resiko (Risk Management), sebagai berikut :

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus
mempertimbangkan resiko usaha.

2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko
korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program
GCG.

3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan :

a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada dibawah Direksi, atau

b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk
menjalankan fungsi manajemen risiko.

4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan
penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

H. Budaya dan Etika Perusahaan

1. Pengertian

1.1. Budaya Perusahaan (corporate culture) merupakan falsafah, nilai dan
norma-norma yang dijunjung oleh semua unsur di dalam Perusahaan.

1.2. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai
mengenai benar dan salah yang dianut oleh unsur di dalam Perusahaan.

2. Budaya Perusahaan

2.1. Direksi menetapkan budaya Perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai
luhur Perusahaan yang harus menjadi panduan dalam bekerja untuk
mencapai keseimbangan dalam upaya penciptaan nilai bagi Komisaris,
manajemen, seluruh pegawai, dan stakeholders lainnya.

2.2. Budaya Perusahaan merupakan landasan dalam menetapkan visi dan misi
Perusahaan.

2.3. Budaya dan nilai-nilai Perusahaan senantiasa menjiwai setiap perubahan,
termasuk perubahan visi, misi, strategi, tujuan, dan manajemen di dalam
Perusahaan, dan

2.4. Budaya Perusahaan harus diimplementasikan dengan konsisten kepada
semua unsur di dalam Perusahaan.

3. Etika

3.1. Perusahaan wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku, yang pada
dasarnya merupakan perwujudan dari budaya Perusahaan.
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3.2. Pedoman perilaku tersebut mencakup antara lain aturan mengenai etika
usaha dan etika kerja, serta sanksi atas pelanggaran terhadap pedoman
perilaku.

3.3. Etika usaha adalah pedoman perilaku Perusahaan terhadap stakeholders
Perusahaan, misalnya perilaku Perusahaan terhadap pelanggan atau
pemasok.

3.4. Etika kerja adalah pedoman perilaku bekerja di dalam Perusahaan, yaitu
perilaku di antara sesama karyawan Perusahaan, misalnya perilaku atasan
terhadap bawahan, dan sebaliknya.

3.5. Pedoman perilaku ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi.

3.6. Setiap individu di dalam Perusahaan menandatangani pedoman
perilaku Perusahaan sebagai wujud komitmen untuk mematuhi aturan yang
tertuang di dalamnya, dan

3.7. Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib mentaati
Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa seluruh
jajaran Perusahaan mematuhinya.

I. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System) tercantum dalam Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada
Badan Usaha Milik Negara, pasal 26, sebagai berikut :

1. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yan efektif untuk
mengamankan investasi dan aset perusahaan.

2. Sistem pengendalian intern sebagaimana butir 1, antara lain mencakup hal-hal
sebagai berikut :

a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan
disiplin dan terstuktur, yang terdiri dari :

1) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.

2) Filosofi dana gaya manajemen.

3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawabnya.

4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan

5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assesment), yaitu suatu
proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang
relevan.
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c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan daam suatu
proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan
unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan,
otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas
dan keamanan terhadap aset perusahaan.

d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan
mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN.

e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian
intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam
struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

J. Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola Teknologi Informsi tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik
Negara, pasal 30, sebagai berikut :

1. Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif.

2. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi
secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

3. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi
informasi di perusahaan.

K. Informasi

Informasi tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 32 sampai 35,
sebagai berikut :

1. Akses Informasi.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa auditor
eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada,
memiliki akses terhadap catatan akuntasi, dan penunjang, dan informasi
mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

2. Kerahasiaan Informasi.

2.1. Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor
internal dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, harus
merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
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2.2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab kepada
perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

2.3. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang
berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan
perusahaan.

3. Keterbukaan Informasi.

BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara
tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

4. Kepemilikan Informasi dan Intangible Asset.

Informasi dan segala intangable asset, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak
atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban
perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian.
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1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini wajib digunakan sebagai acuan utama dalam
tata kelola Perusahaan.

2. Sebagai tindak lanjut dari adanya Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
Perusahaan wajib melakukan internalisasi pedoman ini kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan perusahaan.

3. Seluruh kebijakan Perusahaan harus berpedoman pada dan tidak bertentangan
dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Kebijakan Perusahaan yang dimaksud
meliputi, namun tidak terbatas pada Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran Direksi,
seluruh Buku Pedoman Perusahaan. Kebijakan Perusahaan yang telah diterbitkan
dan bertentangan dengan Pedoman ini wajib disesuaikan.

4. Pemantauan pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan
oleh personil yang ditunjuk Direksi dengan tugas dan tanggung jawabnya dilaporkan
secara berkala kepada Komisaris dan Direksi.

5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta perubahan lingkungan usaha.

6. Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau
berdampak terhadap materi Pedoman, maka Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan atau Direksi bertanggung jawab untuk melakukan revisi Pedoman. Untuk itu,
Dewan Komisaris dan Direksi secara terus menerus senantiasa menjaga
kemutakhiran pengetahuan berkaitan dengan tata kelola perusahaan ini, khususnya
yang berdampak terhadap Pedoman.

7. Pedoman ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi
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