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Berbagai kebijakan strategis, perubahan, perbaikan serta kerja keras yang kami lakukan di tahun 2016
menghasilkan pencapaian kinerja keuangan maupun operasional yang reasonable. Hal tersebut
menjadi waktu yang baik bagi kami untuk tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan e-Business
yang terkemuka di Asia serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Kami senantiasa
mematuhi regulasi dan prosedur kerja, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan
mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan.
Di era pertumbuhan e-Business yang semakin menuntut kecepatan dan keakuratan, kami
berkomitmen untuk selalu memberikan solusi bagi seluruh pengguna jasa sebagai bentuk kontribusi
dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang cepat, efektif serta efisien. Pelanggan dan masyarakat
harus dapat merasakan manfaat yang besar sehingga diharapkan dapat menjadikan kami sebagai
pilihan terbaik.
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IKHTISAR DATA KEUANGAN 2016
A. LAPORAN LABA RUGI 2015-2016 (Audited)
Dalam Ribuan Rupiah
Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL PENDAPATAN
USAHA

115.870.111

125.541.864

138.322.235

163.562.263

149.507.673

Operasi & Pemasaran

23.021.727

30.278.848

36.003.659

44.708.475

38.654.099

Pegawai

26.055.781

27.140.367

28.654.605

32.311.276

33.082.137

Penyusutan

7.515.372

9.187.496

10.580.684

11.682.471

11.972.045

Perawatan

4.586.973

4.164.560

7.712.057

6.131.275

7.257.172

Administrasi & Umum

8.035.534

11.407.422

10.274.312

12.000.681

13.735.624

TOTAL BEBAN USAHA

69.215.387

82.178.692

93.225.317

106.834.178

104.701.077

LABA USAHA

46.654.724

43.363.171

45.096.919

56.728.085

44.806.596

2.154.995

1.066.033

1.070.802

(434.210)

2.698.766

48.809.720

44.429.204

46.167.721

56.293.875

47.505.362

(12.010.750)

(10.694.747)

(11.834.172)

(13.640.659)

(11.419.816)

LABA SETELAH PAJAK

36.798.969

33.734.457

34.333.549

42.653.216

36.085.546

Pendapatan
Komprehensif Lainnya

-

-

-

294.619

(1.228.016)

36.798.969

33.734.457

34.333.549

Pendapatan (Beban)
Lain-lain
LABA SEBELUM PAJAK
Taksiran Pajak

Laba Komprehensif
Tahun Berjalan

Laba setelah pajak mengalami penurunan sebesar 15,4% menjadi Rp. 36,08 miliar dibandingkan tahun 2015
sebesar Rp. 42,65 miliar. Perolehan laba setelah pajak pada tahun ini menglami penurunan dikarenakan
beberapa hal, yaitu lebih rendahnya tarif dokumen kepabeanan sebesar 12,5%, Penghematan anggaran
Pemerintah akibat keluarnya Inpres no. 8 tahun 2016 mengenai penghematan masing-masing K/L yang
menyebabkan beberapa pekerjaan di K/L tidak jadi dilelang, dan beberapa produk masih dalam tahap
penyempurnaan.
Realisasi beban usaha 2016 lebih rendah dari RKAP 2016, hal ini dikarenakan negosiasi harga link dan
pelaksanakan satu kegiatan untuk beberapa program kerja (peluncuran produk dengan customer gathering,
corporate culture dengan employee gathering).
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B. LAPORAN POSISI KEUANGAN
Dalam Ribuan Rupiah
Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

Aset Lancar

76.522.794

83.591.329

81.123.057

98.206.924

96.140.482

Aset Tetap

25.353.341

29.641.259

29.849.616

36.525.523

52.044.253

Aset Tak Berwujud

3.473.871

4.380.209

5.280.574

4.793.155

-

Aset Lainnya

1.275.799

1.126.425

1.421.327

185.314

178.098

884.140

991.282

734.327

-

-

107.509.946

119.730.505

118.408.901

139.660.279

148.362.833

Liabilitas Jangka Pendek

22.440.986

25.691.398

28.147.024

36.372.808

43.099.615

Liabilitas Jangka Panjang

5.129.529

6.124.499

7.229.406

4.774.008

6.014.797

Ekuitas

43.140.461

54.180.152

48.698.922

55.860.247

63.162.874

Laba Tahun Berjalan

36.798.969

33.734.457

34.333.549

42.653.216

36.085.546

JUMLAH LIABILITAS &
EKUITAS

107.509.946

119.730.505

118.408.901

139.660.279

148.362.833

Aset Pajak Tangguhan
JUMLAH ASET

Realisasi total aset 2016 meningkat dibandingkan realisasi 2015, hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yakni
Penerimaan dari restitusi PPN 2013-2014 sebesar Rp 5,93 Miliar, Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud,
dan Pembayaran jaminan sewa rukan Purwakarta.
Sedangkan Realisasi total liabilitas dan ekuitas 2016 meningkat dibandingkan realisasi 2015 karena kenaikan
nilai hutang usaha dan hutang lain-lain akibat penerapan term of payment untuk pembelian aset tetap dan
kegiatan operasional perusahaan, dan kenaikan beban yang masih harus dibayar karena tantiem 2015 yang
belum dibayarkan.
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C. LAPORAN ARUS KAS 2014-2015 (Audited)
Dalam Ribuan Rupiah
Uraian
Penerimaan dari
Penjualan

2012

2013

2014

2015

2016

116.473.751

127.138.388

138.039.002 162.839.291

148.567.341

Pengeluaran Beban
Operasional

(59.27.710)

(72.484.491)

(80.082.514) (97.788.361)

(84.994.072)

Pembayaran Pajak

(11.143.808)

(10.694.747)

(6.574.457) (12.908.466)

(13.423.830)

ARUS KAS AKTIVITAS
OPERASI

46.056.233

43.959.150

Perolehan Investasi

(10.912.695)

(15.415.313)

739.545

-

-

-

-

1.976.206

2.153.340

1.778.444

3.849.397

2.970.412

(5.655.929)

(3.831.700)

(7.943.693)

6.866.548

6.601.048

157.618

-

1.696

-

(2.000.000)

(13.695.253)

(17.093.673)

(20.882.287)

(5.926.405)

(25.613.094)

(28.030)

(15.594)

(39.599)

(321)

(8.816)

Pembayaran Deviden

(43.419.565)

(64.974.965)

- (27.466.822)

(34.122.573)

ARUS KAS AKTIVITAS
PENDANAAN

(43.447.594)

(64.990.558)

(39.599) (27.466.822)

(34.131.389)

SURPLUS (DEFISIT)

(11.086.615)

(38.125.081)

30.460.244

18.749.559

3.907.382

Kas dan Setara Kas
Awal

74.736.518

63.649.903

25.524.821

55.985.065

74.734.624

KAS DAN SETARA KAS
AKHIR

63.649.903

25.524.821

55.985.065

74.734.624

78.642.006

Penerimaan Penjualan
Aktiva Tetap
Penerimaan Bunga
Peningkatan
(Penurunan) Aset Lancar
Lainnya
Peningkatan
(Penurunan) Investasi
Jangka Pendek
ARUS KAS AKTIVITAS
INVESTASI
Pembayaran Bunga

51.382.130

52.143.107

63.651.864

(14.718.734) (16.642.350)

(25.613.094)

Kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp. 3,91 miliar sehingga saldo kas dan setara kas pada tahun 2016 adalah
sebesar Rp. 78,64 miliar meningkat 5,3% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp. 78,64 miliar. Realisasi kas dan
setara kas 2016 lebih rendah dari RKAP 2016 karena tidak tercapainya target penjualan 2016, Penerapan
efisiensi biaya sehingga pengeluaran operasional dapat ditekan lebih rendah dari RKAP, Pembayaran investasi
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yang lebih tinggi dari RKAP karena adanya pembayaran hutang atas investasi tahun sebelumnya, dan
Pembayaran dividen 2015 yang lebih besar dari RKAP.

D. INVESTASI 2014-2015 (Audited)
Dalam Ribuan Rupiah
Uraian
Gedung Kantor

2012

2013

2014

2015

2016

1.389.139

672.469

17.954

474.842

4.154.314

Kendaraan Kantor

438.140

-

274.717

345.580

-

Peralatan Komputer

563.305

215.851

566.185

4.556.249

892.200

1.480.104

337.487

52.789

111.170

411.892

8.936.19

13.754.916

10.777.759

12.383.118

17.239.214

12.806.707

14.980.722

11.689.404

17.870.959

22.697.620

Peralatan Kantor

Peralatan EDI

TOTAL INVESTASI

Investasi di tahun 2016 meningkat sebesar 12,7% atau sebesar 4,82 miliar dibandingkan dengan tahun 2015.
Hal ini dikarenakan Perusahaan telah melakukan Pengadaan furniture untuk kantor Jakarta dan juga Pengadaan
peralatan produksi.
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E. RASIO 2014-2015 (Audited)

Uraian

Rumus

2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%)

Imbalan kepada pemegang
saham (ROE)

(Laba Setelah Pajak/Modal
Sendiri) X 100%

87,08

62,26

70,50

76,67

56,30

Imbalan investasi (ROI)

(EBIT+Penyusutan/Capital
Employed) X 100%

52,58

43,00

44,92

48,67

40.14

Rasio kas

(Kas+Bank+Surat Berharga JK
Pendek/Hutang Jk Pendek) X
100%

283,63

99,35

197,16

204,93

187,11

Rasio lancar

(Aset Lancar / Hutang Lancar) X
100%

341,00

325,37

285,73

269,15

222,63

Collection periods (Hari)

Total Piutang / Total Pendapatan
Usaha X 365 hari

12

11

10

11

18

Perputaran total aset

Total Pendapatan / Capital
Employed X 100%

111,50

106,67

118,65

117,11

100,91

61,01

73,43

70,12

39,79

42,20

Rasio modal sendiri terhadap Total Modal Sendiri / Total Asset
total aset
X 100%

Realisasi rasio keuangan 2016 lebih rendah dibandingkan realisasi 2015, hal ini dikarenakan turunnya laba
sebelum pajak di tahun 2016 yang diakibatkan dari turunnya pendapatan usaha perusahaan di tahun 2016.
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PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2016
Penghargaan dan Sertifikasi
The Best Performing Subsidiary IPC Group Tahun 2016

PT EDI Indonesia berhasil mendapatkan Penghargaan The Best Performing Subsidiary IPC Group Tahun 2016.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, pada acara Rapat Kerja Nasional
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang melibatkan Direksi IPC dengan manajemen Anak Perusahaan, dan
Cabang Pelabuhan (10/2). Dalam acara yang berlangsung dari tanggal 9-10 Februari 2017 di IPC Corporate
University, Ciawi, Bogor tersebut juga dihadiri Menteri BUMN, Rini M. Soemarno.
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Sertifikasi ISO 27001:2013

PT EDI Indonesia mendapatkan sertifikasi Keamanan Informasi ISO 27001:2013 yang diterbitkan oleh BSI ANAB
pada 8 September 2016, sertifikat ini berlaku sampai dengan 24 Agustus 2019.
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HAKI CMOS

PT EDI Indonesia pada tahun 2016 mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk aplikasi Claim
Motor System (CMOS). Sertifikasi Diterbitkan oleh Kementerian Hukum & HAM RI pada 17 November 2016 dan
berlaku sampai dengan 17 November 2066
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LAPORAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN
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LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Yth. Pemegang Saham PT EDI Indonesia beserta seluruh Pemangku Kepentingan yang berbahagia. Puji
syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan
hidayah nya kepada kita semua khususnya para pengemban tugas Perseroan yang telah berhasil
melaksanakan kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2016. PT EDI Indonesia sebagai anak
perusahaan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT. Sisindokom Teknologi, yang bergerak di
bidang pelayanan jasa pertukaran data elektronik baik di Instansi Pemerintah, Bea dan Cukai,
Kepelabuhanan dan swasta, dari tahun ke tahun telah semakin berkembang sejalan dengan
bertumbuhnya kepentingan dunia usaha. Dalam Tahun Buku 2016 jajaran manajemen selalu konsisten
dan fokus membawa Perseroan ke arah yang lebih baik dalam mengelola kegiatan bisnis di bidangnya.
Dewan Komisaris selaku organ Perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam UU no 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan UU no 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, mempunyai
tugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola Perseroan.
Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi tersebut telah dilakukan
selama Tahun Buku 2016 sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan berpedoman kepada
Anggaran Dasar Perseroan serta pertunjuk dan arahan dari Pemegang Saham (RUPS).
Sebagaimana diketahui bahwa kinerja perekonomian global dan Indonesia sepanjang tahun 2016
mengalami perlambatan akibat dari terjadinya krisis global yang berimbas melambatnya pertumbuhan
ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia. Kondisi yang sedemikian tentunya membawa
pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya kegiatan perdagangan luar negeri ekspor maupun
impor, hal mana memberi efek terhadap kinerja Perseroan. Dewan Komisaris menyampaikan selamat
terhadap kinerja Direksi yang mana dalam kondisi perekonomian yang mengalami pelambatan
tersebut, Perseroan masih dapat membukukan di tahun buku 2016 ini pendapatan usaha sebesar Rp.
149,507 Milyar atau tercapai 91,4% dari realisasi 2015 sebesar Rp. 163,562 Milyar. Demikian pula
Perseroan dalam Tahun Buku 2016 ini masih berhasil mencatatkan laba usaha sebesar Rp. 36,085
Milyar atau tercapai 84,6% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 42,653 Milyar. Selain dari keberhasilan
tersebut Perseroan juga telah berhasil membukukan peningkatan total aset hingga mencapai Rp.
148,362 Milyar atau naik 6,2% dari realisasi 2015 sebesar Rp. 139,660 Milyar.
Berdasarkan kinerja tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa jajaran Direksi telah menunjukkan
performa yang baik karena berhasil merumuskan dan menerapkan strategi-strategi yang optimal di
tengah pergolakan kondisi industri yang sangat fluktuatif. Perseroan pun telah dapat mencapai
konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dewan Komisaris memandang
bahwa strategi untuk meningkatkan fokus terhadap pelanggan ini sangatlah tepat, mengingat fakta
bahwa Perseroan tak dapat mengendalikan krisis yang terjadi, namun melalui customer relationship
yang baik, Perseroan akan mampu untuk tetap bertahan di tengah segala kondisi.
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Di tengah upaya untuk mempertahankan pencapaian yang telah diraih, PT. EDI Indonesia juga terus
secara konsisten menjaga penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi secara berkala melaui rapatrapat Dewan Komisaris maupun pemantauan hasil kerja komite yang dibentuk sebagi bagian dari
fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Hal tersebut tentunya akan membuat PT. EDI Indonesia
senantiasa memenuhi standar yang memadai di bidang kepatuhan, transparansi, akuntabilitas, dan
etika profesional.
Menuju tahun 2017 kondisi ekonomi global sebagaimana diprediksikan tidak akan berbeda jauh
dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. Prospek perekonomian nasional di tahun 2017
oleh Bank Indonesia diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkat dibanding tahun 2016
berkisar di sekitar 5,2 - 5,6 %. Tantangan ini perlu diwaspadai oleh Perseroan dengan selain
meningkatkan kinerja bisnis juga berupaya menciptakan peluang bisnis yang baru. Dewan Komisaris
meminta kepada Direksi dan jajaran Manajemen PT. EDI Indonesia agar tidak terpaku pada proyekproyek pemerintah saja tapi juga mulai merambah ke sektor swasta dan sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang jasa, agar selalu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara meningkatkan
pelayanan serta inovasi teknologi.
Dewan Komisaris telah mempelajari ajuan target dan strategi yang dirumuskan Direksi untuk
menghadapi tantangan dan menjawab kesempatan yang akan dihadirkan tahun 2017. Kami
memandang bahwa strategi tersebut telah sesuai dengan prediksi prospek dan peluang di tahun
mendatang. Agar seluruh target dan strategi tersebut dapat diaktualisasikan dengan baik, Dewan
Komisaris mengimbau segenap jajaran Direksi dan Manajemen untuk tetap waspada dalam setiap
keadaan. Kami berharap bahwa Perseroan di tahun ini dapat menciptakan peluang bisnis dengan tidak
terpaku pada bisnis yang sudah ada sehingga kapasitas Perseroan dapat terus meningkat di peta
persaingan industri.
Pencapaian kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2016 tentunya tak terlepas dari peran penting
berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku
kepentingan atas kerja sama dan dukungan yang tak pernah terhenti di berbagai kondisi. Kepada
Direksi dan jajarannya serta segenap jajaran PT. EDI Indonesia, kami juga mengucapkan terima kasih
atas waktu dan kerja keras yang diberikan. Mari kita terus mengelola perusahaan ini dengan rasa saling
memiliki dan tanggung jawab, sehingga kita akan berhasil memajukan perusahaan ini dan memberikan
kontribusi terbaik bagi pembangunan bangsa.
Jakarta,

Juni 2017

KOMISARIS UTAMA

KOMISARIS

BUDI SUSILO

HERRY ANDRIEJANSSEN
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PROFIL DEWAN KOMISARIS
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Nama

:

BUDI SUSILO

Tempat / tanggal lahir

:

Surabaya, 6 September 1959

Alamat

:

Jl. Edelweis I, Blok E-1 No. 7, Taman Bougenvile Estate,
Jatibening, Pondok Gede, Bekasi. 17412

Alamat e-mail

:

msbudi@inaport2.co.id
msbudi@edi-indonesia.co.id

Nomer Handphone

:

081111 6060

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Pegawai PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II

Status Perkawinan

:

Kawin, 1 istri, 2 anak.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan
NO.

JABATAN

INSTANSI

TAHUN

1. Staf Subdit Hukum &
Humas Direktorat. PUM

PT. Pelindo II

1985 - 1987

2. Staf Sekretaris Tetap
Forum Kerja Sama Perum
Pelabuhan I, II, III & IV

PT. Pelindo II

1985 – 1987

3. Staff Project Coordinating
Unit.

PT. Pelindo II

1985 - 1987

4. Sekretaris Dewan Pembina
Yayasan Dana Pensiun

Yayasan Dana Pensiun
Pelabuhan I,II,III, IV &
Pengerukan

1987 - 1989

5. Sekretaris Dewan
Pengurus Yayasan Dana
Pensiun

Yayasan Dana Pensiun
Pelabuhan I,II,III, IV &
Pengerukan

1987 - 1989

6. Kasubbag Statistik Cab.
Pelb. Tanjung Priok

PT. Pelindo II

1989 - 1990
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7. Kadin Data Divisi Umum
Cab. Pelb. Tg. Priok

PT. Pelindo II

1990 - 1993

8. Kasie TU Personalia
Direktorat. PUM

PT. Pelindo II

1993 - 1994

9. Kasie Adm. Personalia
Direktorat. PUM

PT. Pelindo II

1994 - 1995

10. Kabag Hukum & Hubungan
Luar Negeri

PT. Pelindo II

1995 - 1996

11. Kasie TU Direksi

PT. Pelindo II

1996 -1998

12. Kabag Data dan Informasi
Cab. Pelb. Tg. Priok.

PT. Pelindo II

1998 -1999

13. Manager Pelayanan
Pelanggan Cab. Pelb. Tg.
Priok

PT. Pelindo II

1999 - 2003

14. General Manager Cab.
Pelb. Pangkal Balam

PT. Pelindo II

2003 - 2004

15. Senior Manager Operasi
Wilayah II.

PT. Pelindo II

2004 – 2007

16. Senior Manager Pelayanan
Jasa

PT. Pelindo II

2007 - 2010

17. Direktur Pemasaran dan
Pengembangan Usaha

PT EDI Indonesia

2010

18. Direktur Utama

PT EDI Indonesia

2010 - 2014

18. Komisaris Utama

PT EDI Indonesia

2014 Sekarang

19. Dosen Management
Information System pada
Universitas Negeri Jakarta

Universitas Negeri
Jakarta

1999 - 2003
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Nama
Jenis Kelamin
Tempat & Tanggal Lahir
Agama

: Herry Andriejanssen
: Laki-laki
: Malang, 13 Oktober 1949
: Christian

Pendidikan:
- Bachelor of Science
: Nanyang University, Singapore
- Master of Business Administration (MBA) : Columbia University, New York

Pengalaman Kerja:
1976-1978
1978-1980
1981-1983
1984-Sekarang

TEXAS INSTRUMENT INC. Dallas, Texas. (Financial Planning Manager)
INDOVEST BANK, Jakarta, Manager, (Credit & Marketing Dept.)
PT. BESUKI INDAH ELECTRONICS, Jakarta, (Direktur Keuangan)
PT. ANEKA SPRING TELEKOMINOO Group, Jakarta, (Direktur Utama)
PT. SISINDOKOM LINTASBUANA, Jakarta, (Komisaris Utama)
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LAPORAN DIREKSI
Para Pemegang Saham yang saya hormati,
Tanpa terasa kita telah melewati tahun 2016, perjalanan selama satu tahun kita jalani bersama. Saya
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman EDII semua untuk setiap kontribusi yang diberikan,
sehingga EDII tetap menjadi perusahaan yang dapat tumbuh dan berkembang untuk menjadi penyedia
layanan e-business yang terkemuka di Asia.
Di tahun 2016, susunan DIreksi masih sama dengan tahun 2016, Perjalanan kita pada tahun 2016
dengan semangat Go For Change untuk melakukan Business Transformation diawali dengan adanya
Struktur Organisasi baru dengan tujuan penguatan organisasi perusahaan melalui peningkatan kualitas
layanan (operational excellence), peningkatan pendapatan (revenue enhancement), pengembangan
produk baru (product development) dan menata budaya kerja (corporate culture).
Struktur Organisasi baru tersebut diharapkan dapat memberikan warna pada masa depan perusahaan
yang kita cintai ini. Kita melakukan penataan dan menjadikan teman-teman semua sebagai asset
perusahaan, hal ini semua ditujukan untuk memberikan nilai tambah (value added) berkelanjutan bagi
kita semua.
Berdasarkan survey OCAI (Organization Culture Assessment Instrument) yang dilakukan teman-teman
Divisi Human Capital & Support, kita mempunyai Corporate Value yang baru dengan Tag Line S I A P
(Synergy for Goals, Integrity for People, Action for Better, Performing for Excellence ) yang telah
disosialisasikan pada acara Employee Gathering di Puncak – Bogor).

ANALISIS KINERJA
Manajemen PT. EDI Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan, baik dari Aspek
Keuangan, Aspek Operasional, maupun Aspek Administrasi sehingga capaian Key Performance
Indicators (KPI) Tahun 2016 mencapai skor 92,68
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Tingkat kesehatan Perusahaan
Dalam melakukan penilaian tingkat kesehalan. Perusahaan berpedoman pada Surat Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. dengan indikator dan bobot penilaian tingkat kesehatan
Perusahaan untuk ketiga aspek yang dinilai, berikut bobot dan hasil penilaian tingkat kesehatan tahun
2016:
Total skor penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2016 adalah 95,5 digolongkan "SEHAT"
dalam peringkat "AAA".
Uraian

Kep-100/MBU/2002

Skor Reailsasi 2016

Aspek keuangan

70.00

68,00

Aspek operasional

15,00

12,50

Aspek administrasi

15,00

15,00

100,00

95,50

Total

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Tingkat Kesehatan Perusahaan di tahun 2016 mencapai skor “95.5” dan masuk dalam kategori sehat
dalam peringkat “AAA”, lebih rendah dibandingkan dan realisasi tahun 2015 yang masuk dalam
kategori sehat “AAA” dengan skor “99.5”.

Pendapatan
Berdasarkan Laporan Hasil Audit KAP tahun 2016 disampaikan bahwa di Bidang Keuangan, realisasi
Pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 149,5 miliar, mengalami penurunan sebesar 8,6% jika
dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp. 163,6 miliar. Jika dibandingkan dengan RKAP tahun
2016 yang sebesar Rp. 188,2 miliar, realisasi pendapatan lebih rendah 20,6%.

Biaya
Total biaya tahun 2016 sebesar Rp. 104,7 miliar atau 83,3% dari RKAP yang telah ditetapkan. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 turun sebesar Rp. 2,1 miliar atau 2%.
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Laba Sebelum Pajak
Laba sebelum pajak penghasilan di tahun 2016 mencapai Rp 47,5 miliar atau 73,1% dari RKAP.
Sementara laba bersih sebesar Rp 36,1 miliar atau 74,1% jika dibandingkan RKAP.

Produksi Trafik
Realisasi produksi trafik sektor kepabeanan sebesar 3.641.295 dokumen, lebih rendah 2,01% dari
RKAP. Pada sektor non kepabeanan, realisasi produksi trafik di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu
(TPFT) sebesar 52.429 container, lebih rendah 48,6% dari anggaran yang ditetapkan. Untuk realisasi
produksi trafik PDE di sektor kepelabuhanan sebesar 1.340.057 kk, lebih tinggi 19,9% dari anggaran
yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia
Realisasi jumlah pegawai organik tahun 2016 lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
1,74%, untuk realisasi pegawai non organik melebihi anggaran sebesar 15,5%. Jika dibandingkan
dengan tahun 2015, pegawai organik maupun non oganik mengalami kenaikan masing-masing sebesar
19,1% dan 24,1%.

Investasi
Secara keseluruhan investasi tahun 2016 lebih rendah dari yang dianggarkan sebesar Rp. 5,4 miliar
atau 19,1%.

Perkembangan Usaha
Aset perusahaan jika dibandingkan dengan RKAP per 31 Desember 2016 mencapai 99,3%. Liabilitas
perusahaan mencapai 131,7%, Ekuitas mencapai 88,5% karena realisasi laba perusahaan lebih kecil
dari yang dianggarkan dan adanya kerugian komprehensif atas perhitungan imbalan pasca kerja yang
dilakukan oleh aktuaria.
Kita telah menjalankan transformasi secara bertahap untuk meningkatkan kualitas layanan
(operational excellence) melalui perbaikan / pembaharuan infrastruktur, perbaikan business process,
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peningkatan security system, pelatihan dalam bidang operasional dan kita juga berhasil melakukan
pengujian sistem Data Recovery Center (DRC) untuk pertama kalinya, sebuah prestasi yang wajib kita
banggakan. Kemampuan teman-teman di bidang Operasional layak untuk mendapatkan pengakuan
dari kita semua. Hal ini menunjukan bahwa EDII memiliki kompetensi dan senantiasa menjaga kualitas
layanan guna mewujudkan visi kita, yakni Menjadi penyedia layanan e-Business dari Indonesia yang
terkemuka di Asia.
Kita juga telah menjalankan transformasi untuk meningkatkan pendapatan (revenue enhancement)
yaitu membentuk Divisi Sales Kepelabuhanan guna meningkatkan pendapatan dari sektor
kepelabuhanan, meningkatkan Kantor Regional dari kantor layanan menjadi kantor profit center,
pembuatan produk-produk masal (product road map), menjalin kerja sama internasional dengan
perusahaan anggota Pan Asia e- Commerce Alliance (collaboration) dan telah dilakukan cost efficiency
dalam pengadaan dan business process.
Kompetensi EDII dalam layanan e-Government pun diakui dunia internasional. Dua delegasi
internasional, Mesir dan Jordania, melakukan kunjungan ke EDII untuk mempelajari National Single
Window. Dukungan kita pada Indonesia National Single Window diakui dunia internasional, kita patut
berbangga pada kompetensi kita.
Di penghujung tahun 2016 kita juga memperoleh beberapa kabar gembira, kita memenangkan lelang
PDE Kepabeanan, Inatrade, e-SKA dan SILK. Hal ini menunjukan EDII tetap dipercaya Pemerintah
Indonesia dalam layanan e-Government, khususnya layanan terkait pertukaran data yang mendukung
perdagangan internasional. Inilah kompetensi dan kekuatan kita. Kita harus bersama-sama menjaga
dan meningkatkan kekuatan kita. Ke-SIAP-an kita menjadikan kita bisa.
Adapun kendala yang kita hadapi di tahun 2016 yakni pendapatan EDII di 2016 masih berada di sektor
PDE Kepabeanan dan turunannya, Belum kuatnya branding perusahaan di luar sektor kepabeanan,
dan terbatasnya tenaga IT untuk mengembangkan proyek.
Tantangan dan kompetisi dimasa mendatang akan semakin meningkat, hal ini seiring dengan cepatnya
pertumbuhan teknologi dan tuntutan perubahan bisnis proses. Untuk menjawab tantangan tersebut,
Direksi telah menetapkan tema “Strengthening Corporate Capabilities Through Products and Service
Quality” untuk tahun 2017. Tema tersebut telah diturunkan dalam corporate strategy untuk menjadi
arahan langkah kegiatan (action plan) setiap divisi.
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Prospek Usaha
EDII telah memiliki prospek usaha yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun
2016-2020. Adapun prospek usaha EDII yang tertuang dalam RJPP yakni untuk Produk/Solusi EDII di
implementasikan setidaknya di 5 Negara di Asia, Menjadi 3 besar Trade Facilitator Provider di ASEAN,
Memiliki Mass Product 5 unggulan berstandar International, Pendapatan Perusahaan sebesar Rp. 516
Miliar, layanan bersertifikat International (ISO 9001 + ISO 23000), Indeks Kepuasan Pelanggan
mencapai >4 (skala 5, menggunakan surveyor independent).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Pengembangan dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan wujud komitmen
perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang
diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (performance) dan
penciptaan citra perusahaan yang baik (good corporate image).
Self Assessment terhadap penerapan GCG pada PT EDI Indonesia dilakukan untuk memperoleh
gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktikpraktik terbaik (best practices) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan
perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi.
Hasil Self Assessment akan menjadi masukan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan di
bidang penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat diterapkannya GCG tersebut
dapat diperoleh secara optimal. Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan
pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa Self Assessment penerapan GCG
ini tidak ditujukan untuk memperbandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar organ
perusahaan, yaitu antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Pemegang
Saham/RUPS. Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai
dengan struktur dan proses terbaik atau ideal yang seharusnya berlaku/ada di organ perusahaan.
Pelaksanaan Self Assesment GCG tahun 2016 dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2017
dan skor yang di dapat adalah 75,1 dengan predikat "BAIK". Ditahun 2016, Tim Counterpart SA GCG
juga melakukan assesment GCG untuk tahun buku 2015 di bulan Oktober sampai bulan Desember
2016.
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Berdasarkan Self Assessment penerapan praktik-praktik GCG yang Tim lakukan, dapat disimpulkan
bahwa kondisi penerapan GCG pada PT EDI Indonesia di tahun 2015 mencapai skor 64,861 dengan
predikat “CUKUP BAIK”.
Saya mengajak semua Insan EDII untuk bersama-sama berlari membangun dan meningkatkan
kompetensi perusahaan yang kita cintai ini. Kita wujudkan visi EDII bersama.
Akhir kata saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017, semoga teman-teman beserta keluarga diberikan
kesehatan, kebahagian dan kesejahteraan.

EDII…. SIAP….
DIREKTUR UTAMA

E. HELMI WANTONO
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PROFIL DIREKSI
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NAMA
ALAMAT
Telpon
EMAIL

: E. Helmi Wantono
: Permata Pejaten Residence Kavling 2, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Barat ,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
: (021) 7994648 HP 0816 1100027
: helmi@provis-garuda.co.id / helmi.pejaten@gmail.com
PROFESSIONAL EXPERIENCE

December 2014 – Until Now

President Director
PT Electronic Data Interchange Indonesia

Achievement:
1. Implementing changes in corporate culture to become reputable company in Asia with word
class standard
2. Implementing “Business Transformation” to achieve Turnaround’s result by doing changes in
vision, mission, leadership, strategic positioning, corporate strategy development
3. Increase in company’s annual revenue, growth above average IT Industri

July 2010 – November 2014

Marketing & Operation Director PT. Provis
Garuda Services (Garuda Indonesia Group)

Achievements:
1. Successful in company’s re-branding with new name and new logo until achieving
Brand Concept
2. Implementing changes in corporate culture to become semi state owned entities
3. Implementing “Business Transformation” to achieve Turnaround’s result by doing
changes in vision, mission, leadership, target market and operation
4. Increase in company’s annual revenue more than 5 times over 3 years period. (Financial
Data: 3rd year Annual revenue of IDR 287 Billion vs 1st year annual revenue of IDR 57 billion)
5. Successful in receiving ISO 9001-2008 Certificate “Service Quality” issued by VNZ New Zealand

January 2007 – June 2010
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PT. Human Resources Services (SOS) (Sinarmas
Group)
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Achievements:
1. Establishing new company which able to yield profit for shareholder by end of 2nd year
2. Implementing structured work system which transcribe in Standard of Procedure manual
3. Increase company revenue by average 50% every year (June 2010 revenue reached IDR 200
billion)
4. Implementing changes to integrated system (Insys) from manual work system
5. Expanding company’s operation outside Jakarta (i.e., branch office Batam,
Surabaya, Semarang, Medan and Pekanbaru)
September 1989 – December 2006

Bank BII - Assistant Vice President

During 17 years working at Bank International Indonesia with various positions as
follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vice Division Head Procurement and Logistics
Division Head Compliance
Division Head Audit Treasury and Capital Market
PIC BII for IBRA
Team Head for Bank Business Re-engineering
Vice Branch Manager BII Yogjakarta (PJS)
Management Development Program

(Assistant Vice President)
(Senior Manager)
(Manager)
(Indonesian Bank estructuring Agency)
(Manager)
(Assistant Manager)
(Marketing Program)

ACCOMPLISHMENS
1998

1995
1993
1989
1988

Treasury Education– Institut Bankir Indonesia (IBI)
1. Rank 2nd (Certificate)
2. The Most Active Participant (Certificate)
3. The Most Profitable Bank (Certificate)
Educator MDP BII (Management Development Program)
Educator PICA (Pendidikan Internal Control Audit)
Audit Management Training (AMT) Education – Rank 2nd
Management Training (MT) – Rank 2nd
Best Graduate of LP2KS Education

FORMAL EDUCATION
1984 – 1988 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akuntasi – YKPN (S1) Major
in Accountancy – Yogyakarta
Grade: 3,2
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SHORT COURSES
2004
2002
2002
2001
2001
1998
1990
1991

The Seven Habits of Highly Effective People –Dunamis Intermaster
“ Bank Risk Management and Basel II Capital Requirement” Seminar
Institut Bankir Indonesia (IBI) - Jakarta
Work Shop “Penilaian dan Pengembangan Praktek GCG”
Lembaga Management FE-UI - Jakarta
Penerapan Risk Management Bagi Sektor Perbankan dan Lembaga
Keuangan – TGMH Consulting – Jakarta
Pendidikan “Corporate Secretary”- Bapepam - Jakarta
Pendidikan Basic Treasury
Institut Bankir Indonesia (IBI) - Jakarta
Work Shop “Forex For Bank Auditors” – Tommy Seah S Associates
Singapore
Internal Audit Seminar – Drs Utomo & Co Training Center
Puncak – Jawa Barat
Internal Control – Nitro Institute of Banking Finance
Puncak – Jawa Barat
ORGANIZATION’S EXPERIENCE

2014
2002
1987
1985

Membership Chairman ABADI /IOA
General Secretary BII Club
Student Body Representatives
Student Senate Member
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Nama

: Drs Elon Manurung, SE, Ak. MM

Tmpt / Tgl lahir

: Tapanuli / 28 Maret 1961

Jenis Kelamin

: Pria

Alamat

: Komp Joglo Baru 810k H No.10, Jak-Bar 11640

Phone

: 021-5867700, 0816-1975005, 0812-80067930

RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Universitas Persada Indonesia-Jakarta (Konsent Keuangan)

Lulus S-2 (MM), 23 April 2012

2. Universitas Padjadjaran Bandung, Jurusan Akuntansi

Lulus S-1, 27 Oktober 1986

3. SMAN 11 Bandung, Jurusan IPA

Lulus Tahun 1979

4. SMP Sibuntuon, Tapanuli Utara

Lulus Tahun 1975

5. SDN Sibuntuon, Tapanuli Utara

Lulus Tahun 1972

1. 2015 – SEKARANG: PT . ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA
FINANCE & SUPPORT DIRECTOR (Report to Dewan Komisaris)
o Mengatur dan membawahi Divisi Finance & Support
2. 2012 - 2014: PT MITRA ALUMINDO SELARAS- Pabrik peleburan Alumunium
MANAGER FINANCE, ACCOUNTING & TAX (Report to Direktur & Owner)
o Merancang dan membangun System Pembukuan Perusahaan (Beroperasi sejak Maret 2012)
o Memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan
o Memastikan kekauratan Laporan Keuangan
o Memastikan kebenaran dan keakuratan Laporan Perpajakan
3. 2010 - 2012: PT SARANA SENTRA ABADIJAYA-JAKARTA- (Produsen, Trading Retail Tinta lsi Ulang
"ACACIANA" & Accessories Komputer)
DIREKTUR (Report to Dewan Komisaris)
o Membangun kembali perusahaan karena hampir dibubarkan
o Menyusun Ulang System dan Prosedur Accounting & Finance, Produksi, Distribusi, Stock,
HRD
o Menata ulang proses produksi, distribusi, dan strategi Sales
o Merapikan stock bahan baku dan barang jadi, khususnya barang tidak terpakai dan tidak
laku.
o Mengatur dan membawahi Finance & Accounting, Produksi, Distribusi & HRD
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MANAGER AREA JAWA BARAT (Report to Direktur Sales & Marketing)
o Membawahi dan mengontrol operasionaJ, stock, keuangan, 8 Service Center
o Meningkatkan Penjualan Toko, Dealer, dan Distributor
o Menyusun Program Promosi untuk peningkatan penjualan Toko & Distributor
o Membangun dan membina hubungan dengan Distributor, Dealer dan Supplier Retail
o Mencari lokasi-Iokasi baru yang potensial untuk perluasan pasar
o Membuka dan menset-up toko-toko baru
4.

Th 2000 - 2009: PT ADHISAKTI SOLUSI KOMPUTINDO-JAKARTA (Distributor Hard Ware
Komputer)
FINANCE MANAGER (Report to Direktur Keuangan)
o Mengatur sumber dan penggunaan Modal Kerja & Membuat Cash Flow
o Mengatur Penagihan Piutang
o Mengatur Pembayaran Hutang
o Membina hubungan dengan Vendor, Supplier dan Bank
o Mengatur Import Barang

5.

Th 2000 - 2009: PT LUMBUNG REKSA ARTHA - JAKARTA (Franchise Ice Cream DAIRY QUEEN)
FINANCE MANAGER (Report to Direktur Keuangan)
o Mengatur sumber dan penggunaan Modal Kerja & Membuat Cash Flow
o Mengatur Pembayaran Hutang
o Memastikan kebenaran Penerimaan dari 10 Outlet di Mall Membina hubungan dengan
Vendor, Suplier dan Bank Membina hubungan dengan Mall tempat outlet berada

6.

Th 1989 -1999: PT BANK ARTHA GRAHA-JAKARTA (Perbankan)
KOORDINATOR WILAYAH KONTROLLER 3 th (Report to Kabag Kontrol)
o Memastikan keakuratan dan efektivitas transaksi Kantor Pusat dan 15 Kantor Cabang
o Membawahi 50 orang Staff Kontrol Kantor Pusat dan Cabang
o Melakukan training Internal Bank, recruitment & appraisal untuk Bagian Kontrol
o Membantu Auditor Eksternal

ACCOUNT OFFICER 2 th (Report to Branch Manager)
o Memproses permohonan Kredit calon debitur dan perpanjangan Kredit Debitur
o Memonitor secara dekat aktivitas keuangan dan kredit debitur
o Mencari dana dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito
o Memperkenalkan jasa dan produk bank ke pasar potensial
o Memelihara hubungan baik dengan nasabah, nasabah prospek, dan masyarakat
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PEJABAT BIDANG OPERASI CABANG 2 th (Report to Branch Manager)
o Memastikan keakuratan dan efektivitas semua transaksi di Cabang meliputi:
penarikan/penyetoran tunai, transfer keluar/masuk, pemindah bukuan, deposito,
pinjaman, dll
o Memastikan keakuratan Buku Tambahan, Buku Besar Tambahan, dan Buku Besar semua
account
o Memelihara jumlah uang tunai (Rupiah dan Valas) pada tingkat yang optimal
Mengkoordinir penyediaan Laporan Keuangan untuk kebutuhan Internal dan Eksternal
Mempersiapkan Budget Cabang
STAFF SYSTEM DAN PROSEDUR 1 th (Report to Kadiv System & Prosedur)
o Mendesign system dan prosedur untuk produk baru seperti Tabungan, Deposito, dan
Pinjaman Mengawasi dan menjadi narasumber untuk programmer dalam pembuatan
program computer untuk produk-pruduk baru dari bank
o Melaksanakan implementasi dari system-system baru
STAFF INTERNAL AUDITOR 2 th (Report to Ka Auditor Internal)
o Melaksanakan Pemeriksaan Internal di Bagian-bagian di Kantor Pusat dan Cabang
o Membuat Audit Prosedur dan Audit Program
o Membuat jadual Pemeriksaan Kantor Pusat dan Cabang
o Mengajar dan melatih auditor junior
7. Th 1988 -1989: PT BORSUMIJ WEHRY INDONESIA - JAKARTA (Distributor Susu Frisan Flag, Bir dll)
STAFF INTERNAL AUDITOR (Report to Ka Auditor Internal)
o Melaksanakan Pemeriksaan Internal di Bagian-bagian di Kantor Pusat dan Cabang
o Membuat Audit Prosedur dan Audit Program
o Membuat jadual Pemeriksaan Kantor Pusat dan Cabang
o Mendesign dan mengimplementasikan system & prosedur keuangan Kantor Pusat dan
Cabang
8. Des 1987 -1988: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDOENESIA – STAFF PPKN (Report to
Ka.PPKN)
o Lulus Prajabatan 28 Maret 1988
o Training tentang System Pembukuan Keuangan Negara Republik Indonesia
9. Th 1987 -1987: PT IPTN - BANDUNG (STAFF INSPEKTORAT – Report to Kadep Inspektorat)
o Melaksanakan Pemeriksaan Internal di departemen-departemen lain
o Membuat jadual Pemeriksaan Kantor Pusat dan Cabang
o Mereview dan mengevaluasi harga pokok produk
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TRAINING
1. New Born - YayasanCamar Indonesia
2. Supervisory Management Workshop Part A & B - PTBank Artha Graha
3. Foreign Exchangeand Money Market - LPPI
4. Foreign Exchangeand Money Market Simulation - DCGardner & Co. Pty Ltd
5. Effective Supervision Workshop - Institut Management Prasetya Mulya
6. Foreign Exchangeand Money Market Course - BAG& Bank Indonesia
7. Basic Management Workshop for Supervisor - SGVUtomo
8. Accounting for Leasing- YayasanLeasingIndonesia
9. Export Import - Bank Artha Graha
10. Train for the Trainer - Bank Artha Graha

Menjadi Dosen + Team Pembimbing dan Penguji di beberapa Universitas / Perguruan Tinggi Jakarta
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PROFIL PERUSAHAAN
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IDENTITAS PERUSAHAAN
Nama
Bidang Usaha
Produk & Jasa
Status Perusahaan
Tanggal Pendirian
Akta Pendirian
Modal Dasar
Kepemilikan
Jumlah Karyawan
Alamat
Telepon
Fax
Email
Website
Kantor Regional

: PT Electronic Data Interchange Indonesia
: Jasa Teknologi Informasi Pertukaran Data Elektronik
: Pertukaran Data Elektronik, Teknologi Informasi
: Swasta
: 1 Juni 1995
: Akta Notaris Ny. Sulami Mustafa No. 1 Tanggal 1 Juni 1995 dan terakhir diubah
dengan Akta Notaris Adi Triharso No.27 Tanggal 17 Februari 2015
: Rp 25 Milyar
: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 51% dan PT Sisindokom Teknologi 49%
: 160 Karyawan
: Wisma SMR Lantai 10, Jalan Yos Sudarso Kavling 89, Jakarta Utara 14350,
Indonesia
: 021-6505829
: 021-6505987
: corporate@edi-indonesia.co.id
: www.edi-indonesia.co.id
:
1. Medan
Gedung WIKA 2nd Floor Jl.Krakatau No.15 Medan 20234
Telp. +62-61 664-0395
Fax. +62-61 664-0396
komdn@edi-indonesia.co.id
2. Purwakarta
Perumahan Bumi Inti Persada. Ruko No.15 Jl. Raya Cibening Bungursari,
Purwakarta, Jawa Barat.
Telp. +628157000287 / +628157000288
kr.jabar@edi-indonesia.co.id
3. Semarang
Wisma HSBC Lt. 5/505 Jl.Gajah Mada No.135 Semarang 50134
Telp. +62-24 845-0580
Fax. +62-24 845-0581
kosmg@edi-indonesia.co.id
4. Surabaya
Permata Bintoro Kav.101 & 102 Jl.Ketampon, Surabaya 60264
Telp. +62-31 566-7474
Fax. +62-31 566-2198
kosby@edi-indonesia.co.id
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LOGO PERUSAHAAN

BENTUK HURUF
Huruf pada logo ini sengaja MENGHILANGKAN UNSUR GARIS SUDUT dan digantikan dengan GARIS
LENGKUNG untuk menampilkan kesan MODERN sekaligus berunsur FUTURISTIK dan memberikan
filosofi kemudahan dan efisiensi (waktu & tenaga).
JENIS HURUF
Jenis Huruf logo EDII merupakan modifikasi dari jenis huruf “Eyechartdisplay”. Sedangkan Jenis Huruf
untuk tulisan verbal dari jenis huruf Gotham Thin/Light./Book/Medium.
BIDANG PEMISAH
Di tengah LOGO EDII tertihat dua titik sebagai bidang pemisah (antara atas dan bawah) yang
mencerminkan pergerakan data berpindah dari satu titik ke titik yang lain.
ELIPS
• Elemen ELIPS diatas selain berfungsi estetis dan eyecatcher, juga menggambarkan sesuatu
yang dinamis dan dIhubungkan dengan kinerja EDiI yang selalu mengevaluasi dan
berinovasi, menuju suatu pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya.
• Bentuk round elips yang SOLID mencerminkan etos kerja dan kekuatan EDI sebagai
perusahaan yang solid, yang selalu memberikan solusi terbaik kepada para konsumennya.
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BAYANGAN
Shadow pada huruf dibelakang logo memberikan kesan 3D. yang menggambarkan EDII sebagai
suatu Perusahaan yang kokoh dan solid. Shadow disini juga merepresentasikan prestasi EDII yang
selalu meninggalkan jejak dari selalu mengiringi untuk mendukung kinerja EDII.
WARNA
Warna logo adalah Old Grey (Black 60%). Dipilih karena mudah diingat dan mudah dikenal.
Mencerminkan sesuatu yang futuristik. Tampak eksklusif, elegan sekaligus modern. Pada aplikasi
3D-nya atau shadow-nya (dapat berbentuk relief) bisa digunakan warna sllver/ logam/chrome.
Untuk elips digunakan warna merah selain berfungsi sebagai eyecatcher, warna merah merupakan
warna yang mencerrrinkan kekuatan, keberanian dan percaya diri terhadap seluruh jasa dan
layanan yang dibenkan kepada para konsumennya.
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SEJARAH PERUSAHAAN
Tahun 1985 Indonesia mendapat sanksi dari WCO (World Custom Organization), sehingga pelaksanaan
Pre-shipment Inspection dilakukan oleh SGS dan Tahun 1995 sanksi tersebut di cabut dan Indonesia
dapat melakukan Pre-shipment Inspection sendiri oleh Dirjen Bea Cukai.
Persaingan perdagangan internasional yang menuntut kecepatan dan keakuratan dalam semua hal,
sehingga pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan “Kecepatan dan keakuratan
informasi dalam menyediaan Jasa Pelabuhan untuk meningkatkan ekonomi nasional “
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia membuat SK Tiga Menteri yang terdiri dari
Kementrian Keuangan, Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.
Berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan, bahwa Kementerian Perhubungan melalui Pelindo
1,2,3,4 dan Kementerian Pariwisata Pos dan Telekomunikasi melalui Telkom dan Indosat sebagai
shareholder memutuskan untuk membentuk badan usaha yang khusus menjalankan fungsi dalam
meningkatkan “Kecepatan dan Keakuratan informasi dalam penyediaan jasa kepelabuhan untuk
meningkatkan ekonomi nasional”.
SK tiga Menteri tersebut menetapkan bahwa Pelindo 2 sebagai shareholder 51% dan Indosat
(Sisindosat) sebagai shareholder 49% dan pada tanggal 1 Juni 1995 didirikan PT Electronic Data
Interchange Indonesia berdasarkan akta pendirian No.1 Tanggal 1 Juni 1995 yang dibuat dihadapan
Ny. Sulami Mustafa. SH, Notaris di Jakarta. Kepemilikan saham di PT EDI Indonesia saat ini terdiri dari
51% saham PT Pelabuhan Indonesia II dan 49% saham PT Sisindokom Teknologi.
Sebagai penyedia layanan pertukaran data elektronik, selama lebih dari 21 tahun PT EDI Indonesia
telah memberikan beragam solusi kepada para pelanggan dengan produk dan layanan yang mencakup
e-business network provider, e-business consulting, e-business software, dan managed services. Selain
itu, EDII juga mengembangkan layanan e-Government, e-Payment, e-Healthcare, e-Procurement, eLogistic, dan e-Licensing.
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SUSUNAN PENGURUS
Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai Akta
No. 27 tanggal 17 Februari 2015 Notaris Adi Triharso, SH., adalah sebagai berikut,

BOARD OF COMMISSIONER

BUDI SUSILO

HERRY ANDRIEJANSSEN

President Commissioner

Commissioner

BOARD OF DIRECTOR

E. HELMI WANTONO

ELON MANURUNG

President Director

Finance & Support Director
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STRUKTUR ORGANISASI

President Director
Finance & Support Director
Internal Auditor 1
Internal Auditor 2
Corporate Secretary
Business Development
Advisory Board
Sales Customs Head
Sales Government Head
Sales Private Head
Sales Port & Branch Office Head
IT Service Head
IT Development Head
IT Operation Head
Human Capital & Support Head
Finance Head

: E. Helmi Wantono
: Elon Manurung
: Yanuar Tri Jayadi
: Uyung Rahmat Putra
: Barozi
: Budi Hendrawan
: Sri Mulyani & R. Soemarsono
: Priyo Margo Dwi Cahyono
: Dewi SInta Marina
: Imam Ashari
: Irwan Suprayitno
: Yudo Budi Pramono
: Budi Setiawan
: Misbakhul Munir
: Andri Priambodo
: Nofian Budianto
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VISI MISI
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CORPORATE VALUES

S

I A P
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Arti logo Nilai-nilai Inti SIAP

S

I

A
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S

YNERGY FOR GOALS

“We Transform Individual Action Into Collective Power”

Bentuk figur manusia berkolaborasi membentuk
lingkaran tertutup merupakan simbol sinergi yang
menyatukan aksi individu menjadi kekuatan kolektif
yang berkesinambungan.

•

•

Warna Kuning Tua/Oranye melambangkan daya
tarik yang kuat, persahabatan dan harmoni.
Melambangkan kebersamaan dan harmonisasi
yang kokoh dalam menciptakan Sinergi untuk
mencapai tujuan.
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I

NTEGRITY FOR PEOPLE

“We Follow Our Strategies and Adhere to Our Commitments”

•

Gambar figur kompas dalam lingkaran merupakan
simbol komitmen yang utuh dalam mengikuti arah
strategi perusahaan.

•

Warna Merah melambangkan hal yang utama, penting,
dan mutlak. Melambangkan semangat menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur yang bermartabat.
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A

CTION FOR BETTER

“We Rapidly Develop Ideas Into Products”

• Gambar figur bola lampu merupakan simbol
kreativitas untuk menghasilkan ide-ide baru dan
melakukan inovasi serta senantiasa mengedepankan
perbaikan berkelanjutan.
• Warna Biru melambangkan keluasan tanpa batas dan
simbol inspirasi. Menggambarkan pentingnya berfikir
luas, terbuka, dan inspiratif dalam bekerja.
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P

ERFORMING FOR EXCELLENCE
“We Perform Beyond Expectation”

•

Gambar figur sasaran / target dengan panah yang
menancap tepat ditengah merupakan simbol
pencapaian kinerja yang sesuai harapan dan /atau
bahkan melebihinya.

•

Warna
Hijau
melambangkan
keteguhan,
pertumbuhan dan kemakmuran. Menggambarkan
dorongan yang kuat untuk senantiasa memberikan
performa
yang
unggul
dan
senantiasa
mengedepankan pertumbuhan dan kemakmuran.
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SYNERGY FOR GOALS
“We Transform Individual Action Into Collective Power”
• Mampu bertindak mandiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan
• Bekerja sama dan menciptakan sinergi dengan orang lain dalam mencapai sasaran
perusahaan
• Mengedepankan semangat kebersamaan dan kepercayaan serta menghargai orang lain
dalam kelompok
• Bersikap terbuka dan transparan dalam berkoordinasi
INTEGRITY FOR PEOPLE
“We Follow Our Strategies and Adhere to Our
Commitments”
• Mendahulukan dan mempromosikan nilai maupun etika perusahaan dalam setiap aktivitas
organisasi secara internal dan eksternal
• Disiplin, profesional dan jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
strategi perusahaan
• Berkomitmen tinggi untuk selalu mengedepankan kepentingan perusahaan diatas
kepentingan pribadi
• Bersikap tegas namun sopan dan ramah dalam berkata dan bertindak
• Bertanggung jawab terhadap setiap ucapan, keputusan dan tindakan
ACTION FOR BETTER
“We Rapidly Develop Ideas Into Products”
• Menciptakan solusi yang inovatif untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh
pemangku kepentingan
• Mencoba cara-cara/ide-ide baru yang berbeda /unik /kreatif dalam mengerjakan pekerjaan
sehari-hari
• Proaktif dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh aspek pertumbuhan dan
perkembangan diri, kelompok kerja dan organisasi
• Bersikap terbuka dan saling berbagi dalam proses pembelajaran
PERFORMING FOR EXCELLENCE
“We Perform Beyond Expectation”
• Berorientasi kepada hasil kerja dengan standar prestasi yang tinggi sesuai dengan strategi
perusahaan
• Memberikan solusi yang unggul dan melebihi ekspektasi
• Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat
• Membangun dan mengembangkan strategi yang kompetitif dalam upaya memenuhi dan
bahkan melampaui kebutuhan pasar
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PRODUK DAN LAYANAN
Produk
1. EDI ENABLER (eXtreme, eXperteXchange)
2. Trade2Gov (eLicensing , LRIT)
3. Trade2SCM (B2B Integration)
4. Trade2Port (Cargolink, TPFT Online, PLP Online, IMRK, TPS Online)
5. Trade2Web (AFR, IT Inventory)
6. Perbankan & Asuransi (Smartpay, e-RTE, e-Tax, MPNG2, CMOS)
7. Other Product (MIR/Do It, Simars, ISG(Information Service Gateway))
Layanan
1. Call Center
2. Monitoring System
3. Disaster Recovery Center

New Product 2016
1. e-Reporting T2G
2. PLB Inventory
3. EPC (EDII Portal Community)
4. TPS Online
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1. EDI Enabler
EDI Enabler adalah tools atau aplikasi yang diperlukan pengguna (trading partner) dalam rangka
melakukan pertukaran dokumen secara elektronik. EDI Enabler ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu
sebagai Translator (memungkinkan EDI Enabler untuk melakukan translasi dari satu format
data/dokumen ke format data/dokumen lainnya. Baik dari format inhouse aplikasi ke suatu format
standar (UN/EDIFACT, ANSI X.12, dll) lainnya dan sebaliknya) dan Communicator (memungkinkan
EDI Enabler untuk connect ke jaringan EDI untuk mempertukarkan data/dokumen secara
elektronik antar trading partner dalam satu mekanisme komunikasi yang handal dan aman).

✓ eXtreme

eXtreme 2.0 merupakan aplikasi yang dikembangkan dan direkomendasikan oleh PT EDI
Indonesia sebagai salah satu alternatif EDI Enabler untuk pengguna yang akan melakukan
pertukaran dokumen secara elektronik.

eXtreme 2.0 melakukan koneksi ke jaringan EDI milik PT EDI Indonesia (EDII) menggunakan
protokol http/s memanfaatkan teknologi web-services. Untuk itu pengguna hanya memerlukan
jaringan publik internet. Pengguna yang sudah memiliki jaringan internet (baik leased-line atau
dial-up), maka menggunakan eXtreme 2.0 tidak memerlukan penambahan investasi lagi.

eXtreme 2.0 juga dapat melakukan koneksi secara langsung ke jaringan EDII tanpa melalui
publik internet, yaitu melalui dial-up ke dial-access-number EDII yang terdapat di banyak
wilayah kota besar di Indonesia atau akses nasional di nomor 080988908 (tarif Rp 150,-/menit).
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eXtreme 2.0 menggunakan teknologi XSLT untuk melakukan translasi:
▪

Flatfile - UN/EDIFACT

▪

Flatfile - XML/EDI

▪

XML - XML/EDI

▪

XML/EDI

▪

Binary

Selain itu eXtreme 2.0 juga memiliki fitur untuk melakukan translasi langsung dari struktur tabel
aplikasi ke format data/dokumen dan berlaku juga sebaliknya.
Beberapa fitur yang dimiliki antara lain:
▪

Enkripsi data (3DES, DES, RC4, dll)

▪

Jaminan data/dokumen diterima trading partner

▪

Notifikasi melalui Email atau SMS

▪

Dapat diintegrasikan dengan sistem internal

▪

Memiliki "Pre/Post Command" untuk memudahkan menjalankan aplikasi lain.

✓ eXperteXchange (X2)

eXpert eXchange (X2), adalah sebuah EDI Enabler berbasis internet dan dapat digunakan
oleh pengguna jasa dalam melakukan transaksi pengiriman dokumen Kepabeanan (BC 1.0,
BC 1.1, BC 2.0, BC 2.3, BC 3.0) maupun transaksi pengiriman dokumen lainnya yang berbasis
EDI.
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Keunggulan eXpert eXchange (X2) dari EDI Enabler sebelumnya adalah compatible dengan
Operating System 32-bit ataupun 64-bit dan Security System yang bersertifikasi (SSL
Certificate).
Ada dua jenis SSL Certificate, yaitu :

Self-signed
▪

Diterbitkan oleh EDII

▪

Berlaku selamanya (lifetime)

▪

Diterbitkan maksimal 1 hari kerja oleh EDII

Trusted Certificate
▪

Diterbitkan CA IssuerI

▪

Berlaku 1 tahun dan harus diperpanjang tiap tahunnya

▪

Diterbitkan 1-2 hari kerja oleh CA Issuer

2. TRADE 2 GOV
PT EDI Indonesia telah bekerjasama dengan Pemerintah dalam mengembangkan aplikasi yang
digunakan untuk pelayanan publik di berbagai bidang di kementerian-kementerian.

LRIT (EDII as Recognize ASP)

LRIT (Long Range Identification and Tracking of Ships) merupakan sistem identifikasi dan
penjejakan kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal berbendera Indonesia dan kapal-kapal
berbendera asing yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia.
http://www.lrit-indonesia.com
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e-Licensing
Beberapa kementerian menggunakan jasa EDII sebagai konsultan sekaligus developer untuk
pengembangan sistem mereka. Antara lain:
•

Kementerian Perdagangan
o INATRADE adalah sistem pelayanan perijinan ekspor dan/atau impor pada
Kementerian Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara online.
http://inatrade.kemendag.go.id
o eSKA adalah aplikasi pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Asal secara
online. http://e-ska.kemendag.go.id
o SIPO adalah Sistem Integrasi Perijinan dan Non-Perijinan Online SIUP, TDP,
Waralaba dan Toko Modern. http://sipo.kemendag.go.id
o API online adalah Aplikasi pengajuan dan penerbitan Angka Pengenal Importir
Online berbasis web. http://api.kemendag.go.id/
o SIPT adalah Sistem Informasi Perizinan Terpadu adalah layanan penerbitan
perizinan online milik Kementerian Perdagangan yang menerbitkan izin
perdagangan

dalam

negeri

diantaranya

Surat

Tanda

Pendaftaran

Keagenan/Distributor dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol.
http://sipt.kemendag.go.id
•

Kementerian Kesehatan
o Regalkes adalah Aplikasi Registrasi Alat Kesehatan dan PKRT Online dibangun
untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT), Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK) juga untuk Izin Edar Produk Alat
Kesehatan dan PKRT. http://regalkes.depkes.go.id
o e-Pharm dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan
Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan. http://e-pharm.kemkes.go.id
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•

Kementerian Kehutanan
o SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) adalah sistem milik Kementerian
Kehutanan yang bertujuan untuk memfasilitasi, menstandarisasi, dan
memonitor

penerbitan

dokumen

verifikasi

Legalitas

Kayu.

http://silk.dephut.go.id/
•

BP Batam
o SIKMB Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) milik Badan
Pengusahaan Batam (BP Batam) adalah sistem aplikasi berbasis web yang
berfungsi untuk melakukan permohonan dan penerbitan perizinan usaha di
wilayah Kawasan Bebas Batam, baik izin ekspor, izin impor, Izin Usaha (IU)
termasuk penentuan kuota impor. http://ftzbbk.bpbatam.go.id/

•

Kementerian Kelautan dan Perikanan
o PPK Online adalah Sistem terintegrasi antara PPK Web dengan Sisterkaroline
milik Puskari, berguna bagi pengguna jasa untuk membuat dan mengirimkan
Permohonan

Pemeriksaan

Karantina

Ikan

secara

online.

http://ppk.bkipm.kkp.go.id

3. Trade2SCM (B2B Integration)

B2B INTEGRATION
Solusi dalam pertukaran informasi secara elektronik antara satu pihak dengan pihak lain
(trading partner) pada rangkaian kegiatan Supply Chain Management (SCM).
http://www.trade2scm.com
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4. Trade2Port (Cargolink, TPFT Online, PLP Online, IMRK)
CARGOLINK

CargoLink (Integrated Cargo Release System) adalah aplikasi atau sistem yang mengelola dan
mengatur kegiatan dan proses pengeluaran barang Cargo Release di komunitas
kepelabuhanan. Sistem ini dapat digunakan oleh TPS (Tempat Penimbunan Sementara) Officer,
Consignee (Importir, Eksportir, PPJK), Perusahaan Pengangkut Barang (Truck), dan Bank yang
terkait dengan pembayaran Cargo Release.

Sistem yang ada sekarang masih dilakukan secara manual. Dalam proses pelaksanaannya,
consignee membutuhkan banyak waktu untuk mengeluarkan peti kemas. Selain itu, masih
terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan – kesalahan (human error) dalam kegiatan re-input
data.

CargoLink membantu mempercepat waktu proses pengeluaran barang tersebut melalui
aplikasi yang dijalankan secara elektronik. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggantikan
proses Cargo Release yang selama ini masih manual menjadi elektronis. Sehingga mengurangi
waktu tunggu dan penumpukkan container di TPS. Didalam sistem ini terdapat pertukaran
dokumen elektronis antara Shipping Line, Consignee (Importir/Eksportir/PPJK), TPS, Bank, dan
Trucking yang terintegrasi didalam portal ini.
http://www.cargolink.co.id
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TPFT ONLINE

Sistem Aplikasi Online Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT Online) adalah sistem
informasi terintegrasi yang digunakan perusahaan pengelola TPFT dalam melakukan
pelayanan pemeriksaan fisik terpadu oleh instansi terkait yang menjamin keamanan data dan
informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis,
yang meliputi sistem penerimaan daftar container wajib periksa fisik dari instansi terkait
(Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok, Karantina Pertanian, dan Karantina Ikan),
Penjadualan Pemeriksaan, Pencatatan Gate In / Gate Out (Masuk dan Keluar petikemas),
Pencatatan Hasil Pemeriksaan dari instansi terkait.
Pengguna portal TPFT terdiri dari petugas pemeriksa dari instansi pemeriksa (Bea Cukai dan
Karantina) dan pemilik barang atau forwarder, yang peti kemasnya diperiksa di TPFT.
http://tpft.edi-indonesia.co.id

PLP ONLINE
PLP (Pindah Lokasi Penimbunan) adalah sistem informasi pemindahan lokasi penimbunan
barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Tempat Penimbunan
Sementara (TPS) Asal ke TPS Tujuan yang berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor
Pabean.
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IMRK

Sistem Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) adalah sebuah sistem berbasis web yang
berfungsi sebagai media informasi antara perusahaan pelayaran dengan pengguna jasa
pelayaran terhadap ketersediaan / availability ruang / space dalam sebuah kapal termasuk
informasi tentang profil kapal, rute, rate dan tracking kapal.

TPS Online

TPS Online adalah Solusi pertukaran data elektronik untuk Tempat Penimbunan
Sementara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Bea Cukai. Dengan TPS Online, TPS /
Gudang akan dapat mengirimkan laporan dan mengumpulkan respon dari Bea Cukai. PLP
Modul sudah disertakan pada TPS subsistem secara online
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5. Trade2Web (AFR, IT Inventory)
AFR (Advance Filing Rules)

AFR (Advance Filing Rules) mewajibkan operator kapal dan NVOCC (Non Vessel Operating
Common Carrier) untuk mengirimkan informasi secara elektronik mengenai barang yang akan
dibongkar pada pelabuhan di Jepang. Informasi tersebut harus diterima oleh Customs Jepang
paling lambat 24 jam sebelum keberangkatan kapal. AFR efektif berlaku sejak 10 Maret 2014.
afr_id@edi-indonesia.co.id

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

65

IT INVENTORY
e-INKABER
e-INKABER adalah sebuah sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan
barang yang dibuat khusus untuk Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB untuk memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
tentang Kawasan Berikat (KB). Aplikasi dibuat berbasis web (online) dengan dukungan
platform Cloud Computing.

Sistem Informasi Persediaan berbasis komputer yang wajib dimiliki Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
1.

Dapat digunakan untuk pencatatan secara kontinu dan realtime di dalam Kawasan
Berikat yang bersangkutan terhadap :

2.

o

Pemasukan barang

o

Pengeluaran barang

o

Barang dalam proses produksi (work in process)

o

Penyesuaian (adjustment)

o

Hasil pencacahan (stock opname)

Harus dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan berupa:
o

Laporan Pemasukan Barang per dokumen pabean

o

Laporan Pengeluaran Barang per dokumen pabean

o

Laporan Posisi Barang dalam Proses (WIP)

o

Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang yaitu :

o

Laporan pertanggungjawaban mutasi bahan baku dan bahan penolong

o

Laporan pertanggungjawaban mutasi barang jadi

o

Laporan pertanggungjawaban mutasi barang sisa dan scrap

o

Laporan pertanggungjawaban mutasi mesin dan peralatan perkantoran
http://www.e-inkaber.com
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GB Inventory
GB Inventory adalah sebuah sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk
pengelolaan barang yang dibuat khusus untuk Gudang Berikat, sebagai Pendukung Kegiatan
Industri, yaitu Gudang Berikat yang berfungsi menimbun dan menyediakan barang impor
untuk didistribusikan kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean
(TLDDP) dan/atau Kawasan Berikat (KB) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Gudang Berikat (GB).
Aplikasi dibuat berbasis web (online) dengan dukungan platform Cloud Computing.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
50/BC/2011, khususnya untuk Sistem Informasi Persediaan berbasis komputer yang wajib
dimiliki Pengusaha Gudang Berikat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.

Dapat digunakan untuk pencatatan secara kontinu dan realtime di dalam Gudang
Berikat yang bersangkutan termasuk :

2.

o

Pemasukan barang

o

Pengeluaran barang

o

Penyesuaian (adjustment)

o

Hasil pencacahan (stock opname)

Harus dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan berupa:
o

Laporan posisi Barang per dokumen pabean

o

Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang
http://www.gbinventory.com
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KITE Inventory

KITEInventory adalah sebuah sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk
pengelolaan barang yang dibuat khusus untuk Pengusaha guna memenuhi ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata
Laksana Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang
dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
Aplikasi dibuat berbasis web (online) dengan dukungan platform Cloud Computing yang terdiri
dari modul pembebasan dan modul pengembalian.
http://www.kiteinventory.com

PLB Inventory

Pusat logistik berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar
daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat
disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan
kembali
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Tujuan:
•

Efisiensi logistik

•

Peningkatan competitiveness industry dalam negeri

•

Penyediaan akses pasar ekspor bagi produk UMKM

•

Penurunan dwelling time

Fitur PLB Inventory:
•

Sistem pemberitahuan pabean untuk pusat logistik berikat

•

Sistem inventory

•

Sistem pelaporan

•

Perpindahan antar PDPLB

•

Interface PLB Inventory

6. Perbankan & Asuransi (Smartpay, e-RTE, e-Tax, MPNG2, CMOS)

SMARTPAY
SmartPay adalah sistem yang difungsikan guna percepatan proses transaksi pembayaran untuk
transaksi elektronik. Selain itu juga terdapat Kemudahan dalam tracking status pembayaran.

e-RTE
Sistem Otomasi Penyediaan Pelaporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) sesuai dengan format
dari Bank Indonesia secara sistematis dan terpadu dengan melakukan ekonsiliasi data Eksportir
dan data Incoming Fund dari Perbankan.

e-TAX
Sistem Otomasi Pembayaran dan Pelaporan Pajak Devisa Persepsi secara elektronik yang
melibatkan Wajib Pajak, Perbankan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP).
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MPNG2
Sistem Otomasi Pembayaran dan Pelaporan Pajak Devisa Persepsi secara elektronik yang
melibatkan Wajib Pajak, Perbankan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) dengan metode Billing System.

CMOS

Aplikasi C-MOS adalah suatu sistem informasi terpadu yang menghubungkan perusahaan
asuransi, bengkel dan supplier sparepart untuk melakukan proses klaim asuransi kendaraan
bermotor secara elektronik sehingga keseluruhan proses klaim dapat dilakukan dengan cepat
dan akurat.

7. Other Product (MIR/Do It, Simars)
Multi Interface Reporting

Aplikasi MIR (Multi Interface & Report) hadir untuk integrasi aplikasi / sistem internal
perusahaan dengan Modul Kepabeanan, dimana aplikasi / sistem internal tersebut menjadi
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sumber data untuk pembuatan dokumen PIB, PEB dan / atau TPB. Aplikasi MIR difungsikan
untuk Integrasi data dari sistem inhouse perusahaan ke Modul (PIB, PEB, dan TPB), Sebagai
sarana kontrol dan monitoring pengirimaan data (PIB, PEB, dan TPB) yang dilakukan oleh
perusahaan, dan juga sebagai sarana pembuatan laporan (PIB, PEB, dan TPB).

SIMARS

SIMARS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) adalah solusi revolusioner dengan endto-end fitur untuk menyederhanakan manajemen Rumah Sakit dengan biaya yang memberikan
Return Of Investment (ROI) tercepat. Akses ke informasi yang tepat dan otomasi tugas-tugas
kompleks & alur kerja merupakan fokus utama dari Sistem Informasi Rumah Sakit,
memungkinkan membebaskan staf untuk menghabiskan lebih banyak wak-tu merawat pasien
dan memperluas jangkauan layanan.

Information Service Gateway (ISG)
•

Kemudahan untuk mengirimkann data ke aplikasi e-INKABER untuk perusahaan yang
telah mempunyai aplikasi In-house

•

Pengiriman data kepabeanan dari modul yang dapat dilakukan secara terjadwal dan
otomatis

•

Pengiriman data transaksi produksi dari aplikasi In-house ke e-INKABER secara
terjadwal dan otomatis

•

Mengurangi potensi human-error akibat adanya entry data maupun double entry data
secara manual

•

Penyajian data yang lebih cepat, tepat dan akurat di aplikasi e-INKABER
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e-Reporting Trade2Gov

•

Memudahkan pelaku usaha membuat laporan realisasi kegiatan ekspor impor kepada
Kementerian/Badan/Lembaga negara terkait

•

Mengurangi kegiatan Re-Entry dalam pembuatan laporan realisasi ekspor dan impor
(webform maupun upload .xls file)

•

Format data mengikuti standarisasi internasional

•

Sistem pembayaran per jumlah item atau volume yang akan dilaporkan setiap
transaksinya

EDII Portal Community

Portal yang menyediakan berbagai feature dan fasilitas yang ditunjukan kepada stakeholder
EDII. Kami memberikan pelayanan dalam perawatan/troubleshooting berkaitan dengan PDE
Kepabeanan/ Aplikasi Pabean dengan meremote komputer milik pelanggan.
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LAYANAN
1. Call Center

➢ PDE Kepabeanan (1500 848)*
➢ Call Center SKA (1500 334)*
➢ Call Center Ina Trade (1500 404)*
➢ EDII Services (652 1010)*
➢ Call Center SILK (651 5054)
*) Layanan 24 Jam

PT EDI Indonesia memiliki layanan Call Center yang beroperasi nonstop 24 jam / 7 hari demi
memberikan pelayanan maksimal kepada klien.
Operator yang dimiliki PT EDI Indonesia memiliki kemampuan memberikan solusi dengan
orientasi terhadap pengetahuan manajemen sistem yang siap memberikan business service.
Selain itu, call center PT EDI Indonesia juga dapat melayani akses dari nasional maupun
internasional, sehingga para pelanggan mendapatkan fasilitas terbaik tanpa terbatas oleh
jarak dan waktu.
Beberapa layanan PT EDI Indonesia yang digunakan oleh instansi pemerintah memiliki nomor
khusus yang dapat diakses langsung oleh pengguna sistem layanan.
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2. Monitoring System

Layanan Monitoring System PT EDI Indonesia mencakup:
•

Terpantau 24 Jam non-stop

•

Integrasi dashboard monitoring system

•

Peringatan Otomatis

•

History event Log

•

History utility Log

3. Disaster Recovery Center
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SUMBER DAYA MANUSIA
Karyawan EDII tahun 2016 sebanyak 377 orang. Berikut ini komposisi karyawan berdasarkan divisi,
jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

DISTRIBUSI KARYAWAN
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Wanita
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0
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TINGKAT PENDIDIKAN KARYAWAN
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PENGEMBANGAN SDM
EDII senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja pegawai dengan
memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai
program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
Program pengembangan SDM tersebut mencakup pendidikan karir, pendidikan profesi, ketrampilan,
kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang
disesuaikan dengan training need analysis masing-masing pegawai EDII. Pengelolaan pengembangan
SDM di EDII dilakukan oleh unit Human Capital (HC).
Pada tahun 2016 EDII telah menyelenggarakan pelatihan untuk 559 karyawan dengan mengeluarkan
biaya sebesar Rp. 852.971.674 untuk berbagai macam program pengembangan SDM. Biaya
pengembangan SDM tersebut merupakan cerminan bahwa EDII sangat memperhatikan produktivitas
pegawai yang dapat dibangun melalui berbagai program pengembangan tersebut.
Pada tahun 2016 program Knowledge Management difokuskan untuk aktivitas yang menunjang
pertumbuhan bisnis EDII. Inisiatif Knowledge Management diselaraskan dengan strategi perusahaan
dengan melaksanakan kegiatan mentoring, peer assist, share learning (after action review), project
retrospective, dan juga mendorong tumbuhnya Community of Practices di setiap bidang keahlian.
Program pengembangan SDM juga dibantu oleh divisi Corporate Secretary yang menyelenggarakan
kegiatan sharing session setiap minggunya yang dimulai pada triwulan 4 dengan koordinasi bersama
Divisi atau unit terkait yang menjadi narasumber. Di tahun 2016, terlaksana sebanyak 5 kali sharing
session yang terlaksana mulai bulan Oktober 2016 di EDII.
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KANTOR REGIONAL

1. Medan

Gedung WIKA 2nd Floor Jl.Krakatau No.15 Medan 20234
Telp. +62-61 664-0395
Fax. +62-61 664-0396
komdn@edi-indonesia.co.id
2. Purwakarta

Perumahan Bumi Inti Persada. Ruko No.15 Jl. Raya Cibening Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat.
Telp. +628157000287 / +628157000288
kr.jabar@edi-indonesia.co.id
3. Semarang

Wisma HSBC Lt. 5/505 Jl.Gajah Mada No.135 Semarang 50134
Telp. +62-24 845-0580
Fax. +62-24 845-0581
kosmg@edi-indonesia.co.id
4. Surabaya

Permata Bintoro Kav.101 & 102 Jl.Ketampon, Surabaya 60264
Telp. +62-31 566-7474
Fax. +62-31 566-2198
kosby@edi-indonesia.co.id
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CLIENT LIST
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Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Komposisi Saham EDII tidak ada yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan,
begitu juga maksyarakat dikarenakan EDII bukan perusahaan go publik. Saham EDII dimiliki oleh PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 51% dan PT Sisindokom Teknologi sebesar 49%.

Ikhtisar Saham
Sampai dengan akhir tahun 2016, EDII tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada
informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga
saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Struktur Grup Perusahaan
Sebagai bagian dari IPC Grup dan Sisindokom, EDII juga merupakan salah satu anak perusahaan PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang memiliki hubungan bisnis dengan sesama anak Perusahaan
yang ada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Entitas Anak
Sampai dengan akhir tahun 2016, EDII tidak memiliki Anak Perusahaan sehingga tidak ada informasi
terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan anak
Perusahaan.

Entitas Asosiasi
Sampai dengan akhir tahun 2016, EDII tidak memiliki perusahaan patungan namun memiliki sejumlah
entitas berelasi yaitu perusahaan yang berada di bawah grup PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau
IPC Group.

PARTNERSHIP
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KEANGGOTAAN PAA
Sebagai perusahaan dengan Visi Global di bidang e-business, PT EDI Indonesia telah mengembangkan
kerjasama internasional dan aktif di dalam forum-forum internasional yang terkait.
PAA (Pan Asian e-commerce Alliance) adalah aliansi yang beranggotakan penyelenggara jasa eBusiness/e-Commerce di Asia yang mengembangkan kerjasama di dalam rangka meningkatkan
kerjasama di bidang e-commerce lintas negara.
PT EDI Indonesia merupakan satu-satunya anggota yang mewakili Indonesia yang diakui oleh PAA.
Anggota PAA saat ini mewakili Negara-negara sebagai berikut: Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea,
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok dan Macau.
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Kronologis Pencatatan Saham
Sampai dengan tahun 2016, EDII belum pernah mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak
ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (corporate action), perubahan
jumlah saham, maupun nama bursa.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Sampai dengan tahun 2016, EDII belum pernah mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak
ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama
bursa maupun peringkat efek.

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro, dan Surja
Indonesia Stock Building Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp: (62-21) 5289 5000
Fax: (62-21) 5289 4100
Notaris
Adi Triharso SH
Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 No.16
Jl. RS Fatmawati No. 39
Jakarta Selatan, 10210
Telp Phone: (021) 72790164

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

81

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
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GOALS 2016
Untuk senantiasa memberikan layanan dan produk yang berkualitas secara berkelanjutan dan
memenuhi aspirasi dan kebutuhan stakeholder, maka disusun langkah strategis yang akan
dilaksanakan sebagai berikut:
1. Menghasilkan produk yang dapat diterima di pasar Asia
2. Menjadi Penyedia JasaTrade Facilitator yang terkemuka.
3. Menghasilkan massproduct yang berstandar internasional.
4. Meningkatkan pendapatan dari massproduct.
5. Memiliki layanan yang bersertifikasi.
6. Mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN
-

Melakukan transformasi berkelanjutan untuk meningkatkan Corporate Value.
Fokus bisnis pada Peningkatan Produk Unggulan dan Core Business.
Pengembangan produk dan pasar baru.
Optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya.
Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan untuk memenuhi customer satlfaction
Peningkatan kompetensi pegawai

STRATEGI PERUSAHAAN
-

Mengembangkan budaya perusahaan (corporate culture)
Meningkatkan kualitas layanan operasional.
Mempertahankan pasar existing dengan menjaga loyalitas pelanggan.
Meningkatkan inovasi dan mengembangkan produk baru dan segmen pasar baru.
Inisiasi/pengembangan bisnis untuk pasar internasional (Global Trade)
Efisiensi dan efektivitas bisnis proses internal.
Meningkatkan kualitas produk.
Meningkatkan penjualan produk dengan strategi partnership.
Memprioritaskan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang menghasilkan
pendapatan
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KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN MANAJEMEN PADA 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Melakukan Revenue Enhancement dan Cost Efficiency
Penerapan Manajemen Resiko dan GCG
Internalisasi Corporate Culture yang baru
Penetapan Road Map Product
Meningkatkan Infrastruktur IT
Meningkatkan Security System
Menerapkan Standarisasi Pengembangan Aplikasi
Pengembangan Aplikasi (versioning)

PROGRAM RENCANA PANJANG PERUSAHAAN
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FAKTOR UTAMA YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA
INTERNAL
-

Kompetensi dan Komitmen Pegawai.
Inovasi Pengembangan Produk
Layanan yang berkualitas.
Strategi Pemasaran dan Penjualan yang tepat.
Organisasi dan Tata Kelola .

EKSTERNAL
-

Perubahan teknologi pertukaran data elektronik dan e-Business yang cukup cepat.
Ketidakstabilan nilai rupiah terhadap dolar amerika
Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan layanan EDII.
Ekspansi perusahaan EDI/e-Business global yang akan semakin berkembang dengan adanya
Pasar Bebas Asean (MEA).
Pemberlakukan Perpres No. 76 tahun 2014 perihal Pengelola Portal Indonesia National Single
Window.

ANALISIS PELUANG, ANCAMAN, KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN
Peluang
1. Kesempatan yang luas untuk memasuki layanan lain yang berhubungan dengan EDI seperti di
bidang asuransi, logistic, marketplace, sistem informasi keuangan dan lainnya.
2. Masih luasnya jasa yang dapat ditawarkan ke lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia.
3. Meningkatnya permintaan akan transfer data yang cepat di kalangan pelaku bisnis.
4. Terbukanya banyak peluang bisnis sehubungan dengan berkembangnya pembentukan NSW
dan ASW.
5. Meningkatkan kerjasama regional dengan Negara-negara yang memiliki perwakilan di PAA.
Ancaman
1. Perubahan teknologi informasi pendukung bisnis yang cukup cepat.
2. Bertambahnya kompetitor e-Business di tingkat regional sehubungan dengan berlakukan Pasar
Bebas ASEAN (MEA)
3. Perubahan peraturan / kebijakan pemerintah dan calon pelanggan.
4. Belum ada strategi kemitraan strategis dengan pihak lain untuk pemasaran dan penjualan
produk.
5. Pembajakan personel kunci khususnya untuk bagian marketing, IT development, dan operasi.
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Keunggulan
1. Memiliki jumlah pelanggan yang cukup besar dari berbagai sektor bisnis.
2. Struktur birokrasi yang pendek membantu kemudahan dan kecepatan menjadikan organisasi
yang responsif.
3. Menjadi pemimpin di bidang e-Business pemerintahan.
4. Memiliki SDM yang handal, sejalan dengan kebutuhan perusahaan.
5. Berpengalaman di bidang PDE dibandingkan perusahaan sejenis.
6. Memiliki interkoneksi dengan beberapa negara di Asia Pasifik.
7. Memiliki beberapa kantor operasional di beberapa kota besar di Indonesia.

Kelemahan
1.
2.
3.
4.
5.

Pendapatan perusahaan sebagian besar dari sektor kepabeanan dan turunannya.
Branding perusahaan di luar PDE Kepabeanan dan e-Government masih belum kuat.
Kecepatan riset dan pengembangan menghasilkan produk-produk dan jasa unggulan
Kemampuan menyediakan tenaga–tenaga IT untuk pengembangan proyek masih terbatas.
Pemahaman proses bisnis diluar perdagangan internasional.

Faktor dominan eksternal dan internal
1) Faktor Eksternal
a) Trend ekonomi dan perdagangan global mulai pulih sehingga berdampak positif pada
perekonomian nasional.
b) Fluktuasi Kurs Dollar.
c) Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah.
2) Faktor Internal
d) Perubahan Strategi Perusahaan (Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang).
e) Perubahan paradigma pengelolaan perusahaan yang lebih fokus kepada produk dan
pelayanan kepada pelanggan.
f) Kompetensi dan komitmen pegawai.
g) Restrukturisasi perusahaan dan organisasi.
Asumsi – asumsi
Berdasarkan kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan , asumsi- asumsi dan dasar
perhitungan sebagai berikut :
1)
2)
3)
4)

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
Laju Inflasi 4%
SPN (tiga bulan) 5,3%
Kurs Rupiah Rp. 13.300/USD
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ANALISIS KEUANGAN
Laba Rugi
Laba setelah pajak mengalami penurunan sebesar 15,4% menjadi Rp. 36,08 miliar dibandingkan tahun
2015 sebesar Rp. 42,65 miliar. Perolehan laba setelah pajak pada tahun ini mengalami penurunan
dikarenakan beberapa hal, yaitu lebih rendahnya tarif dokumen kepabeanan sebesar 12,5%,
Penghematan anggaran Pemerintah akibat keluarnya Inpres no. 8 tahun 2016 mengenai penghematan
masing-masing K/L yang menyebabkan beberapa pekerjaan di K/L tidak jadi dilelang, dan beberapa
pekerjaan yang sudah di dapat dilakukan negosiasi ulang tarif.
Realisasi beban usaha 2016 lebih rendah dari RKAP 2016, hal ini dikarenakan negosiasi harga link dan
pelaksanakan satu kegiatan untuk beberapa program kerja (peluncuran produk dengan customer
gathering, corporate culture dengan employee gathering).
Posisi Keuangan
Realisasi total aset 2016 meningkat dibandingkan realisasi 2015, hal tersebut dikarenakan beberapa
hal, yakni Penerimaan dari restitusi PPN 2013-2014 sebesar Rp 5,93 Miliar, Pembelian aset tetap dan
aset tak berwujud, dan Pembayaran jaminan sewa rukan Purwakarta.
Sedangkan Realisasi total liabilitas dan ekuitas 2016 meningkat dibandingkan realisasi 2015 karena
kenaikan nilai hutang usaha dan hutang lain-lain akibat penerapan term of payment untuk pembelian
aset tetap dan kegiatan operasional perusahaan, dan kenaikan beban yang masih harus dibayar karena
tantiem 2015 yang belum dibayarkan.
Kas dan Setara Kas
Kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp. 3,91 miliar sehingga saldo kas dan setara kas pada tahun 2016
adalah sebesar Rp. 78,64 miliar meningkat 5,3% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp. 78,64 miliar.
Realisasi kas dan setara kas 2016 lebih rendah dari RKAP 2016 karena tidak tercapainya target
penjualan 2016, Penerapan efisiensi biaya sehingga pengeluaran operasional dapat ditekan lebih
rendah dari RKAP, Pembayaran investasi yang lebih tinggi dari RKAP karena adanya pembayaran
hutang atas investasi tahun sebelumnya, dan Pembayaran dividen 2015 yang lebih besar dari RKAP.
Investasi
Investasi di tahun 2016 meningkat sebesar 12,7% atau sebesar 4,82 miliar dibandingkan dengan tahun
2015. Hal ini dikarenakan Perusahaan telah melakukan Pengadaan furniture untuk kantor Jakarta dan
juga Pengadaan peralatan produksi.
Rasio
Realisasi rasio keuangan 2016 lebih rendah dibandingkan realisasi 2015, hal ini dikarenakan Turunnya
laba sebelum pajak 2016 akibat turunnya pendapatan usaha 2016.
Aset Lancar
Secara umum, aset lancar merupakan komponen aset yang memiliki manfaat kurang dari 1 (satu)
tahun dengan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Jumlah aset lancar menurun 2,1 % menjadi Rp.
96,14 miliar, jika dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp. 98,20 miliar.
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ANALISIS PENCAPAIAN TARGET 2016
Kinerja Perusahaan
Laba sebelum pajak penghasilan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp 47,5 miliar, mencapai 73, 1 % dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan RKAP
tahun 2016 yang sebesar Rp 64,9 miliar.
Pencapaian laba bersih Perusahaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
adalah sebesar Rp 36,1 miliar, mencapai 74,1% dibandingkan dengan laba bersih Perusahaan RKAP
tahun 2016 yang sebesar Rp 48,7 miliar.
Dasar Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") tahun 2016.
RKAP tahun 2016 telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4
Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
RKAP tahun 2016 telah mendapat pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dituangkan dalam risalah rapat Nomor: HK.568/11/1/4/Pl.ll-16 KS-015/LEG/SISTEK-EDll/1/2016
tanggal 11 Januari 2016. Penyusunan RKAP tahun 2016 dilakukan dengan pola bottom-up, yang dimulai
dari pra-rapat kerja unit-unit usaha Perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran
operasional unit-unit usaha selama satu tahun kedepan.
Perbandingan realisasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan RKAP
tahun 2016 dan realisasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Perbandingan realisasi pendapatan, biaya, produksi trafik, sumber daya manusia, dan investasi
Perusahaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan RKAP tahun 2016
yang telah disahkan oleh RUPS dan realisasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 adalah sebagai berikut.
Pendapatan
Realisasi pendapatan tahun 2016 dibandingkan dengan RKAP, dan terhadap realisasi tahun 2015
adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Realisasi

RKAP Tahun

Tahun 2015

2016

Realisasl
Tahun 2016

1

2

3

3/1

97.286

106.025

89.719

92.22

84,62

66.276

82.176

59.789

90,21

72,76

163.562

188.201

149.508

91,41

79,44

Uraian

Perbandingan
%
3/2

Pendapatan usaha
Sektor kepabeanan
Sektor non
Kepabeanan
Jumlah
usaha

pendapatan

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

88

Pendapatan lain-lain
Jumlah pendapatan

3.934

2.800

3.084

78,40

110, 16

167.496

191.001

152.592

91, 10

79,89

Realisasi pendapatan usaha tahun 2016 sebesar Rp 149,51 miliar mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 8,6% atau sebesar Rp 14,05 miliar. Penurunan tersebut
disebabkan penurunan·volume ekspor impor Indonesia, penurunan tarif per dokumen kepabeanan,
pemotongan anggaran di beberapa Kementerian dan lnstansi Pemerintah sehingga beberapa proyek
tidak jadi dilelang antara lain National Single Window (NSW). proyek di Menko Perekonomian, dan
Otoritas Pelabuhan.
Jika dibandingkan dengan RKAP 2016 realisasi pendapatan usaha lebih rendah 20,6% atau sebesar Rp
38,7 miliar. Penurunan ini terjadi karena lebih rendahnya realisasi volume dan tarif dokumen, adanya
pemotongan anggaran di beberapa Kementerian dan lnstansi Pemerintah, sehingga beberapa proyek
tidak jadi di lelang antara lain NSW, proyek di Menko Perekonomian, Otoritas Pelabuhan, belum
berjalannya proyek Trade2Port, lnformasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) & Ruang Kapal, e-Market,
proyek Sistem lnformasi Rumah Sakit (SIMARS) masih dalam tahap inisiasi di beberapa rumah sakit
daerah.
Realisasi pendapatan lain-lain tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 turun Rp 850 juta atau
21,6%. Penurunan ini terjadi karena tingkat suku bunga tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan
tahun 2015.
Biaya
Realisasi biaya tahun 2016 dibandingkan dengan RKAP 2016, dan terhadap realisasi tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Uralan

Reallsasi
Tahun

RKAP
Tahun

2015

2016

Reallsasi
Tahun
2016

1

2

3

Perbandingan
%
3/1

3/2

Beban usaha
Operasi dan Pemasaran

44.708

44.018

38.654

86,46

87,81

Pegawai

32.311

39.331

33.082

102,39

84,11

Penyusutan dan amortisasi

11.682

14.842

11.972

102,48

80,67

6.131

11.471

7.257

118,36

63,25

12.001

15.957

13.736

14,46

86,08

106.834

125.622

104.701

98,00

83,35

4.368

400

386

8,83

96,39

111.202

126.022

105.087

94,50

83,39

Pemeliharaan dan
Perbaikan
Administrasi dan umum
Jumlah beban usaha
Beban lain-lain
Jumlah biaya

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

89

Total biaya tahun 2016 sebesar Rp 104,7 miliar di bawah biaya yang dianggarkan sebesar 16,6% atau
lebih rendah sebesar Rp 20,92 miliar dan lebih rendah sebesar Rp 2,1 miliar dari tahun 2015 atau turun
2%.
Beban operasi dan pemasaran mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
Rp 6,1 miliar atau turun 13,5% dan jika dibandingkan dengan anggarannya lebih rendah sebesar 12,2%.
Hal ini disebabkan Perusahaan melakukan efisiensi beban telekomunikasi dengan pemutusan link-link
yang tidak aktif, menyewa link yang lebih murah dengan spesifikasi yang sesuai dengan SLA (Service
Level Agreement), melakukan negosiasi ulang harga link, kegiatan pengembangan usaha masih dalam
tahap inisiasi di Kementerian-kementerian yang baru dan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) (IPC), pelaksanaan survey kepuasan pelanggan dan peluncuran produk dilaksanakan
bersamaan dengan kegiatan customer gathering.
Realisasi beban pegawai tahun 2016 masih di bawah anggaran sebesar 15,9% namun mengalami
kenaikan dari tahun 2015 sebesar 2,4% atau sebesar Rp771 juta seiring dengan kenaikan Upah
Minumum Regional (UMR) dan penambahan jumlah pegawai.
Beban penyusutan tahun 2016 di bawah nilai anggaran sebesar 19,3% namun mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,5% seiring dengan realisasi investasi yang dilaksanakan tahun
2016.
Beban pemeliharaan dan perbaikan tahun 2016 masih di bawah nilai anggaran yang sebesar 36,8%
namun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 18,4% karena terdapat perangkat
produksi yang sudah berakhir masa garansinya dan sudah jatuh tempo untuk dilakukan perawatan.
Untuk realisasi beban administrasi dan umum masih di bawah anggaran tahun 2016 sebesar 13,9%,
namun jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 14,5% atau sebesar Rp 1,73 miliar yang
disebabkan karena pengadaan notebook dan Personal Computer (PC) di tahun 2016 dicatat sebagai
biaya, sedangkan untuk di tahun 2015 dicatat sebagai investasi, pelaksanaan kegiatan Focus Group di
tahun 2016, adanya penambahan jumlah peserta asuransi.
Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 3,6% jika dibandingkan dengan anggaran, hal ini
disebabkan karena adanya pembebanan biaya konsultasi alas restitusi PPN untuk periode tahun pajak
2013 dan 2014 yang sebelurnnya dianggarkan sebagai beban lain-lain realisasinya dicatat sebagai
beban konsultasi.
Produksi trafik
Realisasi produksi trafik tahun 2016 dibandingkan dengan RKAP 2016 adalah sebagai berikut:
Uraian
Kepabeanan

Satuan

RKAP Tahun
2016

Realisasi Tahun
2016

Rasio (%)

dokumen

3.715.912

3.641.295

97,99

Kepelabuhan

Kk

1.117.964

1.340.057

119,87

TPFT

container

102.000

52.429

51,40

e-payment

Siklus

3.000

0

0,00

Non kepabeaan
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Realisasi produksi trafik pada sektor kepabeanan sebesar 3.641.295 dokumen atau 97,9% dari RKAP
2016. Pada sektor non kepabeanan capaian realisasi terhadap RKAP 2015 adalah sebagai berikut:
TPFT
Realisasi produksi trafik pada sektor non kepabeanan di TPFT sebesar 52.429 container atau lebih
rendah 49,6% dari anggaran yang teiah ditetapkan. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 adanya
pengurangan jumlah pemeriksaan Jalur Merah yang dilakukan di TPFT PT Multi Terminal Indonesia
(MTI) dan adanya kebijakan dari Sadan Karantina yang memprioritaskan pemerlksaan barang yang
medium dan high risk dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) pada Uni 1 yaitu TPS yang
mempunyai dermaga antara lain KSO Petikemas Koja, PT Jakarta International Container Terminal, PT
New Prick Container Terminal One, Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal Operasi 3 Pelabuhan
Tanjung Prick sedangkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu PT Multi Terminal Indonesia merupakan
Tempat Penimbunan Sementara lini 2.

e-Payment
Realisasi produksi trafik pada sektor non kepabeanan e-payment masih belum dapat direalisasikan
karena terdapat perubahan sistem di slsi rekanan (Terminal Peli Kemas) dan sampai dengan saat ini
masih menunggu selesainya re-engineering system billing di TPK Koja tersebut sehingga sistem apayment yang ada periu diintegrasikan ulang.
PDE Kepelabuhanan
Realisasi produksi trafik pde-kepelabuhanan sebesar 1.340.057 kk lebih tinggi sebesar 19,9% jika
dibandingkan dengan anggaran sebesar 1.117.964 kk.
Sumber daya manusia
Realisasi kekuatan sumber daya manusia tahun 2016 dibandingkan dengan RKAP 2016, dan terhadap
realisasi tahun 2015 berdasarkan status adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

Organik
Non organik
Jumlah

Realisasi
Tahun
2015
1
147
162
309

RKAP Tahun
2016
2
172
174
346

Realisasi
Tahun
2016
3
175
201
376

Perbandingan %
3/1
119,05
124,07
121,68

3/2
101,74
115,52
108,67

Realisasi jumlah pegawai tahun 2016 organik teiah diatas anggaran yang ditetapkan sebesar 1,74%,
dan juga pegawai non organik telah melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 15,5%. Jika
dibandingkan dengan tahun 2015, baik pegawai organik maupun non organik mengalami kenaikan
masing-masing sebesar 19,1 % dan 24,1 % karena untuk mendukung program-program yang dijalankan
di tahun 2016.
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lnvestasi
Realisasi investasi tahun 2016 dibandingkan dengan RKAP 2016, dan terhadap realisasi tahun 2015
adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

Realisasi
Tahun

Realisasi
Tahun

RKAP Tahun
2016

2015
1

Perbandingan %

2016

2

3

3/1

3/2

Gedung kantor

475

6.050

4.154

874,88

68,67

Kendaraan dinas

346

-

-

-

-

4.906

639

892

18,18

139,68

111

765

412

370,51

53,84

Peralatan EDI dan aset
tak berwujud

12.028

20.616

17.239

143,33

83,62

Jumlah

17.865

28.070

22.698

127,05

80,86

Peralatan komputer
Peralatan kantor

Secara keseluruhan investasi tahun 2016 lebih rendah dari yang dianggarkan sebesar Rp 5,4 miliar atau
lebih rendah 19,1 %. Tidak terserapnya investasi karena keberhasilan negosiasi harga perangkat
produksi dan aplikasi.

Perkembangan usaha Perusahaan
Perbandingan unsur-unsur laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian

Total Asel
Total Liabilitas
Total Ekuitas
Pendapatan usaha
Beban
Laba usaha
Pendapatan lain-lain
Beban lain-lain
Laba sebelum pajak
Pajak
Laba bersih

Reallsasl
Tahun 2015
1
139.660
41.147
98.513
163.562
106.562
56.728
3.934
4.368
56.294
13.641
42.53
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RKAP
Tahun 2016
2
149.490
37.286
112.205
188.201
125.622
62.579
2.800
400
64.979
16.245
48.735

Realisasi
Tahun 2016
3
148.363
49.114
99.248
149.508
104.701
44.807
3.084
386
47.505
11.420
36.086

Perbandlngan %
3/1
106,23
119,36
100,75
91,41
98,00
78,98
78,98
8,83
84,39
83,72
84,60

3/2
99,25
131,73
88,45
79,44
83,35
71,60
110,16
96,39
73,11
70,30
74,05
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Posisi total aset per 31 Desember 2016 mengalami tren naik dibandingkan dengan poslsl total aset per
31 Desember 2015 sebesar 6,2% dan lebih rendah 0,8% dari total aset RKAP tahun 2016 yang telah
ditetapkan.
Per 31 Desember 2016 posisi total liabiiitas sebesar Rp 49,11 miiiar naik 19,4% jika dibandingkan
dengan posisi total liabiiitas per 31 Desember 2015 dan lebih tinggi 31,7% dari posisi total liabiiitas
RKAP tahun 2016 yang telah ditetapkan.
Posisi total ekultas per 31 Desember 2016 mencapai 88,5% dari posisi total ekuitas RKAP tahun 2016
dan naik sebesar 0, 75% dari posisi total ekuitas per 31 Desember 2015.
Laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 hanya mencapai 74,05% dari RKAP yang
telah ditetapkan Jika dibandingkan dengan tahun 2015.laba bersih tahun 2015 mengalami tren turun
sebesar 15,4%.

Aspek keuangan
Hasil penilaian per indikator sebagai berikut:
Skor
No.

Uraian

Hasil

Bobot
Realisasi 2016 Realisasl 2015

1

lmbalan kepada
pemegang saham

56,30%

20,00

20,00

20,00

2

lmbalan investasi (ROI)

40,14%

15,00

15,00

15,00

3

Rasio kas

187,11%

5,00

5,00

5,00

4

Rasio lancar

222,63%

5,00

5,00

5,00

5

Collection periods

18

5,00

5,00

5,00

6

Perputaran persediaan

-

5,00

5,00

5,00

7

Perputaran total aset

100,91%

5.00

4,00

4.50

8

Rasio modal sendiri
terhadap total aset

43,20%

10,00

9,00

10,00

70,00

68,00

69,50

Total bobot

Capaian tingkat kesehatan pada aspek keuangan tahun 2016 dengan skor 68,00 atau lebih rendah
skor 1,50 dari capaian tahun 2015.
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Aspek operasional
Penilaian aspek operasional sebagai berikut:
No.

lndikator
Penilalan

Skor
Standar

Hasil

Bobot
RKAP

Real 2016

Real 2015

1

Pelayanan
kepada
pelanggan

0%-10%

1,60%

5,00

5,00

5.00

5.00

2

Available EDI

0 < t < 24
jam

0.4 jam

5,00

5,00

5,00

5.00

3

Kineria trafik

100 %

90%

5.00

5,00

2,50

5.00

15

15

12,50

15.00

Total bobot

Pelayanan kepada pelanggan
Realisasi rasio hasil perhitungan pelayanan kepada pelanggan tahun 2016 sebesar 1,60% masuk dalam
kisaran 0% s/d 10% dengan kriteria 'Baik Sekali' sehingga skor yang didapat adalah 100% dari bobot
penilaian atau mendapatkan skor 5,00, hasil ini lebih tinggi dari pencapaian tahun 2015.

Availibilty Perangkat Bectronic Data Interchange
Realisasi hasil perhitungan availibility perangkat electronic data interchange tahun 2016 sebesar 0,4
jam masuk dalam range 0 s t s 24 dengan kriteria 'Baik Sekali' sehingga skor yang didapat adalah 100%
dari bobot penilaian atau mendapatkan skor 5,00, hasil ini sama dengan capaian tahun 2015.
Kinerja trafik
Realisasi rasio hasil perhitungan kinerja trafik tahun 2016 sebesar 90% masih di bawah 100% dengan
kriteria 'Cukup, 80 sarnpai dengan 90% dari RKAP" sehingga skor yang diperoleh 50% dari bobot
penilaian atau mendapatkan skor 2,5, hasil ini dibawah capaian tahun 2015.
Aspek Administrasi
Hasil penilaian terhadap aspek administrasi Perusahaan untuk tahun buku 2016 adalah sebagai
berikut:
No.

Keterangan

Standar

Realisasl

Skor

2016

2016

2015

1

Laporan Keuanaan

Maret 2017

20 Februari 2017

3

3

2

RKAP

<= 3 bulan

27 Oktober 2015

3

3

3

Laporan Periodik

<= 0 hari

0 hari keterlambatan 3

3

4

PUKK

Tidak relevan

Tidak relevan

6

6

15

15

Jumlah skor aspek adminlstrasi
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Laporan Keuangan Tahunan
Laporan audit independen untuk tahun buku 2016 diserahkan kepada Pemilik Saham pada tanggal 20
Februari 2017, dengan demikian waktu yang tercapai masih di bawah standar batas waktu penyerahan
yang ditetapkan pada akhir bulan Maret tahun 2017, sehingga masuk kedalam kriteria tepat waktu
dengan mendapatkan skor 3,00.
Rancangan RKAP
Berdasar bukti dari elektronik mail (emaif) tertera tanggal penyampaian RKAP tahun buku 2016 pada
tanggal 27 Oktober 2015 dengan demikian tanggal tersebut masih berada di bawah batas yang
ditentukan yaitu tanggal 23 September 2015, sehingga masuk kedalam kriteria tepat waktu dengan
mendapatkan skor 3,00.
Laporan Periodik
Perusahaan telah mengirimkan laporan periodiknya sesuai dengan bukti dari elektronik mail (email)
yang tertera tanggal penyampaian yaitu: laporan periodik triwulan I pada tanggal 8 April 2016 (nol hari
keterlambatan), laporan periodik triwulan II pada tanggal 13 Juli 2016 (nol hari keterlambatan),
laporan periodik triwulan Ill pada tanggal 5 Oktober 2016 (nol hari keterlambatan), laporan periodik
IV tanggal 12 Januari 2017 (nol hari keterlambatan), jumlah keterlambatan secara keseluruhan
sebanyak 0 (nol) harl sehingga hasil laporan periodik mendapatkan skor 3,00.
Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
Dikarenakan Perusahaan tidak diwajibkan mempunyai PUKK maka untuk poin ini mendapatkan skor
6,00.
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INFORMASI MATERIAL INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI,
AKUISISI, RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL, TRANSAKSI
Investasi
Saat ini EDII melakukan investasi barang modal berupa investasi bangunan dan prasarana; peralatan
kantor dan komputer; serta konstruksi bangunan.

Ekspansi
Ekspansi adalah tindakan aktif untuk memperluas dan memperbesar cakupan usaha yang telah ada.
Pada tahun 2016, EDII tidak melakukan kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan,
nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan ekspansi.

Divestasi
Pada tahun 2016 tidak ada kegiatan divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau
jumlah transaksi, sumber dana, dan hasil kegiatan divestasi.

Akusisi
Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Pada
tahun 2016 tidak ada kegiatan akuisisi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah
transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Hutang/Modal
Restrukturisasi hutang merupakan adalah salah satu alternatif yang digunakan perusahaan. Pada
tahun 2016 tidak terjadi restrukturisasi hutang/modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai
atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan restrukturisasi.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Pada tahun 2016, tidak terdapat informasi dan fakta material atau kejadian penting setelah tanggal
laporan akuntan, sehingga tidak terdapat informasi mengenai dampaknya terhadap kinerja dan risiko
usaha dimasa mendatang.
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Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen
Pada tahun 2016, saham EDII 51% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan 49% dimiliki
oleh PT Sisindokom Teknologi. Oleh karena itu, tidak ada kepemilikan saham oleh karyawan atau
Employee Stock Option Program (ESOP) dan tidak ada kepemilikan saham oleh manajemen atau
Management Stock Option Program (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham
ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak
serta harga exercise.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Sampai dengan tahun 2016, EDII belum menjadi perusahaan terbuka (go public) atau belum melakukan
Penawaran Umum di bursa efek, sehingga tidak ada informasi terkait dengan total perolehan dana,
rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan penggunaan dana.

Kebijakan Dividen
Tahun 2016
Kebijakan pembagian dividen tahun 2016 yang diterapkan di EDII berdasarkan keputusan RUPS
Penetapan dividen yang akan dilaksanakan kemudian.
Tahun 2015
Kebijakan pembagian dividen yang diterapkan di EDII berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Penetapan
dividen. Sebagaimana berdasarkan RUPS Sirkuler Tahunan EDII tanggal 10 Agustus 2016, para
Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2015 sebesar Rp. 34.122.572.710.

Cadangan Umum
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 70-71 mewajibkan untuk
menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba
positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan
dan disetor.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para Pemegang Saham menetapkan cadangan umum minimal
sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Sementara di tahun 2015 Pemegang Saham
memutuskan menyisihkan 20% sebagai cadangan umum dari laba setelah pajak yaitu sebesar Rp
8.530.643.178.
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Informasi Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Dalam melakukan investasi barang modal, EDII mengadakan sejumlah perikatan material dan
perjanjian operasi, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga. Secara umum, tujuan dilakukan
ikatan adalah untuk mendukung operasional Perusahaan, khususnya dalam hal ikatan material
mengenai investasi barang modal.
NO

URAIAN

SATUAN

ANGGARAN 2016

BANGUNAN FASILITAS KERJA
1 Pengadaan Gedung dan Renovasi Jakarta
2 Kantor Regional Surabaya (Renovasi)

Ls

6,000,000,000

Ls

50,000,000

3 Renovasi Kantor Medan & Furniture
4 PABX dan instalasi telepon

Ls

225,000,000

unit

540,000,000

INSTALASI PERALATAN KOMPUTER
5 Perangkat PABX Call Center System-Perangkat
kerja Customer Support

Ls

PERALATAN EDI
6 Library Ad On B2Bi
7 Pengembangan Jaringan Kantor Cabang

638,750,000
-

Ls

560,000,000

Ls

420,000,000

Langkah Perlindungan Risiko atas Ikatan Material
EDII tidak mengelola asuransi atas risiko atas ikatan material secara mandiri, asuransi tersebut dikelola
secara kolektif oleh Badan Pengelola Wisma SMR dengan diasuransikan ke PT Asuransi Jaya Tania Tbk
terhadap risiko gempa bumi dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp. 14.438.136,-
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
Dasar penyusunan laporan keuangan
Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang
mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan lnterpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan lkatan Akuntan Indonesia.
Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep aktual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan
konsep harga historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang
relevan.
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas
alas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan pada
laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Periode laporan
keuangan Perusahaan adalah 1 Januari - 31 Desember 2016.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan lnterpretasi Standar Keuangan ("ISAK") yang
berlaku efektif pada tahun 2016 Pada langgal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan standar
akuntansi dan interpretasi baru dan revisi yang efektif berlaku pada tahun 2016. Perubahan kebijakan
akuntansi telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transaksi dalam masingmasing standar dan interpretasi.
•
•
•

Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusulan
dan Amortisasi;
Amandemen PSAK 19: Asel Tak berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi;
Amandemen PSAK 24: lmbalan Kerja tenlang Program lmbalan Pasti: luran Pekerja;

Pada tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan standar akuntansi dan interpretasi baru dan
revisi yang efektif berlaku pada tahun 2016. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti yang
disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transaksi dalam masing-masing standar dan interpretasi.
(lanjutan)
• PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Bereiasi".
• PSAK 19 (Penyesuaian 2015), Aset Takberwujud;
• PSAK 25 (Penyesuaian 2015), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan
Kesalahan:
• PSAK 68 (Penyesuaian 2015), Pengukuran Nilai Wajar.
Standar akuntasi tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan atas laporan keuangan Perusahaan.
Kas dan setara kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan
atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.
Dalam komponen setara kas tidak termasuk deposito berjangka yang dijadikan jaminan pada bank
walaupun jatuh temponya tidak lebih dari tiga bulan. Deposito yang bersangkutan disajikan dalam
kelompok aset lancar lainnya sepanjang penjaminan tersebut meliputi periode tidak lebih dari satu
tahun dari tanggal laporan posisi keuangan.
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Transaksi dengan pihak berelasl
Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi, dengan definisi yang diuraikan pada PSAK
No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi dilakukan berdasarkan
kesepakatan para pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak
berelasi.
Beban dibayar dimuka
Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi selama masa manfaat masing-masing beban
Aset Tetap
Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan
biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi
yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman tertentu yang
masih dalam tahap konstruksi), dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.
Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian
jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi
kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.
Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud
penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa
manfaat ekonomis aset sebagai berikut:
Bangunan
Peralatan electronic data Interchange
Peralatan komputer
Peralatan kantor
Kendaraan

Tahun
10-25
5
2-5
2-5
5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat
ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul
dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan
jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode aset
tersebut dihentikan pengakuannya

Aset tak berwujud
Aset tak bewujud terdiri dari aset tak berwujud yang berasal dari lisensi, dan peranti lunak komputer.
Aset tak berwujud diakui jika Perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis
masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.
Aset tak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan
nilai, jika ada. Aset tak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan harus
mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Jika nilai tercatat dari aset tak berwujud lebih besar
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dari estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tak berwujud ini diturunkan menjadi
sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.
Aset tak berwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa
manfaat yaitu selama 2-5 tahun.

Penurunan nilai aset non-keuangan
Efektif 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK 48 (revisi 2014), “Penurunan Nilai Aset”, termasuk
goodwill dan aset yang berasal dari kombinasi bisnis. Penerapan standar baru tidak memiliki dampak
signifikan terhadap laporan keuangan.
Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat
indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan
membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.
Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan
nilainya

Imbalan kerja karyawan
Perusahaan mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan berdasarkan peraturan Perusahaan dan
sesuai dengan Undang- Undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Nilai kini kewajiban imbalan pasti,
beban jasa kini dan beban jasa lalu ditentukan dengan menggunakan metode penilaian “Projected
Unit Credit”
Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".
PSAK ini, antara lain, menghilangkan mekanisme koridor dan pengungkapan kewajiban kontijensi untuk
menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan. Berdasarkan PSAK revisi, biaya imbalan pasca kerja
menggunakan metode "Projected Unit Credit". Akumulasi keuntungan aktuarial yang belum diakui atau
kerugian yang terjadi diakui sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" dan disajikan pada bagian
ekuitas. Biaya jasa lalu dibebankan langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan merupakan nilai liabilitas imbalan
pasti. Penerapan PSAK revisi ini tidak dilakukan secara retrospektif dikarenakan tidak memiliki dampak
yang material terhadap laporan keuangan.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
Transaksi dalam mata uang asing (selain mata uang Rupiah) dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan kurs
yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank
Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikredit atau
dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif.
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Berikut ini kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran
Desember 2015 dan 2014

pada tanggal 31

Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan jasa jaringan, konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan
kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan software diakui pada saat resiko dan hak kepemilikan
barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual
basis).

Perpajakan
Efektif 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (2014), “Pajak Penghasilan”. PSAK ini
memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset
yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari
properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. Penerapan PSAK revisi ini tidak
memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan.
Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang
bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan
liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa
mendatang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat
pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu periode dialokasikan ada usaha tahun
berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke
ekuitas.
Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (“SKP”)
diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, kecuali
jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang
ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara
pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti
rugi pajak yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat
direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu periode dialokasikan pada usaha periode berjalan, kecuali
untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Perusahaan menyajikan penyesuaian atas pajak penghasilan tahun/periode sebelumnya, jika ada,
sebagai bagian dari “Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan - Tahun Berjalan” dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain.

Dividen
Pembagian dividen diakui sebagai kewajiban, ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Perusahaan
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Laba neto per saham
Laba neto yang digunakan dalam menghitung laba neto per saham untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah Rp 42.653.216 dan Rp34.333.528.
Jumlah saham beredar yang digunakan sebagai denominator untuk menghitung laba neto per saham
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah
sebanyak 25.000.000 saham.

Sewa
Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan
kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk
kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.
i. Sewa pembiayaan - sebagai lessee
Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Perusahaan secara substansial seluruh risiko dan
manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar
dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
Pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa,
sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas
yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi
komprehensif.
Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir
masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak
terdapat kepastian memadai bahwa Perusahaan akan memperoleh kepemilikan di akhir masa
sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan
masa sewa.
Bagian jangka pendek dari kewajiban sewa pembiayaan disajikan sebagai bagian dari Liabilitas
Keuangan Jangka Pendek.
ii. Sewa operasi - sebagai lessee
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial
seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran
sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi komprehensifsecara garis lurus
selama masa sewa.

Instrumen keuangan
Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen
Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”. Penerapan ini tidak
memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan
keuangan.
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Aset keuangan
Pengakuan awal
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, kas dan setara kas dan piutang lainnya, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan
aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menetapkan klasifikasi aset
keuangan saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas
klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.
Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan
tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.
Pengukuran setelah pengakuan awal
Aset keuangan Perusahaan mencakup kas dan setara kas, piutang usaha neto, piutang lain-lain,
aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan
piutang.
Kas dan setara kas, piutang usaha neto, piutang lain-lain, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar
adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak
memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset tersebut dicatat pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), dan keuntungan atau kerugian
terkait diakui pada laba rugi ketika kas dan setara kas dan piutang lainnya dihentikan pengakuannya
atau mengalami penurunan nilai, atau melalui proses amortisasi.
Penghentian pengakuan
Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari
aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: i) hak kontraktual atas
arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau ii) Perusahaan mentransfer hak
kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung
kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada
pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (a) secara substansial mentransfer
seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial
tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut
Ketika Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau
mengadakan kesepakatan penyerahan, maka Perusahaan mengevaluasi sejauh mana tetap memiliki
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Jika Perusahaan mentransfer maupun tidak
memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, juga tidak
mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka aset keuangannya diakui oleh
Perusahaan sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan
berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah
terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan jumlah maksimum pembayaran yang diterima
yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.
Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang
merefleksikan hak dan kewajiban Perusahaan yang ditahan.
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Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai
tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi
dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui
secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laba rugi.
Penurunan nilai aset keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif
bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi,
Perusahaan terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai
secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset
keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti
obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset
keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset
keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok
tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian
penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara
kolektif.
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut
diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak
termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa
datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika
pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk
mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku
Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan
jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan
tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta
dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di
masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada
periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang
karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang
diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai.
Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui
pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Liabilitas keuangan
Pengakuan awal
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai
instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai
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Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Pada saat
pengakuan awal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diakui pada nilai wajar
ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan
sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Perusahaan
meliputi utang usaha, utang lain-lain dan beban aktual.
Pengukuran setelah pengakuan awal
Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga yang dicatat pada biaya perolehan
diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga
efektif.Laba atau rugi harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif ketika liabilitas tersebut
dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya. Seluruh liabilitas keuangan Perusahaan
diklasifikasikan sebagai pinjaman dan utang.

Penghentian pengakuan
Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam
kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan
liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial
berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi,
pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas
keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masingmasing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling hapus dari instrumen keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi
keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk
melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto,
atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.
Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan
Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi
penyisihan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup
seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.
Nilai wajar instrumen keuangan
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan
ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga
penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan
apapun untuk biaya transaksi.
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Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan
teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara
wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm’s length market transactions),
penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang
didiskonto, atau model penilaian lain.
Provisi
Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat
konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut
mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal
mengenai jumlah kewajiban tersebut dibuat.
Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi
kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat
ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan
Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif
Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia selama tahun 2015 yang dipandang relevan terhadap pelaporan
keuangan Perusahaan
Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016
-

-

-

-

Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap” tentang “Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi”. Amandemen PSAK No. 16 memberikan tambahan penjelasan
tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen PSAK No.
16 ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada
pendapatan adalah tidak tepat.
Amandemen PSAK No. 19, “Aset Tak berwujud” tentang “Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi”. Amandemen PSAK No. 19 memberikan klarifikasi tentang
anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang tidak tepat dalam mengukur pemakaian
manfaat ekonomi aset takberwujud dapat dibantah dalam keadaan terbatas tertentu
Amandemen PSAK No. 24, “Imbalan Kerja” Pekerja”. Amandemen PSAK No. 24 ini
menyederhanakan
akuntansi
untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga
yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung
berdasarkan persentase tetap dari gaji.
PSAK
No.
7
(Penyesuaian 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. PSAK No. 7
(Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi
pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017
Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” tentang “Prakarsa Pengungkapan”.
Amandemen PSAK No. 1 memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas
urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan
dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan
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Perubahan Peraturan yang Signifikan dan Dampaknya terhadap
Perusahaan
Salah satu komitmen EDII terhadap penerapan kepatuhan adalah selalu menaati peraturan yang
berlaku dari regulator, yang relevan pada bisnis dan operasi Perusahaan. Bentuk implementasi
komitmen tersebut adalah melakukan pengkajian terhadap peraturan baru dan amandemen
peraturan sehingga EDII selalu taat pada ketentuan peraturan dan amandemennya. Selama tahun
2016, terdapat sejumlah peraturan baru dan perubahan peraturan yang berpengaruh signifikan
terhadap kinerja Perusahaan.

1. Perpres No. 76 tahun 2014 perihal Pengelola Portal Indonesia National Single Window.
2. Pemberlakuan Pasar Bebas ASEAN
Pelaku bisnis lain di negara-negara ASEAN sangat memungkinkan untuk menjadikan Indonesia
sebagai target market sehingga persaingan bisnis di wilayah Indonesia akan semakin menuntut
para pelaku bisnis dari Indonesia untuk menyediakan layanan yang lebih baik.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS
NO. KPI

SATUAN

RKAP 2016 REAL 2016 BOBOT SKOR

KEUANGAN DAN PASAR=24
1

Operating Ratio (OR)

%

66,75

70,03

8

7,61

2

Pertumbuhan Pendapatan Usaha

%

23,41

-8,59

8

0

3

Avarage Collection Period

hari

28

14

8

9,20

FOKUS PELANGGAN=16
4

Index Kepuasan Pelanggan

Skala Likert 4,00

4,07

8

8,14

5

Persentase Tindak Lanjut Customer Komplain

%

98,0

98,5

8

8,04

EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES=27
6

Tingkat kesiapan alat produksi (availability)

%

99,5

99,4

9

8,99

7

Tingkat pemanfaatan alat produksi (utility)

%

50

50

9

9,00

8

Tingkat kepatuhan terhadap kontrak kemitraan %

80

84

9

9,45

FOKUS TENAGA KERJA=17
9

Peningkatan Kompetensi Pegawai

%

70,0

77,1

9

9,45

10

Produktivitas Pegawai

Rp/Orang

1.082

854

8

6,32

KEPEMIMPINAN=16
11

Penyerapan Investasi

%

80,00

80,86

8

8,09

12

Skor Pencapaian GCG

%

70

75,1

8

8,58

100

92,86

TOTAL
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RENCANA KERJA 2017
Tema Perusahaan tahun 2017 sesuai Rencana Kerja Manajemen adalah “Strengthening Corporate
Capabilities Through Products and Service Quality” (Penguatan Kapabilitas Perusahaan Melalui
Produk dan Kualitas Pelayanan). Tema ini merupakan bagian dari Destination Statement Perusahaan
untuk berlari membangun dan meningkatkan kompetensi perusahaan dalam rangka mewujudkan Visi
Perusahaan.
Tema ini merupakan lanjutan dari tema tahun 2016 yaitu “Business Transformation”, dimana dengan
semangat Go For Change perusahaan telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan tujuan
penguatan organisasi perusahaan melalui peningkatan kualitas layanan (operational excellence),
peningkatan pendapatan (revenue enhancement), pengembangan produk baru (product development)
dan menata budaya kerja (corporate culture).
Rencana kerja perusahaan pada tahun 2017 untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut:
•

KEUANGAN DAN PASAR
• Fokus pada peningkatan profit perusahaan
• Peningkatan revenue (produk baru & existing)
• Meningkatkan sinergi dengan IPC Group (anak perusahaan dan cabang)

•

FOKUS PELANGGAN
• Penerapan Customer Relationship Management (CRM)
• Peningkatan pelayanan pelanggan Customer Satisfaction Index

•

EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES
•
•
•
•

Peremajaan infrastruktur peralatan produksi
Implementasi SOP Standarisasi Pengembangan Software
Mempertahankan sertifikasi ISO 27001:2013; Inisiasi ISO 9001:2015
Pembuatan produk massal baru

•

FOKUS TENAGA KERJA
• Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif
• Meningkatkan kinerja dan kompetensi pegawai
• Sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan
• Penerapan career path

•

KEPEMIMPINAN, TATAKELOLA, DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN
• Penerapan GCG.
• Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan perusahaan.
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PENGUNGKAPAN PRAKTIK TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK
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Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu praktik keteladanan dalam mengelola sebuah
korporasi yang terus berkembang. Praktik tersebut juga terus dikembangkan oleh EDII di dalam
Perusahaan guna mengantarkan EDII mencapai visi “Menjadi perusahaan e-business yang terkemuka
di Asia”.
EDII meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek GCG dapat membawa Perusahaan ke arah yang lebih
baik dalam mencapai tujuan Perusahaan, kinerja, profitabilitas dan nilai tambah bagi seluruh
pemangku kepentingan, serta keberlanjutan usaha di masa depan. Oleh karenanya, EDII senantiasa
menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, serta kualitas layanan yang sejalan dengan
penerapan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya.
Pengembangan dan penerapan Good Corporate Governance {GCG} merupakan wujud komitmen
perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang
diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (performance) dan
penciptaan citra perusahaan yang baik (good corporate image).
Self Assessment terhadap penerapan GCG pada PT EDI Indonesia dilakukan untuk memperoleh
gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktikpraktik terbaik (best practices) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan
perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil Self Assessment akan menjadi masukan yang
sangat penting bagi pengambilan keputusan di bidang penerapan GCG di masa yang akan datang,
sehingga manfaat diterapkannya GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal.
Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang
disampaikan, perlu dijelaskan bahwa Self Assessment penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk
memperbandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar organ perusahaan, yaitu antara
Direksi dan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Pemegang Saham/RUPS. Masingmasing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses
terbaik atau ideal yang seharusnya berlaku/ada di organ perusahaan.
Pelaksanaan Self Assesment GCG tahun 2016 dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2017
dan skor yang di dapat adalah 75,1 dengan predikat "BAIK". Ditahun 2016, Tim Counterpart SA GCG
juga melakukan assesment GCG untuk tahun buku 2015 di bulan Oktober sampai bulan Desember
2016.
Berdasarkan Self Assessment tahun 2015, penerapan praktik-praktik GCG yang Tim lakukan, dapat
disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT EDI Indonesia mencapai skor 64,861 dengan
predikat “CUKUP BAIK”.
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Capaian skor untuk masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut :
CAPAIAN TAHUN 2015

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER

BOBOT

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

7.000

4,50

64

9.000

7,56

84

I

II

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

SKOR

% CAPAIAN

III

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

35.000

23,623

67

IV

Direksi

35.000

25,926

74

9.000

3,245

36

5.000

0,000

0

V
VI

Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Aspek Lainnya
SKOR KESELURUHAN

64,861

PELAKSANAAN SELF ASSESMENT
Hasil Self Assessment Tahun 2015 termasuk rekomendasi terhadap area-area yang perlu
perbaikan/penyempurnaan, kami sampaikan secara lebih rinci dalam Lembar Kertas Kerja yang
dilengkapi dengan areas of improvement (AOI) dan rekomendasi sebagaimana tersaji dalam lampiran
I laporan ini.
Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG tidak akan berarti apa pun apabila
tidak segera dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya. Tindak lanjut atas rencana aksi yang
didasari dengan komitmen semua pihak terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang
mengacu pada best practices yang terus berkembang.
Pengembangan dan penerapan Good Corporate Governance {GCG} merupakan wujud komitmen
perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang
diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (performance) dan
penciptaan citra perusahaan yang baik (good corporate image).
Self Assessment terhadap penerapan GCG pada PT. EDI Indonesia dilakukan untuk memperoleh
gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktikpraktik terbaik (best practices) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan
perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi.
Hasil Self Assessment akan menjadi masukan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan di
bidang penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat diterapkannya GCG tersebut
dapat diperoleh secara optimal. Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan
pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa Self Assessment penerapan GCG
ini tidak ditujukan untuk memperbandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar organ
perusahaan, yaitu antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Pemegang
Saham/RUPS.
Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur
dan proses terbaik atau ideal yang seharusnya berlaku/ada di organ perusahaan Berdasarkan Self
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Assessment penerapan praktik-praktik GCG yang Tim lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi
penerapan GCG pada PT EDI Indonesia mencapai skor 64,861 dengan predikat "CUKUP BAIK".
Hasil Self Assessment Tahun 2015 termasuk rekomendasi terhadap area-area yang perlu
perbaikan/penyempurnaan, Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG tidak
akan berarti apa pun apabila tidak segera dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya. Tindak
lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait akan meningkatkan
penerapan praktik GCG yang mengacu pada best practices yang terus berkembang.
Dibandingkan dengan praktik terbaik penerapan GCG, kondisi penerapan GCG pada PT. EDI Indonesia
menunjukkan belum sepenuhnya compliance pada ketentuan yang berlaku dan mencapai best
practices penerapan GCG sehingga memerlukan upaya-upaya perbaikan. Dari 6 (enam) aspek
pengujian terhadap penerapan GCG PT. EDI Indonesia persentase capaian tertinggi ada pada aspek
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal sebesar 84% dan capaian terendah pada aspek
Pengungkapan lnformasi dan Transparansi sebesar 36%.
Uraian atas hasil assessment penerapan GCG pada PT. EDI Indonesia adalah sebagai berikut:
1. ASPEK KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA
BERKELANJUTAN
Penilaian penerapan atas 6 indikator dengan 15 parameter dalam Aspek Komitmen terhadap
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, memperlihatkan skor capaian
4,502 dari skor maksimal 7,00 atau 64%. Predikat (kategori} capaian skor per indikator terkait aspek
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan sebagai
berikut:
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2. ASPEK PEMEGANG SAHAM DAN RUPS (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM)
Penilaian penerapan atas 6 indikator dengan 25 parameter aspek Pemegang Saham dan RUPS,
memperlihatkan skor capaian 7,565 dari skor maksimal 9,00 atau 84%. Kategori capaian skor per
indikator terkait aspek Pemegang Saham dan RUPS yaitu:
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3. ASPEK DEWAN KOMISARIS
Penilaian penerapan atas 12 indikator dengan 44 parameter dalam aspek Dewan Komisaris
memperlihatkan skor capaian 23,623 dari skor maksimum 35,00 atau 67%. Kategori capaian skor
per indikator aspek Dewan Komlsaris, sebagai berikut:
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4. ASPEK DIREKSI
Penilaian penerapan atas 13 indikator dengan 52 parameter dalam aspek Direksi memperlihatkan
skor capaian 25,926 dari skor maksimal 35,00 atau 74%. Kategori capaian per indikator terkait aspek
Direksi sebagai berikut :
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5. ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI
Penilaian penerapan atas 4 indikator dengan 16 parameter dalam aspek Pengungkapan lnformasi
dan Transparansi memperlihatkan skor capaian 3,245 dari skor maksimum 9,00 atau 36%. Kategori
capaian per indikator terkait aspek Pengungkapan lnformasi dan Transparansi sebagai berikut:

6. ASPEK LAINNYA
Aspek Lainnya dinilai berdasarkan dua indikator, yaitu:
1) Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan
lainnya di Indonesia; dan
2) Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Sadan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya. Penilaian penerapan
atas kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1) lndikator Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan
perusahaan lainnya di Indonesia dengan nilai plus maksimal 5 akan dinilai apabila Perusahaan
mendapatkan skor total 85,00 ke atas.
2) lndikator Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik dengan nilai minus maksimal 5 untuk perusahaan yang dinilai memiliki
praktik penyimpangan dan pelanggaran.
Penilaian terhadap aspek lainnya tidak dilakukan di perusahaan, hal tersebut dikarenakan bahwa
perusahaan belum memenuhi indikator penilaian aspek lainnya
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Struktur Pengelola
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT EDI Indonesia Nomor: 0880/E02/HK.110/05/2017 Telah
dibentuk Tim Tindak Lanjut Area of Improvement (TL-AOI) dan Counterpart Assessment Good
Corporate Governance (GCG) Tahun 2016, Tim terdiri dari:
Penganggung Jawab

:

Direksi

Pengarah

:

Para Senior Vice President

Ketua

:

Barozi

Wakil Ketua

:

Donny Tribagus

Sekretaris

:

Riska Amelia

a. Pelaksana TL AOI Aspek Komitmen

:

1. Donny Tribagus;
2. M. Ridwan.

b. Pelaksana TL AOI Aspek Pemegang Saham

:

Barozi

c. Pelaksana TL AOI Aspek Dewan Komisaris

:

A. Syaiful Amin

1. Corsec/Humas

:

Sulistiono

2. Legal

:

Uminah Hakim

3. Internal Audit

:

Yanuar Tri Jayadi

4. SDM dan Umum

:

M. Ridwan

5. Pengadaan

:

Hesty Kurniasari

6. Keuangan

:

Dine Maria Katmawati

7. IT PMO

:

Yudo Budi Pramono

8. IT Operasi

:

1. Misbachul Munir;

Anggota :

d. Pelaksana TL AOI Aspek Direksi

2. Erwin Hadi Purnama;
9. Pemasaran dan Penjualan

:

3.
Eka Deny.
Anastasia

10. Business Development

:

Noviari D. Harman

11. Corporate Plan

:

Margareta Novi Ursula

12. IT Development

:

Idris Kusuma Bhakti

:

1. Doni Yulianto;
2. Dine Maria Katmawati;

:

Uyung R. Putra

e. Pelaksana TL AOI Aspek Pengungkapan dan
Keterbukaan Informasi
f. Pelaksana TL AOI Aspek Lainnya
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Uraian Dewan Komisaris

II.1
Pengertian dan
Persyaratan
Dewan
Komisaris

II.1.1 Pengertian Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perusahaan adalah organ perusahaan
bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan
GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut
serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan
masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama
sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan
kegiatan Dewan Komisaris.

II.I.2 Persyaratan Dewan Komisaris
1. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:
a. orang perseorangan;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pencalonan;
d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pencalonan; dan
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pencalonan.
2.
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Persyaratan materiil, anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas yaitu :
a. integritas;
b. dedikasi;
c. memahami
masalah-masalah
manajemen
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu
fungsi manajemen;
d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
usaha Perusahaan dimana yang bersangkutan
dicalonkan;
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e.
f.

3.

II.2
Komposisi
Dewan
Komisaris

dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya;
memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan
dimana yang bersangkutan dicalonkan.

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris yaitu :
a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon
anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
b. bukan Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau
tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon
Kepala/Wakil Kepala Daerah;
c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi
menimbulkan benturan kepentingan dengan
perusahaan
yang
bersangkutan
kecuali
menandatangani surat pernyataan bersedia
mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika
terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
d. tidak sedang menduduki jabatan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota
Dewan Komisaris kecuali menandatangani surat
pernyataan bersedia mengundurkan diri dari
jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota
Dewan Komisaris;
e. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
pada perusahaan yang bersangkutan selama 2
(dua) periode berturut-turut;
f. sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita
suatu penyakit yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan
Komisaris yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

II.2.1 Komposisi

1.

2.

3.

Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan
pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan
cepat, serta dapat bertindak independen.
Jumlah Anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan
dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap
memperhatikan efektivitas dalam pengambilan
keputusan.
Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota
atau lebih.
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4.

5.
6.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1
(satu) orang anggota maka salah seorang Anggota
Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
Jumlah Dewan Komisaris maksimal sama dengan
jumlah Anggota Direksi.
Jika dalam komposisi terdapat mantan Anggota
Direksi, maka yang bersangkutan telah tidak menjabat
sebagai
Anggota
Direksi
Perusahaan
yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

II.2.2 Komisaris Independen
1.

2.

3.

4.

Anggota Komisaris Independen adalah Anggota Dewan
Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan,
kepemilikan
saham
dan/atau
hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris
lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham
pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang
dapat mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak
independen.
Dalam komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20%
(dua puluh persen) merupakan Anggota Komisaris
Independen yang ditetapkan dalam keputusan
pengangkatannya.
RUPS/Pemegang Saham menetapkan Anggota
Komisaris Independen paling sedikit 20% dari Anggota
Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan
pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki
kompetensi dibidang auditing, keuangan dan
akuntansi.
Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin
agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Salah satu dari Komisaris Independen harus
mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

II.2.3 Komisaris Utusan

1.
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Anggaran Dasar Perusahaan dapat mengatur adanya 1
(satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1
(satu) orang Komisaris Utusan.
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2.

Komisaris Utusan sebagaimana dimaksud merupakan
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris.
Tugas dan wewenang Komisaris utusan ditetapkan
dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan ketentuan
tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang
Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas
pengurusan yang dilakukan Direksi.

3.

II.3
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Dewan Komisaris

II.3.1 Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan
Komisaris

1.
2.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan
oleh RUPS melalui proses yang transparan.
Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman
pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

II.3.2 Penjaringan dan Penilaian Calon Dewan Komisaris

1.

2.
3.

Calon Komisaris dapat berasal dari:
a. Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan;
b. Mantan anggota Direksi yang bersangkutan
setelah minimal 1 (satu) tahun tidak lagi
menjabat sebagai anggota Direksi yang
bersangkutan;
c. Pejabat internal BUMN yang bersangkutan
setingkat dibawah Direksi;
d. Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang
baik, relevan dan dapat dipertanggungj awabkan.
Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi
bakal Calon Komisaris dari berbagai sumber.
Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria
dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV,
dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk
menyusun Daftar Bakal Calon (long list) sebanyak
minimal 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan
Komisaris yang lowong.
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4.

Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (long
list) kepada Direksi BUMN untuk memperoleh
persetujuan.
5. Tim Evaluasi melakukan Penilaian terhadap bakal
Calon Komisaris yang namanya tercantum dalam
Daftar Bakal Calon (long list) yang telah disetujui oleh
Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik
yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai
Calon Komisaris.
6. Penilaian terhadap bakal Calon Komisaris dilakukan
dengan cara penilaian terhadap CV dan wawancara
oleh Tim Evaluasi.
7. Bakal Calon Komisaris yang dinilai harus mematuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi.
8. Hasil Penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon (short
list) yang terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Dewan
Komisaris yang lowong, dengan ranking nilai terbaik.
9. Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon
(short
list) kepada Direksi BUMN untuk menetapkan Calon
Komisaris terpilih.
10. Penyampaian Daftar Calon (short list) kepada Direksi
BUMN, disertai dengan penjelasan mengenai proses
penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.
II.3.3 Penetapan Calon Dewan Komisaris

1.

Direksi BUMN melakukan evaluasi akhir atas hasil
Penilaian untuk menetapkan masing-masing 1 (satu)
Calon Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan
anggota Dewan Komisaris.
Jika dianggap perlu, Direksi BUMN dapat
menggunakan langsung hasil Penilaian yang dilakukan
oleh Lembaga Profesional dalam menetapkan Calon
terpilih.
Dalam hal tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar
BUMN, Direksi BUMN mengajukan Calon Komisaris
untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan
menjadi anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
yang bersangkutan.

2.

3.

II.3.4 Pemberhentian Dewan Komisaris

1.

Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diatur
sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan
sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan
menyebutkan alasannya, dengan tahapan:
a. Rencana pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris
diberitahukan
kepada
yang
bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh
pajabat yang ditunjuknya;
b. Keputusan pemberhentian.
Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau
peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan
Perusahaan dan/atau negara;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika
dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati
sebagai anggota Dewan Komisaris;
e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap; atau
f. mengundurkan diri.
Selain itu, Anggota Dewan Komisaris dapat
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.
Rencana Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud, diberitahukan kepada
Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara
lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan
Komisaris lowong, maka :
a. Rapat Umum Pemegang Saham harus
diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan untuk
mengisi Iowongan tersebut;
b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh
berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan
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c.

II.4
Masa Jabatan
Dewan

Komisaris, maka Anggota Dewan Komisaris yang
berakhir masa jabatannya tersebut dapat
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk tetap melaksanakan tugas sebagai Anggota
Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan
kewajiban yang sama sampai dengan
ditetapkannya Anggota Dewan Komisaris yang
definitif;
Kepada Pelaksana Tugas Anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b
pada poin 9 ini, diberikan honorarium dan
tunjangan/fasilitas sebagai Anggota Dewan
Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.

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

Komisaris

II.5
Program Pengenalan
dan Pelatihan

II.5.1 Program Pengenalan Dewan Komisaris

Kebijakan Dewan Komisaris terkait Program Pengenalan
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.
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Kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk
pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan
mengenai Perusahaan;
Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk
diadakan program pengenalan bagi Anggota Dewan
Komisaris;
Tanggung jawab untuk mengadakan Program
Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi
sebagai Sekretaris Perusahaan;
Materi Program Pengenalan meliputi:
b. Pelaksanaan
prinsip-prinsip
GCG
oleh
Perusahaan;
c. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan
dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha
jangka pendek dan jangka panjang, posisi
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5.

6.

kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis
lainnya;
d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang
didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem
dan kebijakan pengendalian internal, termasuk
Komite Audit;
e. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang
tidak diperbolehkan.
Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa
presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan
pengkajian dokumen atau program lainnya yang
dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program
tersebut dilaksanakan.
Mekanisme penerapan pogram pengenalan dan
pendalaman bagi Dewan Komisaris adalah:
a. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi
untuk diadakan program pengenalan bagi
Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;
b. Laporan terkait tingkat kehadiran/keaktifan
Anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti
program pengenalan Perusahaan.

II.5.2 Program Pelatihan Dewan Komisaris

Kebijakan Dewan Komisaris terkait Program Pelatihan
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.
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Dewan Komisaris melaksanakan kebijakan program
pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi
Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan;
Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi Anggota
Dewan Komisaris;
Pelaksanaan pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris
direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja Dewan
Komisaris;
Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah
dijalani Anggota Dewan Komisaris.
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II.6
Rencana Kerja dan
Anggaran Dewan
Komisaris

Kebijakan Dewan Komisaris terkait Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

II.7
Tugas Dewan
Komisaris

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas
Dewan Komisaris perlu adanya Rencana Kerja dan
Anggaran Dewan Komisaris;
Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja Dan
Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP);
Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap
tahun yang membuat sasaran/target yang ingin
dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS;
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Dewan Komisaris dihasilkan dari pembahasan Dewan
Komisaris;
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan
Komisaris disahkan oleh Dewan Komisaris;
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan
Komisaris memuat indikator kinerja utama dan targettargetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan
pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi;
Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan Dewan Komisaris menggunakan perangkat
Dewan Komisaris secara optimal;
Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Dewan Komisaris kepada Direksi dimasukkan sebagai
bagian dari RKAP;
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan
Komisaris disampaikan secara tertulis kepada
Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.

II.7.1 Tugas Umum Dewan Komisaris

1.

2.
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Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan bertugas
dan bertanggung jawab secara kolektif untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan
melaksanakan GCG.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris
harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan
atau Anggaran Dasar.
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3.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha
Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana
dimaksud dilakukan untuk kepentingan Perusahaan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

II.7.2 Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Kebijakan Dewan Komisaris terkait pembagian tugas
diantara Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1.
2.

3.
4.

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas
diantara Anggota Dewan Komisaris;
Dewan Komisaris mengeluarkan surat penetapan
tentang pembagian tugas diantara Anggota Dewan
Komisaris;
Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas
Direksi;
Terdapat Penugasan Anggota Dewan Komisaris
sebagai Ketua/Wakil/Anggota Komite Dewan
Komisaris.

II.7.3
Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Persetujuan Atas Rancangan RJP yang Disampaikan
Kepada Direksi

Kebijakan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pemberian
persetujuan/tanggapan/pendapat
Dewan
Komisaris
terhadap rancangan RJP yang disampaikan oleh Direksi
adalah sebagai berikut:
1.

2.
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Dewan Komisaris menyusun rencana kerja yang
berkaitan dengan proses persetujuan RJP yang
disampaikan oleh Direksi;
Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap
rancangan RJP yang disampaikan oleh Direksi.
a. Proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan, baik melalui proses pembahasan
internal maupun rapat gabungan Dewan
Komisaris dan Direksi;
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b.

3.

4.

Hasil telaah rancangan RJP dilakukan secara
tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris
atau Rapat Komite Dewan Komisaris);
c. Memastikan hasil telaah rancangan RJP
dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi;
d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris dan ditindaklanjuti oleh Direksi.
Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran
terhadap rancangan RJP dan disampaikan kepada
RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.
a. Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan
saran mengenai rancangan RJP kepada RUPS;
b. Tanggapan rancangan RJP oleh Dewan Komisaris
diberikan
dalam
jangka
waktu
sesuai
ketentuan/kebijakan;
Tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RJP
dilakukan secara berkualitas dan memadai.

II.7.4
Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Persetujuan Atas Rancangan RKAP yang Disampaikan
Kepada Direksi

Kebijakan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pemberian
persetujuan/tanggapan/pendapat
Dewan
Komisaris
terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi
adalah sebagai berikut;
1.

2.
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Dewan Komisaris menyusun rencana kerja yang
berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP
yang disampaikan Direksi;
Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap
rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
a. Proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan, baik melalui proses pembahasan
internal maupun rapat gabungan Dewan
Komisaris dan Direksi;
b. Hasil telaah rancangan RKAP dilakukan secara
tertulis (risalah rapat internal Dewan Komisaris
atau Rapat Dewan Komisaris);
c. Dewan Komisaris memastikan hasil telaah
dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi;
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d.

3.

4.

Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran
terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada
RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.
a. Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan
saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS;
b. Tanggapan rancangan RKAP oleh Dewan
Komisaris diberikan dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari sebelum tahun buku RKAP;
c. Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP
selaras dan/atau tidak selaras dengan RJP.
Tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan
RKAP dilakukan secara berkualitas dan memadai.

II.7.5 Tugas Arahan Dewan Komisaris

II.7.5.1 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan Terkait Perubahan Lingkungan Bisnis

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan
bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha
dan kinerja Perusahaan secara tepat waktu dan relevan
adalah sebagai berikut:
1.

2.

3.
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Dewan Komisaris menetapkan kriteria mengenai
informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya
yang diperkirakan berdampak pada usaha Perusahaan
dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapat
perhatian Dewan Komisaris
Terdapat bahan bacaan/referensi yang memudahkan
Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan
tentang
perubahan
lingkungan
bisnis
dan
permasalahan yang dihadapi Perusahaan dan/atau
permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan
yang dihadapi Perusahaan
Dewan Komisaris melakukan pembahasan internal
mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan
lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi
Perusahaan
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4.

5.

a. Dewan Komisaris melakukan telaah mengenai isuisu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis
dan permasalahan yang dihadapi perusahaan
b. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada
Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu
terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan
permasalahan yang dihadapi perusahaan,
termasuk pemberian persetujuan jika respon
perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris
Jika isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan
permasalahannya yang mempengaruhi usaha
Perusahaan, Dewan Komisaris memberikan respon
dan melakukan telaah terhadap kesesuaian visi dan
misi Perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis
tersebut
Memastikan bahwa seluruh permasalahan atau
tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan
berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan
direspon oleh Dewan Komisaris.

II.7.5.2 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan Terkait Hubungan dengan Stakeholder

Kebijakan Dewan Komisaris dalam berhubungan dengan
stakeholders adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon
saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari
Stakeholder (Pelanggan, Pemasok, Kreditur, dan Karyawan)
yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris
ataupun penyampaian oleh Direksi.
1.

2.

3.
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Melalui mekanisme whistleblowing system Dewan
Komisaris dapat merespon/menindaklanjuti saran,
permasalahan atau keluhan dari stakeholder;
Membahas secara intensif saran, harapan, permasalah
dan keluhan dari stakeholder lalu menghasilkan
simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi;
Menyampaikan saran penyelesaian atas saran,
harapan, permasalahan dan keluhan kepada Direksi;
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4.

5.

Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau
keluhan stakeholder yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan
Komisaris;
Memastikan bahwa seluruh permasalahan hubungan
dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja
Perusahaan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

II.7.5.3 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan Tentang Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
rancangan sistem pengendalian adalah sebagi berikut:
1.

2.

3.
4.
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Dewan Komisaris menyusun rencana mengenai
pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan/rancangan Sistem Pengendalian Intern dan
pelaksanaannya;
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan
Sistem Pengendalian Intern dan pelaksanaannya:
a. Dewan Komisaris melakukan telaah atas: (1)
kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem
pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas
efektivitas pengendalian intern pada tingkat
entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas
pengendalian
intern
pada
tingkat
operasional/aktivitas; (4) Internal control report;
b. Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas
kebijakan/rancangan sistem pengendali intern
dan pelaksanaannya;
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris.
Menyampaikan
arahan
tentang
peningkatan
efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi;
Arahan Dewan Komisaris terhadap peningkatan
efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan
secara berkualitas dan memadai.
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II.7.5.4 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan Tentang Manajemen Risiko

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan manajemen risiko Perusahaan adalah sebagai
berikut:
1.

2.

3.

4.

Dewan Komisaris menyusun rencana mengenai
pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
Perusahaan;
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijakan dan
pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan;
a. Dewan Komisaris melakukan telaah atas
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
perusahaan (termasuk rencana kerja unit
manajemen risiko), hasil analisis risiko atas
rancangan RKAP dan strategi penanganannya,
dan laporan pelaksanaan manajemen risiko
berkala yang disampaikan oleh Direksi;
b. Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
Perusahaan;
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris.
Menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
Perusahaan;
Arahan Dewan Komisaris terhadap manajemen risiko
Perusahaan dilakukan secara berkualitas dan
memadai.

II.7.5.5 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan Tentang Sistem Teknologi Informasi

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan adalah
sebagai berikut:
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1.

2.

3.
4.

Dewan Komisaris menyusun rencana mengenai
pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan
pelaksanaannya.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijakan dan
pelaksanaan sistem teknologi informasi.
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap
kebijakan sistem teknologi informasi dan
pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja
yang telah ditetapkan;
b. Terdapat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap
kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan
dan pelaksanaannya;
c. Proses telaah dilakukan dengan menggunakan
seluruh perangkat di Dewan Komisaris.
Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang
kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.
Arahan Dewan Komisaris terhadap sistem teknologi
informasi dilakukan secara berkualitas dan memadai.

II.7.5.6 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan
Tentang
Kebijakan
dan
Pelaksanaan
Pengembangan Karir

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya
tentang manajemen karir di Perusahaan, sistem dan
prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perusahaan adalah
sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris menyusun rencana mengenai
pengawasan dan pemberian nasihat mengenai
kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya.
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijkan suksesi
manajemen dan pelaksanaan pengembangan karir
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap: (1)
kebijakan
pengembangan
karir
serta
pelaksanannya, yang meliputi penempatan
karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi
perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2)
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3.
4.

Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di
bawah Direksi
b. Dewan Komisaris memberikan arahan berdasarkan
hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana
suksesi dan pelaksanaannya
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris
Memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan
suksesi manajemen dan pelaksanaannya.
Arahan Dewan Komisaris terhadap sistem Kebijakan
Suksesi dan Manajemen dilakukan secara berkualitas
dan memadai.

II.7.5.7 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan Tentang Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan
Laporan Keuangan

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia adalah sebagai berikut:
1.

2.
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Dewan Komisaris menyusun rencana mengenai
pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan serta penerapan
kebijakan tersebut.
Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai
kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan beserta penerapannya.
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap
kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan
triwulanan dengan manajemen ataupun auditor
eksternal
b. Terdapat saran berdasarkan hasil telaah terhadap
kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris belum menggunakan seluruh perangkat
di Dewan Komisaris
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3.

4.

Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang
kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan beserta penerapannya.
Arahan Dewan Komisaris terhadap kebijakan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta
penerapannya dilakukan secara berkualitas dan
memadai.

II.7.5.8 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan Tentang Kebijakan Pengadaan

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan sistem pengawasan dan pemberian nasihat
terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah
sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris menyusun rencana mengenai
pengawasan dan pembahasan nasihat terhadap
kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
2. Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap
kebijakan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap
kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya
b. Dewan Komisaris memberikan saran berdasarkan
hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan
pengadaan dan pelaksanaanya
c. Proses telaah yang dilakukan Dewan Komisaris
menggunakan seluruh perangkat di Dewan
Komisaris
3. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang
kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
4. Arahan Dewan Komisaris terhadap kebijakan
pengadaan dan pelaksanaannya dilakukan secara
berkualitas dan memadai.
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II.7.5.9 Tugas Dewan Komisaris Dalam Memberikan
Arahan Kebijakan Mutu dan Pelayanan

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan mutu dan pelayanan adalah sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

Dewan Komisaris menyusun rencana mengenai tugas
pengawasan dan pemberian nasihat terhadap
kebijakan
mutu
dan
pelayanan
beserta
pelaksanaannya.
Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap
kebijakan
mutu
dan
pelayanan
beserta
pelaksanaannya.
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap
kebijakan mutu dan pelayanan beserta
pelaksanaannya
b. Dewan
Komisaris
memberikan
arahan
berdasarkan hasil telaah atas kebijakan mutu dan
pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut
c. Proses telaah yang dilakukan Dewan Komisaris
menggunakan seluruh perangkat di Dewan
Komisaris
Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang
kebijakan
mutu
dan
pelayanan
beserta
pelaksanaannya.
Arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan mutu
beserta pelaksanaannya dilakukan secara berkualitas
dan memadai.

II.7.6 Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

II.7.6.1 Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait
Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Peraturan
Perundangan
Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan kepatuhan Direksi terkait
menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan
Anggaran Dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap
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seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh
Perusahaan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja yang
membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan
perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak
ketiga.
2. Dewan Komisaris membahas kepatuhan Direksi
terhadap peraturan perundang-undangan dan
perjanjian dengan pihak ketiga.
a. Dewan Komisaris melakukan telaahan atas
kepatuhan perusahaan dalam menjalankan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Anggaran Dasar serta kepatuhan perusahaan
terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang
dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.
Termasuk yang ditelaah adalah: (1) laporan hasil
audit atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang
diterbitkan Akuntan Publik yang mengaudit
laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang
dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan
terhadap perundang-undangan yang berlaku; (2)
hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal
review) atas rencana insentif bisnis, kebijakan dan
rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh
perusahaan; (3) kinerja kegiatan/upaya-upaya
penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi; (4)
kajian hukum (legal opinion) atas rencana
tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait
dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang
berlaku
b. Terdapat hasil telaah atas kepatuhan Perusahaan
dalam menjalankan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta
kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh
Perusahaan dengan pihak ketiga.
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris )
3. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi
berdasarkan hasil telaah.
4. Dewan
Komisaris
melaporkan
hasil
evaluasi/pembahasan kepada RUPS dalam laporan
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5.

6.

7.

8.

9.

tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris semesteran dan tahunan.
Dewan Komisaris Memberikan evaluasi dengan tingkat
kualitas atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan
Perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau
RJPP.
Dewan Komisaris melakukan proses evaluasi
menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris
(Komite Dewan Komisaris)
Melakukan tugas pengawasan atas kepatuhan Direksi
terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta perjanjian dengan pihak ketiga.
Melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya
dan melaporkan kepada Pemegang Saham/RUPS jika
terjadi pelanggaran oleh Direksi.
Memastikan bahwa seluruh permasalahan mengenai
pelanggaran dibahas oleh Dewan Komisaris.

II.7.6.2 Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait
Kepatuhan Direksi Sesuai RKAP dan/atau RJP

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan kepatuhan Direksi terkait
menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau
RJP adalah sebagai berikut:

1.
2.

3.

Dewan Komisaris menyusun rencana evaluasi
terhadap pelaksanaan RKAP.
Melakukan evaluasi pencapaian Perusahaan yang
mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja
(inisiatif Perusahaan) dan Anggaran yang telah
ditetapkan dalam RKAP.
Komisaris Utama menandatangai Laporan Manajemen
Triwulan III, serta seluruh Anggota Dewan Komisaris
menandatangai Laporan Manajemen Tahunan, setelah
dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris.

II.7.6.3
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait
Persetujuan Atas Transaksi
Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan terkait memberikan persetujuan
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atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan
Dewan Komisaris atau RUPS adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja untuk
membahas transaksi atau tindakan dalam lingkungan
kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.
2. Dewan Komisaris menyusun mekanisme bagi
mengenai
pemberian
persetujuan/otorisasi/
rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan
Direksi yang memerlukan rekomendasi/ persetujuan
Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris memberikan otorisasi atau
rekomendasi atas transaksi atau tindakan Direksi
dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau
RUPS.
4. Dewan Komisaris memberikan otorisasi atau
rekomendasi atas transaksi atau tindakan Direksi
dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau
RUPS
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap
transaksi atau tindakan Direksi melalui proses
pembahasan internal Dewan Komisaris dan
dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam
risalah rapat internal Dewan Komisaris dan risalah
rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris
memastikan tindakan-tindakan strategis yang
membutuhkan persetujuan atau rekomendasi
Dewan Komisaris didukung dengan analisis risiko
yang memadai.
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).
5. Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat
14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap
diterima oleh Dewan Komisaris.

II.7.6.4
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait
Pengajuan Calon Auditor Eksternal
Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan terkait penunjukan calon auditor
eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal
serta penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada
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RUPS (berdasarkan usul dari Komite Audit) adalah sebagai
berikut.
1.

2.

3.

4.

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja terkait
penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit
eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan calon
auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan
barang dan jasa masing-masing Perusahaan melalui
Komite Audit, dan apabila diperlukan dapat meminta
bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Jika
penunjukkan kembali, harus berdasarkan evaluasi atas
kinerja auditor eksternal dengan kriteria yang jelas.
Menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan
tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang
diusulkan untuk eksternal auditor.
Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan
ketentuan dan standar yang berlaku.

II.7.6.5
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait
Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan terkait efektivitas pelaksanaan audit
eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas
pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang
diterima oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja tentang
pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal
dan audit intenal, serta pelaksanaan telaah atas
pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang
diterima oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan
audit eksternal dan audit internal.
a. Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan
audit ekternal melalui: (1) pemantauan
kesesuaian penyelesaian progres audit dengan
rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian
pelaksanaan audit dengan standar profesi
akuntan publik; dan (3) telaah hasil audit
eksternal dan kualitas rekomendasi audit
eksternal.
b. Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan
audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas
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3.

pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan
auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian
pelaksanaan audit dengan standar audit internal;
(3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas
rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah
rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya;
(5) manajemen fungsi SPI.
c. Dewan Komisaris melakukan telaah atas
pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan
yang diterima serta penyampaian saran
berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh
pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris.
Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang
peningkatan efektivitas audit internal dan audit
eksternal.

II.7.6.6
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait
Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan
Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan
mengenai pengawasan terkait dengan pelaporan kepada
RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan
adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris memberikan saran segera kepada
direksi untuk memperbaiki permasalahan yang
berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan
2. Dewan Komisaris melakukan pembahasan tentang
gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara tepat
waktu.
a. Dewan Komisaris melakukan telaah tentang gejala
menurunnya kinerja Perusahaan.
b. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada
Direksi berdasarkan hasil telaah tentang gejala
menurunnya kinerja Perusahaan.
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris
d. Memperhatikan tingkat kesegeraan dalam
membahas
gejala
menurunnya
kinerja
Perusahaan.
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3.

4.

Dewan Komisaris menyampaikan laporan kepada
RUPS tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan
yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan
yang telah disampaikan kepada Direksi untuk
mengatasi
permasalahan
penyebab
gejala
menurunnya kinerja tersebut.
Arahan Dewan Komisaris terhadap Direksi terkait
gejala menurunnya kinerja perusahaan dilakukan
secara berkualitas dan memadai.

II.7.6.7
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Terkait
Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan
Patungan
Kebijakan Dewan Komisaris terkait pengawasan
pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan
sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris memberikan arahan mengenai
pengawasan terkait dengan pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan
anak perusahaan/perusahaan patungan.
a. Dewan
Komisaris
menyusun
rencana
pembahasan
mengenai
kebijakan
dan
pelaksanaan
pengelolaan
anak
perusahaan/perusahaan patungan.
b. Dewan Komisaris melakukan proses evaluasi
terhadap
arah
pengelolaan
anak
perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja
anak perusahaan/perusahaan patungan terkait
dengan visi pengembangan usaha Perusahaan,
baik melalui proses pembahasan internal maupun
rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
c. Dewan
Komisaris
memberikan
evaluasi
kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak
perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait
dengan visi pengembangan usaha perusahaan.
d. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris menggunakan seluruh perangkat di
Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).
e. Kualitas yang memadai atas hasil evaluasi
terhadap kebijakan dan pengelolaan anak
perusahaan.
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2.

Dewan Komisaris memberikan arahan mengenai
pengawasan terkait dengan memilih calon Anggota
Direksi
dan
Dewan
Komisaris
anak
perusahaan/perusahaan patungan.
a. Terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan
Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan
Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan
patungan.
b. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap
proses pengangkatan Direksi dan Dewan
Komisaris
anak
perusahaan/perusahaan
patungan, serta memberikan penetapan tertulis
(setuju/Tidak
setuju)
terhadap
proses
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak
perusahaan/perusahaan patungan.
c. Penetapan
tertulis
terhadap
proses
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak
perusahaan/perusahaan patungan paling lambat
15 hari kalender terhitung sejak tanggal
diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris
anak perusahaan/perusahaan patungan.

II.7.6.8
Tugas Terkait Pencalonan Anggota Direksi,
Penilaian Kinerja Direksi (Individu dan Kolegial) dan
Pengajuan Usulan Tantiem/Insentif Kinerja Sesuai
Ketentuan yang Berlaku dan Mempertimbangkan Kinerja
Direksi.
Kebijakan Dewan Komisaris terkait pencalonan anggota
Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan
pengajuan usulan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan
yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi adalah
sebagai berikut:
1. Mengusulkan calon Anggota Direksi kepada
Pemegang Saham sesuai kebijakan seleksi yang
ditetapkan.
a. Melakukan
telaah
dan/atau
penelitian
/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang
diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada
Pemegang Saham.
b. Mengusulkan calon-calon Anggota Direksi yang
baru kepada RUPS.
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2.

3.

Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian
tersebut kepada Pemegang Saham.
a. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai
pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan
kepada Pemegang Saham.
b. Terdapat penilaian Dewan Komisaris.
c. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi
secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
secara semesteran dan tahunan.
Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan
yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
a. Menyusun rencana Dewan Komisaris menelaah
pengusulan remunerasi Direksi.
b. Melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi.
c. Menyampaikan usulan remunerasi (gaji,
tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif
kinerja) Direksi kepada RUPS.

II.7.7 Tugas Terkait Potensi Benturan Kepentingan Yang
Menyangkut Dewan Komisaris
Kebijakan Dewan Komisaris dalam melakukan tindakan
terkait potensi benturan kepentingan yang menyangkut
dirinya adalah sebagai berikut:
1.
Benturan kepentingan adalah keadaan dimana
terdapat konflik antara kepentingan ekonomis
perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi
Pemegang Saham, angggota Dewan Komisaris dan
Direksi, serta karyawan perusahaan;
2.
Organ Dewan Komisaris harus menghindari
terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari
segala
pengaruh
atau
tekanan,
sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
obyektif;
3.
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,
anggota Dewan Komisaris perusahaan harus
senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis
perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi
atau keluarga, maupun pihak lainnya;
4.
Anggota Dewan Komisaris perusahaan dilarang
menyalahgunakan jabatan untuk Kepentingan atau
keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;
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5.

Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan
yang mengandung unsur benturan kepentingan,
pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut
serta;
Setiap anggota Dewan Komisaris perusahaan yang
memiliki wewenang pengambilan keputusan
diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak
memiliki benturan kepentingan terhadap setiap
keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah
melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan
oleh perusahaan;
Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak
memiliki benturan kepentingan dan menyatakan
secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan
benturan kepentingan terhadap dirinya dan
menyampaikannya kepada RUPS.
a. Adanya surat pernyataan Dewan Komisaris tidak
memiiliki benturan kepentingan pada awal
pengangkatan yang diperbaharui setiap awal
tahun.
b. Dewan Komisaris membuat Pakta Integritas yang
dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang
harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan
Komisaris dan persetujuan RUPS.
Dewan Komisaris melaporkan kepada Perusahaan
(Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar
Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain.

6.

7.

8.

II.7.8 Tugas Terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang
Baik
Kebijakan Dewan Komisaris dalam memantau dan
memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang
baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris memastikan bahwa praktik Tata Kelola
Perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan
berkelanjutan.
1.

2.

Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk
memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang baik.
Melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang baik.
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3.

II.8
Wewenang Dewan
Komisaris

a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap: (1)
Laporan Hasil Assessment/review atas pelaksanaan
Tata Kelola Perusahaan yang baik, GCG Code dan
kebijakan/ketentuan
teknis
lainnya,
serta
mamantau tindak lanjut area of improvement hasil
dari assessment GCG oleh Direksi; (2) Laporan GCG
yang dituangkan dalam Laporan Tahunan.
b. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi
mengenai hasil telaah Dewan Komisaris.
c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris
menggunakan seluruh perangkat di Dewan
Komisaris (Komite Dewan Komisaris).
Menindaklanjuti
area
of
improvement
assessment/review
GCG
yang
menjadi
kewenangannya.

Wewenang Dewan Komisaris, meliputi:
1.

Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan
verifikasi dan lain-lain, surat berharga dan memeriksa
kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang
dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat
lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut
pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah
dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah
Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk
menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap
perlu;
7. Memberhentikan sementra anggota Direksi sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk komite–komite lain selain Komite Audit
jika dianggap perlu dengan memperhatikan
kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan
dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan,
jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganpandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
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12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggara Dasar, dan/atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dewan Komisaris mendapatkan
Perusahaan sesuai kewenangannya.

1.

2.

3.

II.9
Pendelegasian
Wewenang Diantara
Anggota Dewan
Komisaris

1.

2.

4.

Tanggung Jawab
Dewan Komisaris

informasi

Terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris
tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi
dan Kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi.
Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat:
bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala
maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya
dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh
Direksi.
Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan
informasi kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya
komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan pendelegasian wewenang diantara anggota
Dewan Komisaris dilakukan melalui:

3.

II.10

akses

Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan
Komisaris untuk melakukan pembagian tugas diantara
anggota Dewan Komisaris;
Penetapan Dewan Komisaris tentang pembagian tugas
diantara anggota Dewan Komisaris;
Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas
Direksi;
Penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai
ketua/wakil/anggota Komite Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris, meliputi:

1.
2.
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Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan
Perusahaan.
Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad
baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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menjalankan tugas pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung
jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua)
Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara
tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan
Komisaris.
Anggota
Dewan
Komisaris
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana
dimaksud pada poin 3 apabila dapat membuktikan halhal sebagai berikut:
a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik
dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan;
b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan Direksi yang mengakibatkan
kerugian; dan
c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk
mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut.
Atas nama Perusahaan, Pemegang Saham yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat
menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena
kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian
pada Perusahaan ke pengadilan negeri.
Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau
kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan
oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup
untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan
akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan
Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung
jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang
belum dilunasi.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1
berlaku juga bagi Anggota Dewan Komisaris yang
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sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kepailitan Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada poin 1 apabila dapat
membuktikan:
a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perusahaan;
c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan
kepailitan; dan
d. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk
mencegah terjadinya kepailitan.
10. Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan
Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur
dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan
yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum
Pidana.

II.11
Rapat Dewan
Komisaris

II.11.1 Pengertian Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris yang berkenaan dengan tugas dan
fungsinya. Agar rapat Dewan Komisaris berjalan tertib,
Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat
Dewan Komisaris.

II.11.2 Pedoman Rapat Dewan Komisaris

1.

2.
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Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib rapat
Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris, antara
lain mengatur:
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a.
b.
c.
d.

Etika rapat
Tata penyusunan risalah rapat
Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat
sebelumnya
Pembahasan/ telaah atas usulan Direksi dan
arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan
Direksi.

II.11.3 Rencana Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat
internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang
dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan
waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang
berlaku.

II.11.4 Frekuensi Rapat

1.
2.

Jumlah rapat dan agenda yang dibahas sesuai dengan
yang direncanakan.
Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat bilamana
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris
Utama.

II.11.5 Pemanggilan Rapat

1.

2.
3.
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Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan
secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau
dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan
mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.
Penyusunan undangan rapat dilakukan oleh Sekretaris
Dewan Komisaris.
Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat.
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4.

Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan
apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam
rapat.

II.11.6 Kehadiran

1.

2.

3.

4.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah
Anggota Dewan Komisaris.
Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili
dalam rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa tertulis yang
diberikan khusus untuk keperluan itu.
Jumlah kehadiran masing-masing Anggota Dewan
Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan
Perusahaan.
Terdapat surat kuasa yang dibuat oleh Dewan
Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan
Komisaris serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat
tersebut yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

II.11.7 Pelaksanaan Rapat

1.
2.

Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris
Utama.
Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau
berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh
seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang
ditunjuk oleh Komisaris Utama.

II.11.8 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan
keputusan atas tindakan Perusahaan (corporate action)
sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.
1.
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Terdapat
pengaturan
mengenai
mekanisme
pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara
formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui
rapat Dewan Komisaris; (2) pengambilan keputusan di
luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).
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2.

3.

Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan
pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan
Direksi.
Tingkat kesegeraan berkisar 7 hari (baik) dan sampai
dengan 14 hari (cukup).
Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk
mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris
kepada Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari sejak
disahkan/ditandatangani.
Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan
yang mengikat di Rapat Dewan Komisaris secara fisik,
maka keputusan tersebut harus disetujui secara
tertulis oleh semua anggota Dewan Komisaris.
Keputusan Dewan Komisaris tersebut mempunyai
daya mengikat dengan ketentuan hukum yang sama
dengan keputusan Dewan Komisaris yang dihasilkan
Rapat Dewan Komisaris secara fisik.

II.11.9 Keputusan Rapat

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris
diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat,
maka Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil
dengan suara terbanyak biasa.
Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)
suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang
diwakilinya.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyaknya, maka pimpinan Rapat memutuskan
hasil rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan
mengenai
pertanggungjawaban
sebagaimana
dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 15 ayat 3 kecuali
mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat
dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang
diajukan dalam rapat.
Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil
pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif
dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang
memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu
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usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarka.
7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
8. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan
sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan sejak
usulan tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan
Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris – Direksi
atau baik secara tertulis untuk keputusan sirkuler,
tingkat kesegeraan berkisar 7 hari (baik) dan sampai
dengan 14 hari (cukup).
9. Tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan
keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi maksimal
7 (tujuh) hari sejak disahkan atau ditandatangani.
10. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan
yang mengikat di luar rapat Dewan Komisaris secara
fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara
tertulis oleh semua Anggota Dewan Komisaris.
Keputusan Dewan Komisaris tersebut mempunyai
daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan Dewan Komisaris yang dihasilkan
rapat Dewan Komisaris secara fisik.

II.11.10 Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)
Perbedaan Pendapat diatur sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.
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Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan
dalam Keputusan Rapat dan Komisaris yang berbeda
pendapat harus mengungkapkan alasan atas
terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil
keputusan tersebut.
Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak
kepada Komisaris yang bersangkutan untuk tidak
melaksanakan hasil keputusan rapat.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun
seluruh Anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban
untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan
rapat.
Dewan Komisaris secara tanggung renteng
bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali
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5.

Komisaris yang melakukan dissenting opinion dapat
membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan
untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut.
Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam
keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti
bahwa Komisaris yang bersangkutan telah melakukan
tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil
keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Komisaris yang
bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil
pelaksanaan keputusan rapat.

II.11.11 Risalah Rapat

1.

2.
3.

4.

5.
6.
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Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah
rapat yang memuat pendapat-pendapat yang
berkembang dalam rapat, baik pendapat yang
mendukung maupun yang tidak mendukung atau
pendapat
berbeda
(dissenting
opinion),
keputusan/kesimpulan
rapat,
serta
alasan
ketidakhadiran Anggota Dewan Komisaris, apabila ada.
Risalah rapat Dewan Komisaris disusun dan
diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima
salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, baik yang
bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris tersebut.
Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus
disimpan oleh Perusahaan dan harus tersedia bila
diminta oleh setiap Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi.
Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah
risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis.
Penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen
Perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi
persyaratan minimun penyelenggaraan sistem
elektronik di Perusahaan sesuai ketentuan UndangUndang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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II.11.12 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Keputusan Hasil
Rapat

1.
2.

II.12
Pengambilan
Keputusan Di Luar
Rapat Dewan
Komisaris

1.

2.

3.

II.13
Penetapan Kebijakan
Pengawasan
Perusahaan

Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut
hasil rapat sebelumnya.
Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah
ditindaklanjuti seluruhnya.

Terdapat
pengaturan
mengenai
mekanisme
pengambilan keputusan Dewan komisaris secara
formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui
rapat Dewan Komisaris; (2) pengambilan keputusan di
luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).
Standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan
keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi;
Tingkat kesegeraan berkisar 7 hari (baik) dan sampai
dengan 14 hari (cukup).
Tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan
keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal
7 hari sejak disahkan/ditandatangani.

Pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan
melalui :
1.
2.

3.

4.
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Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi
tentang suatu permasalahan yang terjadi;
Memberikan saran atau nasihat kepada Direksi dalam
rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapatrapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dengan
prosedur seperti tercantum dalam Rapat Dewan
Komisaris;
Melakukan kunjungan ke unit kerja/Kantor
Cabang/proyek tertentu, (baik dengan atau tanpa)
pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
Memberikan tanggapan atas laporan berkala.
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II.14
Etika Jabatan

II.14.1 Kode Etik Dewan Komisaris

1.

2.

Dewan Komisaris medorong terciptanya perilaku etis
dan menjunjung the highest ethical standard di
Perusahaan;
Dewan Komisaris wajib menjaga budaya kepatuhan
terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct)
yang berlaku di Perusahaan;

II.14.2 Kepatuhan Atas LHKPN

1.
2.
3.
4.
5.

Dewan Komisaris memahami kebijakan atas pelaporan
LHKPN
Dewan Komisaris mengikuti sosialisasi dan bimbingan
teknis tentang LHKPN
Dewan Komisaris mampu menyusun LHKPN secara
tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan
Dewan Komisaris melaporkan LHKPN secara berkala
kepada KPK
Terdapat teguran/sanksi bagi Dewan Komisaris yang
belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan
yang berlaku

II.14.3 Kepatuhan Atas Gratifikasi

1.

2.
3.

II.15

1.

Pelaporan dan
Pertanggung-

2.
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Dewan Komisaris memahami dan mengawasi
implementasi kebijakan tentang pengendalian
gratifikasi yang disusun oleh Perusahaan
Dewan Komisaris mengikuti sosialisasi tentang
pengendalian gratifikasi
Dewan Komisaris mematuhi dan mengawasi
pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Perusahaan

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan
tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru dilampaui kepada RUPS.
Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam Laporan
Tahunan Perusahaan telah memuat informasi
mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya,
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jawaban Dewan
Komisaris
3.

4.

5.

6.

II.16
Evaluasi Kinerja
Dewan Komisaris

jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk
rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku
(rapat internal maupun rapat gabungan dengan
Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau
tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas,
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh
Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris
merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang
disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh
persetujuan.
Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas,
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh
Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari
RUPS.
Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan
Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan,
berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing
Anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut
tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak
mengurangi tanggung jawab masing-masing Anggota
Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau
kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan
kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi
dengan aset perusahaan.
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS
merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan
atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka
pelaksanaan asas GCG.

Kebijakan Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi
terhadap kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pada hasil
penilaian sendiri Dewan Komisaris, hasil assessment GCG,
hasil pencapaian KPI Dewan Komisaris dan tingkat
kesehatan Perusahaan serta berdasarkan pertanggung
jawaban laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan
Perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan
dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris.
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II.16.1 Berdasarkan Pencapaian Hasil Assessment dan
Evaluasi GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat diukur dari hasil
pencapaian skor assessment dan evaluasi GCG khususnya
pada penilaian aspek Dewan Komisaris dan organ
penunjangnya. Pelaksanaan assessment dan evaluasi GCG
merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN.

II.16.2
Berdasarkan Pencapaian KPI dan Tingkat
Kesehatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial,
dapat diukur dari pencapaian Key Performance
Indicator (KPI) dan tingkat kesehatan Perusahaan.
Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran
penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
Anggaran Dasar.
Dewan Komisaris membuat Key Performance
Indicators sebagai indikator pencapaian kinerja Dewan
Komisaris.
Dewan Komisaris memiliki/menetapkan indikator
pencapaian kinerja beserta target-targetnya, dan
disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan
dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja
masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan
dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.
Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran
penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat
oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran
Dasar.
Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan
triwulanan
perkembangan
realisasi
Indikator
Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham.
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II.16.3 Berdasarkan Pertanggungjawaban atas Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

1.

2.

3.

II.17

1.

Remunerasi Dewan
Komisaris

2.

3.

4.
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Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas,
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh
Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris
merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang
disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh
persetujuan.
Dengan diberikannya persetujuan atas laporan
tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan,
berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing
Anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut
tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak
mengurangi tanggung jawab masing-masing Anggota
Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau
kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan
kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi
dengan aset Perusahaan.
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS
merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan
atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka
pelaksanaan asas GCG.

Ketentuan tentang besarnya honorarium dan
tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris ditetapkan
oleh RUPS.
Penghasilan Dewan Komisaris Perusahaan dapat
terdiri dari: honorarium,
tunjangan, fasilitas dan
tantiem/insentif kinerja.
Penetapan penghasilan Dewan Komisaris berupa
honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat
tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor
pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan
keuangan Perusahaan, tingkat inflasi dan faktor-faktor
lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal perhitungan honorarium dengan
memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan
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5.

6.

II.18
Organ Pendukung
Dewan Komisaris

honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya,
maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan
honorarium tahun sebelumnya.
Penetapan penghasilan yang berupa tunjangan dan
tantiem bersifat variabel, dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat
kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktorfaktor lain yang relevan (merit system) yang berlaku
umum dalam industri yang sejenis.
Perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja Dewan
Komisaris didasarkan pada pertimbangan antara
faktor-faktor:
a. Pencapaian
Ukuran
Kinerja
Utama
(Key Performance Indicator); dan/atau
b. Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

Dalam rangka kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat
dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, terdiri
dari:
1.
2.
3.

Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan;
Komite Audit;
Komite Lainnya, jika diperlukan.

II.18.1 Sekretaris Dewan Komisaris

II.18.1.1 Keanggotaan dan Persyaratan Sekretaris Dewan
Komisaris

1.

2.
3.
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Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan
Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
Dewan Komisaris dan beranggotakan staf Sekretaris
Dewan Komisaris.
Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretaris Dewan
Komisaris berasal dari luar Perusahaan.
Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi
persyaratan:
a. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan
pembinaan Perusahaan;
b. Memiliki integritas yang baik;
c. Memahami fungsi kesekretariatan;
d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan baik;
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II.18.1.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris
Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretaris Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris.

II.18.1.3 Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

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

II.18.1.4
Komisaris

1.
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Tugas dan Wewenang Sekretaris Dewan

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris
untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan
Komisaris.
a. Tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris adalah
membantu Dewan Komisaris dalam bidang
kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup
hal-hal sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi
kesekretariatan di lingkungan Dewan
Komisaris.
2) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris
dan rapat/pertemuan antara Dewan
Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi
maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3) Menyediakan
data/informasi
yang
diperlukan oleh Dewan Komisaris dan
komite-komite di lingkungan Dewan
Komisaris yang berkaitan dengan (a)
monitoring tindak lanjut hasil keputusan,
rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
(b) Bahan/materi yang bersifat administrasi
mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam
mengelola Perusahaan; (c) Dukungan
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2.

3.

administrasi serta monitoring berkaitan
dengan hal - hal yang harus mendapatkan
persetujuan atau rekomendasi dari Dewan
Komisaris sehubungan dengan kegiatan
pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh
Direksi.
4) Mengumpulkan data-data teknis yang
berasal dari komite-komite di lingkungan
Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan
Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris
Sekretariat Dewan Komisaris melakukan tugas
administrasi dan penyimpanan dokumen berupa:
a. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fasilitas
penyimpanan dokumen Dewan Komisaris yang
disediakan oleh Perusahaan.
b. Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan
surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris
dan dokumen lainnya dengan tertib.
Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris,
Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan
atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta
sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugasnya.

II.18.1.5 Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

1.

2.

3.
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Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf
Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan
Komisaris terdiri dari:
a. Honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas
persen) dari gaji Direktur Perusahaan
b. Fasilitas dan Tunjangan.
Besaran dan jenis penghasilan staf Sekretariat Dewan
Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan
ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar
dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris
lainnya.
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II.18.1.6 Etika Sekretaris Dewan Komisaris

1.

2.

Sekretaris Dewan Komisaris medorong terciptanya
perilaku etis dan menjunjung the highest ethical
standard di Perusahaan
Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga budaya
kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of
Conduct) yang berlaku di Perusahaan

II.18.1.7 Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Sekretaris Dewan
Komisaris

1.
2.

Sekretariat Dewan Komisaris wajib melaporkan secara
tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.
Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris
dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan
metode yang ditetapkan Dewan Komisaris.

II.18.2 Komite Dewan Komisaris

II.18.2.1 Keanggotaan dan Persyaratan

1.

2.
3.
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Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan
kepada RUPS.
Ketua Komite Dewan Komisaris adalah Anggota Dewan
Komisaris.
Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan
fungsi komite dan independensi dari masing-masing
Komite Dewan Komisaris.
a. Salah seorang Anggota Komite memiliki
pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup
di bidang tugas masing-masing komite.
b. Anggota Komite harus berasal dari pihak diluar
Perusahaan dan Tidak mempunyai kaitan dengan
manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan
kegiatan usaha Perusahaan.
c. Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang
berasal dari luar Dewan Komisaris sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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4.

Komite lainnya terdiri dari namun tidak terbatas pada
Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite
Nominasi
dan
Remunerasi,
dan
Komite
Pengembangan Usaha.
Seorang atau lebih anggota Komite berasal dari
Anggota Dewan Komisaris.

5.

II.18.2.2 Pengangkatan dan Pemberhentian
Ketua Komite Dewan Komisaris dan Anggota Sekretaris
Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris.
II.18.2.3 Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari
anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua)
tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

II.18.2.4 Piagam/Charter Komite

Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan
program kerja tahunan.
1.
2.
3.

4.

Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Piagam
Komite berdasarkan usulan Komite.
Piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan ditinjau
dan dimutahirkan secara berkala.
Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; Muatan piagam Komite lainnya sesuai
kebutuhan Dewan Komisaris.
Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk
didokumentasikan.

II.18.2.5 Program Kerja Komite

1.
2.

Dewan Komisaris wajib menetapkan program kerja
bagi Komite.
Salinan program kerja Komite disampaikan oleh Dewan
Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
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3.

4.
5.

6.

Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun
dan menyampaikan rencana kerja dan Anggaran
Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
Pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Tahunan
Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
Program kerja tahunan Komite Audit mencakup antara
lain:
a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian
manajemen dan memberikan rekomendasi
penyempurnaan sistem pengendalian manajemen
beserta pelaksanaannya;
b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor
eksternal dan SPI;
c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit
yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI;
d. Telah terdapat prosedur review yang memuaskan
terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh
Perusahaan;
e. Self assessment kinerja Komite Audit.
Program kerja tahunan komite lainnya paling sedikit
sesuai dengan piagam komite lainnya dan self
assessment kinerja komite lainnya.

II.18.2.6 Pertemuan Rutin Komite

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama
dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas
sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan
kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.
Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat
yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite
yang hadir.
Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris harus dibuat
untuk setiap rapat, memuat hasil-hasil analisis,
telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan,
serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan
Komisaris diserahkan kepada Sekretaris Dewan
komisaris untuk disimpan di Perusahaan.
Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite
kepada Dewan Komisaris.
Kehadiran Anggota Komite dalam rapat, dilaporkan
dalam triwulanan dan laporan tahunan Komite.
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II.18.2.7 Tugas dan Wewenang Komite

1.

Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.
a. Terdapat Komite Audit yang bekerja membantu
tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tugasnya.
b. Terdapat Komite lain untuk membantu tugas
Dewan Komisaris berdasarkan analisis mengenai
kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris
melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan
Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau
informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber
daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugasnya.

2.

II.18.2.8 Remunerasi Komite

1. Penghasilan Anggota Komite ditetapkan oleh Dewan
Komisaris dengan memperhatikan kemampuan
Perusahaan.
2. Penghasilan Anggota Komite berupa honorarium
maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji
Direktur Utama Perusahaan
3. Anggota
Dewan
Komisaris
yang
menjadi
Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan
tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan
Komisaris.

II.18.2.9 Etika Komite
1.

2.

Komite Dewan Komisaris medorong terciptanya
perilaku etis dan menjunjung the highest ethical
standard di Perusahaan;
Komite Dewan Komisaris wajib menjaga budaya
kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan (Code of
Conduct) yang berlaku di Perusahaan.
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II.18.2.10 Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Komite

1.

2.
3.

4.
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Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan
Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai
dengan rekomendasi jika diperlukan.
Laporan Komite ditandatangani oleh Ketua Komite dan
Anggota Komite.
Terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite
kepada Dewan Komisaris, minimal memuat
perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja
tahunan serta substansi hasil kegiatan dan
rekomendasinya.
Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1
(satu) tahun dengan menggunakan metode yang
ditetapkan Dewan Komisaris.
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Rencana Kerja Dewan Komisaris
a. Rapat Rutin Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan dan pengelolaan PT EDI Indonesia
dilakukan setiap bulan dengan waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris.
b. Rapat-rapat internal lainnya yaitu:
• Pembahasan Laporan Manajemen PT EDI Indonesia Triwulanan tahun 2016 dengan
Manajemen.
• Pembahasan Laporan Tahunan (Audited) Tahun 2015 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan
RUPS.
• Pembahasan dalam Rangka Penyusunan KPI Dewan Komisaris tahun 2016.
• Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan
Keuangan tahun buku 2015, laporan Kinerja PT EDI Indonesia dan kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2015 serta jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh
KAP.
• Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT EDI Indonesia Tahun 2017
dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2017 dalam Rangka Persiapan Pra RUPSdan RUPS.
• Pelaksanaan Rapat-rapat Khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang
penting/urgent serta hal strategis lainnya.
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RAPAT KOORDINASI ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI:
1. Rapat Rutin dalam rangka pengurusan dan pengelolaan PT EDI Indonesia dilakukan setiap bulan dan
waktunya sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Rapat-Rapat Koordinasi Lainnya, Yaitu:
• Pembahasan Laporan Manajemen PT. EDI Indonesia Triwulan Tahun 2016
• Pembahasan Laporan Tahunan (Audited) Tahun 2015 dalam rangka pelaporan konsolidasi dan
persiapan Pra RUPS dan RUPS dengan Pemegang saham.
• Pembahasan Laporan Manajemen PT EDI Indonesia tahun 2016 dalam rangka pembahasan
dengan Pemegang Saham.
• Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan
Keuangan, Laporan Kinerja PT EDI Indonesia Tahun 2015 serta Iadwal dan Program Pelaksanaan
Audit oleh KAP Pembahasan Usulan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT EDI
Indonesia Tahun 2016 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2017 dalam rangka persiapan Pra
RUPS dan RUPS dengan Pemilik.
• Pelaksanaan rapat-rapat khusus dengan Manajemen yang berkaitan dengan adanya
permasalahan yang penting/urgent serta hal strategis lainnya. Dalam rapat-rapat tersebut
diatas, Dewan Komisaris dapat mengikutsertakan Sekretaris Dewan Komisaris.

RAPAT DENGAN PEMEGANG SAHAM
1. Dalam rangka penetapan KPI Dewan Komisaris PT EDI Indonesia Tahun 2017.
2. Dalam rangka Pra RUPSdan RUPSPengesahan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan (Audited)
Tahun 2015.
3. Pembahasan Evaluasiatas Laporan Manajemen PT EDI Indonesia Semester II I 2015 serta Laporan
Manajemen Triwulan I s/d III 2016 dan Pengendalian Internal yang telah dilaksanakan oleh
Manajemen.
4. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran PT EDI Indonesia Tahun 2017 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2017 PT EDI Indonesia.
Dalam rapat-rapat tersebut di atas Dewan Komisaris dapat mengikut sertakan Sekretaris Dewan
Komisaris.

PROGRAM KUNJUNGAN KERJA KE LAPANGAN.
1. Kunjungan Berkala (Dalam Negeri), dalam rangka:
a. Melakukan monitoring dan Pengawasan atas realisasi dari program- program investasi
sebagaimana telah dianggarkan dalam RKAP.
b. Mendapatkan masukan dari manajemen tingkat bawah untuk penyusunan RKAP dan
pengendalian internal.
2. Kunjungan berdasarkan kebutuhan (Luar Negeri):
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Akan dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhannya (urgensinya) berdasarkan pertimbangan dan
masukan dari Manajemen ataupun pihak terkait lainnya serta kesepakatan bersama Dewan
Komisaris.

PROGRAM PENGEMBANGAN
Dimaksudnya sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris
dalam rangka peningkatan kemampuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, fungsi dan
tanggung jawabnya.
Bentuk-bentuk kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan, yaitu:
1. Diklat Dalam Negeri dalam bentuk Short Course. Seminar, Workshop, Konferensi yang berkaitan
dengan Peran Dewan Komisaris.
2. Apabila dipandang perlu, dilakukan Studi Banding ke Luar Negeri untuk mengetahui model dan
sistem dari pengelolaan asset, pengelolaan investasi dan peningkatan pelayanan, serta penerapan
GCG.

PROGRAM PENGENDALIAN INTERNAL
Dimaksudkan agar kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen dapat memberikan
jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan PT EDI Indonesia dan bilamana diterapkan secara
efektif dan efisien dapat membantu mengurangi dampak risiko bisnis pad a suatu tingkatan tertentu
yang harus diterima PT EDI Indonesia.

Kegiatan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatan secara profesional dalam menjaga
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas keberlangsungan Perusahaan. Dewan
Komisaris telah menjalankan berbagai kegiatan dalam merealisasikan dan mencapai target Rencana
Kerja dan Anggaran tahun 2016.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2016
Pada tahun 2016, perusahaan tidak melakukan pengembangan kompetensi atau pelatihan SDM
kepada Dewan Komisaris, sehingga dalam annual report tidak terdapat data atau informasi yang
disajikan.
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Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 10
(sepuluh) kali dengan agenda pembahasan rapat dan frekuensi kehadiran sebagaimana tabel berikut:
PESERTA
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

AGENDA RAPAT

TANGGAL

Pembahasan kegiatan thn 2016 & Evaluasi
2015

Rabu, 06
Januari
2016

Pembahasan RJPP 2016-2020

Selasa, 19
Januari
2016

Usulan struktur organisasi PT EDII

Senin,15
Februari
2016

1. Laporan Audit KAP EY thn 2015
2. Evaluasi Triwulan I RKAP 2016
3. Pembahasan Teknis Usulan Penghapusan
Aset

Rabu, 12
April 2017

Evaluasi Kinerja Manajemen menjelang
Semester I thn 2016

Selasa, 07
Juni 2016

Pembahasan Persiapan RUPS
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan
2015

Rabu, 21
Juni 2017

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
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Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)

1. Pembahasan INSW
2. Evaluasi Kinerja Manajemen Semester I

Senin, 18
Juli 2016

Pembahasan Usulan RKAP 2017

Kamis, 08
September
2016

Confidential

Selasa, 25
Oktober
2016

1. Pembahasan Pra-RUPS RKAP 2017
2. Laporan Self Assessment GCG 2015

Senin, 19
Desember
2016

Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
Budi Susilo (Komisaris Utama)
Herry Andriejanssen (Komisaris)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan &
Pendukung)
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Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat
Nama
Kehadiran Rapat
Jumlah

Presentase (%)

Budi Susilo (Komisaris Utama)

10

100%

Herry Andriejanssen (Komisaris)

10

100%

Organ Pendukung Dewan Komisaris
EDII berupaya mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris dengan
memutakhirkan organ pendukung Dewan Komisairs agar mampu mengawasi dan mengakomodir
seluruh standar implementasi terbaik tata kelola perusahaan. Pada tahun 2016, EDII memperbaharui
komposisi organ pendukung Dewan Komisaris dengan menambah satu komite yaitu Komite Audit. Hal
tersebut diharapankan mampu mendorong kualitas implementasi GCG di EDII untuk pengembangan
Perusahaan ke depan.
Organ pendukung Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu
Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan penasihatan kepada Direksi. Organ
pendukung Dewan Komisaris EDII terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan
Komisaris telah mengangkat Sdr. Syaiful Amin sebagai Sekretaris Dewan Komisaris dan Sdr. Kaleb
sebagai Komite Audit.
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Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Name

: A. SYAIFUL AMIN, S. KOM , M.S.M

Place of Birth

: MANNA, BENGKULU SELATAN

Date of Birth

: 21 MARCH 1978

Gender

: Laki-Laki

Marital Status

: Kawin

Religion

: Islam

Email

: iful78@gmail.com

Phone Number

: 08129865604

Formal Education
Level
SD
SLTP
SLTA - IPA/A1
S1 - ILMU KOMPUTER

School
SD N NO. 17 MANNA-BENGKULU
Name
SMP N 1 MANNA-BENGKULU
SMA N I MANNA-BENGKULU
UNIVERSITAS GAJAH MADA-YOGYAKARTA

S2 - ILMU MANAJEMEN
S2 - MBA

UNIVERSITAS INDONESIA - JAKARTA
KLU – GERMANY

Graduate Year
1990
1993
1996
2000
2010
ON PROGRES

Assignment History
Position
Manager Sistem Informasi Cabang Pelabuhan
Tanjung Priok
ASM. Pengelolaan Perangkat Lunak &
Komunikasi Data Kantor Pusat
Pemeriksa Teknik & Sistem Informasi Junior
Asisten Pemeriksa Operasi & Sistem Informasi
Supervisor Dukungan Sistem
Staf Programmer
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SK No.

Start

HK.428/29/10/2/PI.II-14

01-NOV-2014

KP.428/1/3/PI.II-11

01-JAN-2011

KP.428/3/2/PI.II-09
KP.428/1/14/PI.II-06
KP.428/4/3/PI.II-05
KP.410/1/8/PI.II-01

16-OCT-2009
03-APR-2006
28-NOV-2005
01-MAR-2001
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Training Record
No
1
2
3
4
5

Course Topic
Preparation Class and Final Test Program EMBA batch
IV
Placement Test IELTS EMBA Batch IV
SUPPLIER SELECTION, RATING, &
CERTIFICATION
SHARING VISION PENGADAAN TEKNOLOGI
INFORMASI 2013
WORKSHOP PERSONALITY DEVELOPMENT
PROGRAM

6 THREE HOURS SESSION "BE EXPERT IN YOUR WAY"
7 PELATIHAN TEAM BUILDING
SESSION ON LEADERSHIP MODUL LEADERSHIP EXCELLENCE
8
FOR HIGH PERFORMANCE
9 SESSION ON LEADERSHIP MODUL CUSTOMER LEADERSHIP
10
11
12
13
14

ENGLISH LANGUAGE TRAINING PROGRAM DENGAN
NATIVE SPEAKER
SESSION ON LEADERSHIP MODUL MANAGING
EXECUTION AND ENGAGEMENT
PELATIHAN VISITING WORLD CLASS EPAYMENT
PELATIHAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
BERDASARKAN ISO/IEC 27000
ENGLISH LANGUAGE TRAINING PROGRAM FOR
MANAGERIAL

15 SEMINAR CORPORATE EXECUTIVE STRATEGIC SESSION
16
17
18
19
20

SEMINAR NASIONAL "KEAMANAN INFORMASI
UNTK MELINDUNGI DATA STRATEGIS"
WORKSHOP SHARING VISION "VISITING
WORLD CLASS DATA CENTER EAUNIX"
WORKSHOP KNOWLEDGE SHARING
WORKSHOP INFORMATION TECHNOLOGY
ORGANIZATION
TRAINING CHANGE THERAPHY FOR AGENT OF
CHANGE

21 WORKSHOP CONTRACT & PROCUREMENT FRAUD
22
23
24
25

AUTBOUND MANAGEMENT TRAINING
RISK BASED AUDIT
ORACLE 9I DATABASE : FUNDAMENTALS II
ORACLE 9I DATABASE : FUNDAMENTALS I

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

Location

Course Year

TPK

2015

TPK

2015

KP0

2014

KP0

2013

KP0

2013

KP0
KP0

2013
2013

KP0

2012

KP0

2012

KP0

2012

KP0

2012

KP0

2011

KP0

2011

KP0

2011

KP0

2011

KP0

2011

KP0
KP0

2011
2011

KP0

2011

KP0

2011

JAKARTA
PURWAKARTA
BOGOR
JAKARTA
JAKARTA

2010
2009
2007
2006
2006
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26 INFORMATION TECHNOLOGY
PEMBEKALAN TERPUSAT PROGRAM SDM
27 PEMIKIR
28 ADMINISTERING A MS SQL SERVER DATABASE
29 ELECTRONIC COMMERCE COURSE
30 MASA DASAR PEMBINAAN FISIK MENTAL
31 KURSUS KEPELABUHANAN
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JAKARTA
CISARUA
BOGOR
JAKARTA
JAKARTA
SUKABUMI
JAKARTA

2004
2003
2003
2002
2001
2001
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Komite Audit
Komite Audit Dewan Komisaris PT EDI Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Direksi Nomor: 01/DK/I/EDII-2016 tentang Pembentukan Komite Audit Dan Penunjukan
Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT EDI Indonesia. Adapun susunan Komite Audit
Dewan Komisaris PT EDI Indonesia adalah sebagai berikut:
Ketua Komite Audit
Anggota Komite Audit

: Herry Andriejanssen
: Kaleb

Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang Dan Tugas Pokok Komite Audit Dewan
Komisaris PT EDI Indonesia
NO

ASPEK

URAIAN

1

Fungsi

Sebagai perangkat pendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip Good Corporate
Governance.

2

Tanggung Jawab

Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT. EDI Indonesia.

3

Wewenang

4

Tugas Pokok

a. Mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan dengan manajemen
dan Auditor internal PT. EDI Indonesia yang berkaitan dengan
bidang yang relevan dengan fungsi dan peran Komite Audit.
b. Memberikan rekomendasi berkaitan dengan bidang tugasnya
kepada Dewan Komisaris.
a. Mendorong terbentuknya pengawasan internal yang memadai.
b. Meningkatkan keterbukaan dalam Pelaporan Keuangan.
c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan penugasan eksternal
Audit meliputi dan tidak terbatas kepada kewajaran biaya jasa
Audit, pengalaman, independensi serta objektivitas.
d. Membuat laporan pernyataan atas tugas dan tanggung jawab
Komite Audit selama tahun buku dimana laporan tersebut
disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada
pemegang saham.
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Profil Komite Audit
Nama
Jenis Kelamin
Tempat & Tanggal Lahir
Agama

: Herry Andriejanssen
: Laki-laki
: Malang, 13 Oktober 1949
: Christian

Pendidikan:
- Bachelor of Science
: Nanyang University, Singapore
- Master of Business Administration (MBA) : Columbia University, New York

Pengalaman Kerja:
1976-1978
1978-1980
1981-1983
1984-Sekarang

TEXAS INSTRUMENT INC. Dallas, Texas. (Financial Planning Manager)
INDOVEST BANK, Jakarta, Manager, (Credit & Marketing Dept.)
PT. BESUKI INDAH ELECTRONICS, Jakarta, (Direktur Keuangan)
PT. ANEKA SPRING TELEKOMINOO Group, Jakarta, (Direktur Utama)
PT. SISINDOKOM LINTASBUANA, Jakarta, (Komisaris Utama)
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Name
Address
Home Number
Mobile
Place, Date of Birth
Sex
Religion
Marital Status
Education

: Kaleb.SE
: Budi Indah I-3 no.5
: (021) 5401249
: 0812-865- 7739
: Jakarta, September I" 1981
: Male
: Christians
: Married
: S1-Accounting

EXPERIENCE
• General Manager Compliance & Risk Management, ASTEL Group, May 2017 - Present
• Manager Compliance Corporate Governance, Risk Management & Quality Assurance, PT
Administrasi Medika (Telkom Group), May 2013-April 2017
• Certification Operation Head, PT Bureau veriras Certification Indonesia, October 2010 - April
2013
• Superintendent Material Control, PT lntracawood Manufacturing, September 2007 -June
2010
• Financial Credit Controller, PT Charoen Pokphand Indonesia, May 2004- September 2007
• Head Audit, PT Asia Plast Industries Tbk, July 2002 - May 2004
• Warehouse Controller Oflicer, PT Hawaii Confectionery Factory, May 2001 - May 2002

Training Experience
• Awareness ISO 9001 : 2000, certified by Business Excellence on 2003
• Internal Audit 9001 : 2000, certified hy Business Excellence on 2004
• Awareness I SO TS 16949:2009 by Bureau Veritas Paris on February 2011
• Awareness ISO 17021 :2008 certified by Bureau Veritas Indonesia on November 2011
• Business Performance & Evaluation by Telkom on September 2013
• Fraud Management, trained by BPJS Kesehatan on September 2014
• Train for Trainer, certified by BSI Indonesia on November 2014
• Awareness OH SAS 18001 :2007, certified by PT Panji Tech on March 2015
• Awareness ISO 27001 : 2013, certified by PT Panji Tech on August 2015
• Internal Audit ISO 27001:2013 . certi lied by PT Panji Tech on October 2015
• Penetration Test, certified by PT Panji Tech on November 2015
• IRCA Transition ISO 9001 : 2015 by BSI Indonesia on May 2016
• ISO 31000: 2009, certi tied by BSI Indonesia on April 2016
• IRCA ISO 900 I :2015 no A 17980 by TVE Certification Service Pvt. Ltd.
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• Basic Malcolm Raldridge
• Fraud Risk Management
• Investment Guidance
• Health Paradigm
• Knowledge Of Insurance
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URAIAN DIREKSI
III.1
Pengertian dan
Persyaratan Direksi

III.1.1 Pengertian Direksi

1. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan
bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola
perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai
dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun,
pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi
tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan
masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama
adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter
pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.
III.1.2 Persyaratan Direksi

1.

2.

Persyaratan formal Anggota Direksi yaitu orang
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan
hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak
Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan
pailit;
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara, BUMN, Anak
Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan.
Persyaratan materiil Calon Anggota Direksi yaitu:
a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan
memiliki rekam jejak (track record) yang
menunjukan keberhasilan dalam pengurusan
BUMN/ Anak perusahaan/ Perusahaan/ Lembaga
tempat yang bersangkutan bekerja sebelum
pencalonan;
b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki:
1) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha
perusahaan yang bersangkutan;
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2)

3.

Pemahaman terhadap manajemen dan tata
kelola Perusahaan;
3) Kemampuan untuk merumuskan dan
melaksanakan kebijakan strategis dalam
rangka pengembangan Perusahaan;
c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak
pernah terlibat:
1) Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik
menyimpang,
pada
tempat
yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berbuat tidak jujur);
2) Perbuatan cidera janji yang dapat
dikategorikan tidak memenuhi komitmen
yang telah disepakati pada tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berperilaku tidak baik);
3) Perbuatan
yang
dapat
memberikan
keuntungan secara melawan hukum kepada
yang bersangkutan dan/atau pihak lain
sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
4) Perbuatan yang dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap ketentuan yang
berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan
Perusahaan yang sehat (berperilaku tidak
baik);
d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan
memiliki kemampuan untuk:
1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi
Perusahaan;
2) Mengarahkan pejabat dan karyawan
Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu
untuk mewujudkan tujuan Perusahaan;
3) Membangkitkan semangat (memberi energi
baru) dan memberikan motivasi kepada
pejabat dan karyawan Perusahaan untuk
mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.
e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan Perusahaan.
Persyaratan lain Anggota Direksi, yaitu:
a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota
legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri
sebagai calon anggota legislatif;
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b.

c.
d.

e.

f.

g.

III.2

1.

Komposisi Direksi

2.

3.

Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak
sedang mencalonkan diri sebagai calon
kepala/wakil kepala daerah;
Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan
menjabat Direksi;
Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada
BUMN, kecuali menandatangani surat pernyataan
bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut
jika terpilih sebagai Anggota Direksi Perusahaan;
Tidak sedang menduduki jabatan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota
Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan
bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut
jika terpilih sebagai anggota direksi;
Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada
Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua)
periode berturut-turut;
Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita
suatu penyakit yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi) yang
dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
rumah sakit pemerintah.

Penentuan
Jumlah
Anggota
Direksi
mempertimbangkan kondisi Perusahaan serta
efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dalam
menentukan jumlah Direksi harus didasarkan pada
kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan dan
disesuaikan dengan kondisi Perusahaan meliputi
karakteristik, kapasitas, ukuran.
Penentuan Komposisi Anggota Direksi memperhatikan
keberagaman,
keahlian,
pengetahuan,
dan
pengalaman yang dibutuhkan.
Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1
(satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama.
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4.

III.3
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Direksi

Seluruh Anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia,
di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas
pengelolaan Perusahaan sehari-hari.

III.3.1 Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

3.

Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS
melalui proses yang transparan.

4.

Pedoman
pengangkatan
dan
pemberhentian,
diantaranya mengatur mengenai: (a) penjaringan atau
nominasi
calon
Anggota
Direksi;
(b)
penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit
and proper test) bagi anggota Direksi.
Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman
pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

5.

III.3.2

Penjaringan dan Penilaian Calon Direksi

11. Calon Direksi dapat berasal dari:
a. Anggota Direksi yang sedang menjabat;
b. Pejabat internal setingkat di bawah Direksi;
c. Pejabat internal BUMN yang bersangkutan
serendah-rendahnya dua tingkat dibawah Direksi,
atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan
tingkatan Anak Perusahaan yang bersangkutan
dalam struktur organisasi BUMN yang
bersangkutan, yang ditetapkan oleh Direksi;
d. Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang
baik, relevan dan dapat dipertanggungj awabkan.
12. Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi
bakal Calon Direksi dari berbagai sumber;
13. Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria
dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV,
dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk
menyusun Daftar Bakal Calon (long list) sebanyak
minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing
jabatan anggota Direksi;
14. Tim Evaluasi melakukan Penilaian terhadap bakal calon
yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon
(long list) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN untuk
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15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan
kepada Direksi BUMN sebagai Calon Direksi.
Dalam melakukan Penilaian terhadap bakal Calon
Direksi, Tim Evaluasi dapat menggunakan ahli atau
Lembaga Profesional.
Ahli atau Lembaga Profesional harus bersifat
independen, mempunyai reputasi baik, memiliki fungsi
melaksanakan assessment, dan hasil assessment harus
memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
Bakal Calon Direksi yang dinilai harus mematuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dan/atau
Lembaga Profesional
Apabila dipandang perlu, Direksi BUMN dapat
menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional;
Dalam hal Penilaian dilakukan oleh Lembaga
Profesional, maka hasil Penilaian disampaikan oleh
Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi untuk
dievaluasi;
Hasil Penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon (short
list) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing
jabatan anggota Direksi dengan ranking nilai terbaik.
Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon
(short
list) kepada Direksi BUMN untuk penetapan Calon
Direksi terpilih;
Penyampaian Daftar Calon (short list) kepada Direksi
BUMN, disertai dengan penjelasan mengenai proses
penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

III.3.3 Penetapan Direksi

a.

b.

c.

d.
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Direksi BUMN melakukan evaluasi akhir atas
hasil Penilaian untuk menetapkan masingmasing 1 (satu) Calon Direksi terpilih untuk
masing-masing jabatan Anggota Direksi;
Jika dianggap perlu, Direksi BUMN dapat
menggunakan langsung hasil Penilaian yang
dilakukan oleh Lembaga Profesional dalam
menetapkan Calon terpilih;
Dalam hal tidak diatur lain dalam Anggaran
Dasar BUMN, Direksi BUMN mengajukan Calon
Direksi untuk ditetapkan dalam RUPS
Perusahaan
menjadi
Anggota
Direksi
Perusahaan;
Khusus untuk Calon Direksi, pengajuan untuk
ditetapkan dalam RUPS, dilakukan setelah
Calon
Direksi
yang
bersangkutan
menandatangani kontrak manajemen.
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III.3.4 Pemberhentian Direksi

1.

2.

3.

4.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu
berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya.
Alasan Pemberhentian antara lain:
a. Tidak / kurang dapat memenuhi kewajibannya
yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
c. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau
peraturan perundang-undangan;
d. Telah ditetapkan sebagai Tersangka atau
Terdakwa dalam tindakan yang merugikan
Perusahaan dan/atau negara;
e. Melakukan tindakan yang melanggar etika
dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati
sebagai Direksi;
f. Dinyatakan
bersalah
dengan
keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;
g. Mengundurkan diri;
h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi
kepentingan dan tujuan Perusahaan, antara lain
karena terjadinya ketidak harmonisan antar
Anggota Direksi.
Jabatan Direksi berakhir apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi
berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan
peraturan
perundang-undangan
termasuk
rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran
diri.
Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi
lowong, maka :
d. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi
jabatan Anggota Direksi yang Iowong tersebut;
e. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum
Pemegang Saham belum mengisi jabatan Anggota
Direksi yang lowong, maka salah seorang Anggota
Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan
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f.

g.

III.4

Komisaris atau pihak lain selain Anggota Direksi
yang ada yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, menjalankan pekerjaan
Anggota Direksi yang lowong tersebut dengan
kekuasaan dan wewenangan yang sama.
Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh
berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum
Pemegang Saham belum mengisi jabatan Anggota
Direksi yang lowong, maka Anggota Direksi yang
berakhir masa jabatannya tersebut dapat
ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk
menjalankan pekerjaan Anggota Direksi yang
lowong tersebut dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama.
Kepada Pelaksana Tugas Anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c pada
poin 4 ini selain Anggota Direksi yang masih
menjabat,
memperoleh
gaji
dan
tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota
Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk
santunan purna jabatan.

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

Masa Jabatan Direksi

III.5
Program Pengenalan
dan Pelatihan

III.5.1 Program Pengenalan Direksi

Kebijakan Direksi terkait Program Pengenalan Direksi adalah
sebagai berikut:
1.

2.

3.

Kepada Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama
kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai
Perusahaan.
Tanggung jawab untuk mengadakan program
pengenalan tersebut berada pada Sekretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi
sebagai Sekretaris Perusahaan.
Materi Program pengenalan meliputi:
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan
dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja
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4.

5.

keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha
jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis
lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang
didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem
dan kebijakan pengendalian internal, termasuk
Komite Audit;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang
tidak diperbolehkan.
Program pengenalan Perusahaan dapat berupa
presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan
pengkajian dokumen atau program lainnya yang
dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program
tersebut dilaksanakan.
Tingkat kehadiran/keefektifan Anggota Direksi dalam
mengikuti rangkaian program pengenalan Perusahaan.

III.5.2 Program Pelatihan Direksi

Agar Direksi dapat menjalankan tugasnya, maka Anggota
Direksi harus senantiasa menambah dan memutakhirkan
pengetahuannya (update knowledge). Berikut Kebijakan
Direksi terkait Program pelatihan Direksi adalah sebagai
berikut:
1.

2.

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka
meningkatkan kompetensi Anggota Direksi sesuai
dengan kebutuhan. Cakupan penerapannya adalah:
5. Direksi menyusun kebijakan pelatihan bagi Direksi
sesuai kebutuhan.
6. Direksi menyusun Rencana Kerja dan anggaran
untuk kegiatan pelatihan bagi Anggota Direksi.
7. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran
meliputi:
1) Pelaksanaan pelatihan bagi Anggota Direksi
direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja
Direksi.
2) Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang
telah dijalani Anggota Direksi.
Untuk memfasilitasi pelaksanaan update knowledge
tersebut, maka Anggota Direksi perlu untuk
mendapatkan pendidikan berkelanjutan, yang
dikombinasikan dalam self-study dan keikutsertaan
pada pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar,
conference, yang
dapat
bermanfaat
dalam
meningkatkan efektivitas fungsi Direksi.
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3.
4.
5.

III.6
Rencana Kerja dan
Anggaran Direksi

Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan di dalam dan
di luar negeri, dan atas beban Perusahaan.
Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan
pelatihan bagi Anggota Direksi.
Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran:
a. Kegiatan pelatihan bagi Anggota Direksi tercantum
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
b. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang
telah dijalani Anggota Direksi.

III.6.1 Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) yang disahkan oleh RUPS.
Direksi menyusun kebijakan, prosedur dan pedoman
penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) yang memadai.
Direksi menyusun rancangan RJPP yang sesuai dengan
pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan.
Direksi menyiapkan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis
yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RJPP sekurangkurangnya memuat:
a. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya,
b. Posisi Perusahaan saat ini,
c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyususnan
RJPP, dan
d. Penetapan misi, sasaran, kebijakan, dan program
kerja jangka panjang.
Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat
mengenai RJPP yang disiapkan Direksi sebelum
ditandatangani bersama.
Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan
(RJPP) yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan
menindaklanjuti/membahas
hasil
telaahan
(tanggapan/pendapat)
Dewan
Komisaris
atas
rancangan RJPP.
Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS
dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai
jadwal waktu ditentukan.
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8.

9.

Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham
pada tanggal 31 Oktober sebelum RJPP tahun berjalan.
Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada
Dewan Komisaris sebelum 30 September tahun
berjalan.
Direksi mensosialisasikan RJPP kepada seluruh
karyawan Perusahaan.

III.6.2 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS.
Direksi menyusun kebijakan, prosedur dan pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) yang memadai.
Direksi menyusun rancangan RKAP yang sesuai dengan
pedoman penyusunan RKAP yang ditetapkan dan
rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran
tahunan RJP.
Direksi menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari
RJP. RKAP sekurang-kurangnya memuat:
a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan
Perusahaan dan program kerja,
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
RUPS/Menteri.
Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan
RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan
menindaklanjuti/membahas
hasil
telaahan
(tanggapan/pendapat)
Dewan
Komisaris
atas
rancangan RKAP.
Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat
mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum
ditandatangani bersama.
Direksi menyampaikan rancangan RJP kepada RUPS
dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai
jadwal waktu ditentukan.
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8.

9.

III.7
Tugas Direksi

Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham
pada tanggal 31 Oktober sebelum RJP tahun berjalan.
Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada
Dewan Komisaris sebelum 30 September tahun
berjalan.
Direksi mensosialisasikan RJP kepada seluruh karyawan
Perusahaan.

III.7.1 Tugas Umum Direksi

1.

2.

3.

4.

5.

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan
bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola
perusahaan. Masing-masing Anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai
dengan pembagian tugas dan wewenangnya.
Pelaksanaan tugas oleh masing-masing Anggota Direksi
tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan
masing-masing Anggota Direksi termasuk Direktur
Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai
primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan
Direksi.
Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad
baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar
Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya
serta memperhatikan kepentingan dari berbagai
Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai
dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas
yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau
Anggaran Dasar.
Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi wajib
mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara
penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan
Perusahaan.
Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan:
a. Terdapat struktur organisasi yang dirancang untuk
memastikan pencapaian sasaran dan tujuan
Perusahaan.
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b.

6.

Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian
tugas dan tanggungjawab masing-masing Anggota
Direksi.
c. Terdapat penetapan deskripsi dan spesifikasi
jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat
jabatan di struktur organisasi.
d. Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas
struktur organisasi.
Salah seorang Anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat
Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan
dan pemantauan GCG di Perusahaan.

III.7.2 Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara
Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor
5710/E01/HK.110/06/2016. Pembagian Tugas Direksi PT
EDI Indonesia :
1. Direktur Utama mengkoordinir dan membidangi :
a) Sales Division Customs & Excise Sector;
b) Sales Division Government Sector;
c) Sales Division Private & Financial Sector;
d) Sales Division Port & Regional Office;
e) Business Developrmet Division
f) Corporate Secretary;
g) Internal Auditor (SPI);
h) Advisory Board.
2. Direktur Keuangan dan Pendukung Mengkoordinir dan
membidangi :
a) Finance Division;
b) Human Capital & Support Division;
c) IT Development;
d) IT Project Management Officer (IT PMO);
e) IT Operation;
f) Internal Auditor (SPI).
III.7.3 Tugas Arahan Direksi

III.7.3.1
Tugas Arahan Direksi Terkait Kebijakan
Operasional dan Standard Operasional (SOP)

1.

Direksi menyusun SOP untuk seluruh proses bisnis inti
Perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan
perusahaan
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2.
3.

4.

Direksi melakukan sosialisasi SOP untuk proses bisnis
inti Perusahaan kepada karyawan yang terkait
Direksi melaksanakan SOP untuk proses bisnis inti
Perusahaan secara konsisten dan tidak terdapat
penyimpangan atas prosedur
Direksi melakukan peninjauan penyempurnaan SOP
secara berkala.

III.7.3.2
Risiko

Tugas

Direksi Terkait Penerapan Manajemen

1. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang
memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen
risiko, pelaporan risiko dan penanganannya.
2. Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan
program manajemen risiko.
3. Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada
seluruh karyawan Perusahaan.
4. Terdapat rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan
kebijakan manajemen risiko
5. Direksi melaksanakan program manajemen risiko
(program manajemen risiko antara lain mencakup
identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis,
proyek maupun usulan tindakan Perusahaan yang harus
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau
RUPS).
6. Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program
manajemen risiko
7. Tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko
(risk awareness).
8. Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko
kepada Dewan Komisaris.
a. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris
dan Pemegang Saham tentang profil risiko dan
pelaksanaan program manajemen risiko.
b. Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris
dan Pemegang Saham tentang analisis risiko atas
Rancangan RKAP dan strategi penanganannya
c. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan
manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktuwaktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.
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III.7.3.3 Tugas
Direksi
Terkait melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil
keputusan yang diperlukan
1.

Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan
RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan
melalui analisis yang memadai dan tepat waktu
a. Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang
membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris,
telah melalui mekanisme yang sesuai dengan
Anggaran Dasar Perusahaan atau sesuai dengan
wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
b. Program/kegiatan yang membutuhkan investasi
dan hutang dalam jumlah signifikan telah
diputuskan melalui analisis yang memadai
berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian
kelayakan serta analisis risiko terhadap
program/kegiatan
tersebut
dan
tindakan
pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko
tersebut.
c. Proses pengambilan keputusan atau kebijakan
Direksi dilaksanakan tepat waktu, sesuai
pedoman/mekanisme
tentang
pengambilan
keputusan.

III.7.3.4 Tugas Direksi Terkait pengukuran dan penilaian
kinerja
1.

Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan
penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam
organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif
dan transparan
a. Sistem/pedoman penilaian kinerja, minimal
memuat : Prosedur operasional standar atas
pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan
jabatan (struktural) dalam Perusahaan, Penjelasan
mengenai indikator Kinerja, minimal berupa
formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi
sumber data, saat pelaporan, dsb.
b. Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam
struktur organisasi sesuai dengan ruang lingkup
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2.

3.

4.

tugas dan peran unit dan jabatan (struktural)
dalam organisasi.
c. Sistem pengukuran kinerja didukung dengan
aplikasi komputer.
Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP
dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub
unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di
organisasi
a. Target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur
organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan
potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam
organisasi.
b. Kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam
struktur organisasi.
Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap
capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah
Direksi dan tingkat Perusahaan
a. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap
perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah
Direksi.
1) Tersedianya laporan berkala pengukuran dan
informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di
bawah Direksi secara berkala dan tepat
waktu.
2) Pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja
dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara
berjenjang.
3) Direksi menindaklanjuti hasil pembahasan
bulanan atas kinerja jabatan/unit di bawah
Direksi yang tidak/belum mencapai target
yang ditetapkan.
b. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap
perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah
Direksi
Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen
kinerja kepada Dewan Komisaris
a. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada
Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja
Perusahaan berdasarkan target-target kolegial
Direksi
b. Tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak
manajemen-kolektif).
c. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada
Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja
masing-masing Direktorat berdasarkan target-
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target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja
masing-masing Direksi.
d. Tingkat pencapaian target kinerja Anggota Direksi
(individu).
III.7.3.5 Tugas Direksi Terkait Usulan Insentif kinerja
1.

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS
tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi
a. Direksi memberikan usulan kepada RUPS yang
sudah disetujui Dewan Komisaris tentang insentif
kinerja Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi
mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang
dicapai (KPI)

III.7.3.6 Tugas Direksi Terkait Penerapan Sistem Teknologi
Informasi
1.

Direksi menerapkan Sistem Teknologi Informasi (TI)
sesuai kebijakan yang disusun:
a. Direksi memiliki kebijakan teknologi informasi:
1) Perusahaan
menetapkan
Information
Tecnology Master Plan (ITMP) sebagai
pedoman dalam pengembangan teknologi
informasi dan Information Technology Detail
Plan (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut
ITMP, yang digunakan sebagai acuan
pelaksanaan atas perencanaan tahunan
sesuai ITMP.
2) Arsitektur sistem informasi sebaiknya juga
telah mendesain sampai dengan level data
dan sistem keamanannya.
3) Arah penggunaan dan pengadaan teknologi
informasi yang digunakan telah direncanakan
dengan memperkirakan trend perkembangan
teknologi.
4) Terdapat kebijakan pengelolaan data,
prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI.
b. Penerapan TI di Perusahaan sesuai dengan master
plan dan disertai dengan perencanaan TI yang
matang mencakup sumber daya manusia, struktur
organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang
diberikan TI.
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c.
d.

Melakukan Audit atas TI.
Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi
informasi kepada Dewan Komisaris.
1) Adanya laporan pelaksanaan sistem TI secara
tertulis terkait dengan pelaksanaan TI Master
Plan dan ITDP serta disampaikan kepada
Dewan Komisaris, baik diminta ataupun tidak
diminta.
2) Adanya laporan kinerja teknologi yang
disampaikan kepada Dewan Komisaris
(termasuk hasil audit TI).

III.7.3.7 Tugas Direksi Terkait Sistem Peningkatan Produk
dan Pelayanan
1.

Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk
dan pelayanan adalah sebagai berikut:
a. Palaksanaan pelayanan:
1) Direksi menyusun SOP layanan pelanggan dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2) SOP dan SPM di informasikan secara terbuka
3) Indikator SPM tercapai
4) Tingkat Kualitas yang memadai mengenai
kemudahan layanan dan fairness
b. Peningkatan mutu (sistem pengendalian mutu
produk)
1) Perusahaan memiliki sertifikasi atas kebijakan
mutu
2) Sistem Pengendalian Mutu diterapkan secara
konsisten ditandai dengan keluhan pelanggan
atas mutu produk/jasa menurun.
3) Menindaklanjuti ketidak sesuaian mutu
dalam proses produksi.
4) Sistem mutu dievaluasi dan diaudit secara
berkala.
c. Perusahaan memberikan kompensasi dalam hal
SPM dan mutu yang tidak terpenuhi

III.7.3.8 Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan
1.

Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan Perusahaan:
a. Terdapat kebijakan tentang tanggung jawab sosial
dan lingkungan Perusahaan, sebagai penjabaran
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pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
b. Membentuk
unit/bagian
yang
bertugas
melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan Perusahaan
c. Terdapat kebijakan tentang pembinaan usaha
kecil.
d. Perusahaan memiliki indikator kinerja untuk
mengukur keberhasilan pengelolaan CSR
2.

3.

4.

Direksi mengantisipasi dampak negatif terhadap
masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan,
dan proses operasional dari Perusahaan
a. Menyusun SOP yang memuat kewajiban
Perusahaan memastikan bahwa asset-asset dan
lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya,
memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan,
kesehatan dan keselamatan kerja.
b. Menyusun program penanganan keadaan darurat
yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
c. Terdapat infrastruktur, baik sebagai early warning
system maupun pelaksanaan program keadaan
darurat
Direksi mendukung dan memperkuat pengembangan
masyarakat melalui program bina lingkungan dan
program lainnya sesuai perundang-undangan yang
berlaku
a. Menyusun
rencana
kerja
untuk
mengimplementasikan tanggung jawab sosial
Perusahaan.
b. Menyusun rencana kerja implementasi tanggung
jawab sosial Perusahaan dianggarkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
dan bukan sebagai distribusi laba
c. Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial
dengan rencana yang ditetapkan.
Direksi melaksanakan program kemitraan dengan
usaha kecil
a. Menyusun rencana kerja untuk melaksanakan
program kemitraan dengan usaha kecil.
b. Implementasi program kemitraan dianggarkan
dalam RKAP dan bukan sebagai distribusi laba.
c. Melaksanakan kegiatan kemitraan sesuai dengan
rencana kerja yang ditetapkan.
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5.

Direksi memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja
kunci yang berkaitan dengan CSR
a. Perusahaan menetapkan indikator keberhasilan
pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.
b. Perusahaan melakukan evaluasi atas pencapaian
indikator keberhasilan dengan target-targetnya.

III.7.3.9 Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tentang
Sumber Daya Manusia (SDM)
Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan
memberikan remunerasi yang layak, dan membangun
lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian
Perusahaan.
1.

Pendidikan dan pelatihan
a. Menyusun program pendidikan dan pelatihan
untuk memberikan peningkatan knowledge, skill
dan ability yang dapat digunakan meningkatkan
efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan
evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan
untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan
pelatihan, melaksanakan program terkait
kemudian mengevaluasinya
b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan
tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan.
c. Melakukan evaluasi pasca pendidikan dan
pelatihan.
d. Tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan
pendidikan dan pelatihan karyawan.

2.

Program Pengembangan SDM
a. Menyusun program pengembangan SDM melalui
training, coaching dan assignment.
b. Melaksanakan program pengembangan SDM
sesuai
pedoman/sistem
yang
ditetapkan,
kemudian mengevaluasinya.

3.

Program K3
Melakukan perlindungan keselamatan pekerja, antara
lain: keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3,
fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi
kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi
mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja;
(untuk perusahaan industri/yang wajib), melaksanakan
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program terkait K3 kemudian mengevaluasinya dan
menindaklanjuti hasil evaluasinya.
4.

5.

6.

7.

8.

Kebijakan sistem penilaian kinerja (performance
appraisal) bagi karyawan, adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan mencakup sisi kinerja individu dan
kompetensi karyawan;
b. Terdapat indikator kinerja individu dan target yang
ditetapkan oleh atasan langsung;
c. Sistem penilaian kinerja (performance appraisal)
bagi karyawan diterapkan dengan konsisten;
d. Hasil
penilaian
performance
appraisal
dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan.
Memberikan kesempatan yang memadai untuk
menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan
kompetensi.
Menerapkan remunerasi dan kesejahteraan dengan
menyusun
kebijakan,
mensosialisasikan
dan
menerapkannya dengan memperhatikan tingkat
keadilan dan tingkat kompetitif.
Menerapkan reward and punishment atas penerapan
Pedoman Perilaku dan disiplin dengan menyusun
kebijakan atau program, mensosialisasikan kepada
karyawan serta melaksanakan secara konsisten.
Keterbukaan informasi mengenai perencanaan
Perusahaan
ke
depan
yang
dapat
berakibat/berpengaruh
pada
pekerja
dengan
menyusun kebijakan mengenai keterbukaan informasi,
menyediakan media komunikasi atau sistem informasi
kepada karyawan serta melaksanakan secara
konsisten.

III.7.3.10
Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tentang
Anak Perusahaan (Subsidiary Governance) Dan/Atau
Perusahaan Patungan
Direksi menerapkan Kebijakan pengaturan untuk anak
perusahaan/perusahaan patungan
1. Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak
perusahaan (subsidiary governance) dan perusahaan
patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan
Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan
penilaian kinerja serta intensif bagi Dewan Komisaris
dan Direksi.
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2.

3.

4.

Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris anak
perusahaan/perusahaan patungan, melalui proses
penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan
Menetapkan target kinerja dan realisasi kinerja anak
perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja
Perusahaan
Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
anak perusahaan dan perusahaan patungan
berdasarkan formula yang ditetapkan

III.7.3.11 Tugas Direksi Terkait Penerapan Kebijakan
Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK

1.

Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia
(SAK).
a. Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan sesuai Standar
Akuntasi Keuangan.
b. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan diterapkan secara konsisten, tidak ada
penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan,
pengukuran dan pencatatan serta pembukuan
transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi.
c. Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu.
d. Hasil opini auditor independen atas penyajian
laporan keuangan.

III.7.3.12 Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tentang
Pengendalian Intern
1.

2.

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem
pengendalian intern untuk melindungi mengamankan
investasi dan aset Perusahaan.
Direksi menetapkan rancangan sistem pengendalian
intern yang mengatur kerangka (framework)
pengendalian intern antara lain dengan pendekatan
unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko,
aktivitas pengendalian, sistem informasi dan
komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan
pelapornya.
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3.
4.

5.
6.

Direksi memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan
tahunan.
Direksi melakukan cascading atas sertifikasi terhadap
laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi
yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas
laporan keuangannya yang akan di konsolidaikan.
Direksi melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas
pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas.
Direksi menerbitkan internal control report yang
mencakup diantaranya:
a. Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung
jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu
struktur pengendalian intern dan prosedur
pelaporan keuangan yang memadai;
b. Suatu penilaian atas efektivitas struktur
pengendalian intern dan prosedur pelaporan
keuangan pada akhir tahun buku Perusahaan.

III.7.3.13 Tugas Direksi Terkait Menindaklanjuti Hasil
Pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

1. Terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemerikasaan
SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).
2. Pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada
Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 3 (tiga)
bulanan.
3. Progress (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak
lanjut dari rekomendasi SPI pada tahun yang
bersangkutan dan auditor eksternal.
4. Tingkat komitmen yang tinggi dan Direksi dalam
menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan
eksternal auditor.

III.7.3.14 Tugas Direksi Terkait Tentang Pengurusan
Perusahaan Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan

1.

Direksi membentuk fungsi yang mengendalikan dan
memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan
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2.

3.

seluruh kegiatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan
Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen
yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
Fungsi kepatuhan mengikuti perkembangan peraturan
perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi
Perusahaan.
Perusahaan menjalankan peraturan perundangundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak
ketiga.
a. Terdapat kajian hukum (legal opinion) atas rencana
tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait
dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang
berlaku.
b. Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal
(risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis,
kebijakan dan rencana kerjasama yang akan
dilakukan oleh perusahaan.
c. Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian
kasus litigasi dan non litigasi.
d. Tingkat
kepatuhan
Perusahaan
terhadap
peraturan perundang-undangan dan perjanjian
dengan pihak ketiga.
1) Tidak adanya teguran, tuntutan maupun
sanksi
kepada
Perusahaan
oleh
otoritas/intansi yang berwenang dibidang
usaha Perusahaan.
2) Opini Auditor tidak menunjukan adanya
pelanggaran atas peraturan perundangundangan yang signifikan.
3) Unit-unit operasi Perusahaan tidak ada yang
memperoleh kinerja merah, merah minus
atau hitam dari Kementerian Negara
Lingkungan Hidup.
4) Seluruh nota kesepahaman dan perjanjian
yang melibatkan Perusahaan dan pihak ketiga
wajib menggunakan bahasa Indonesia (UU
No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara).
5) Tidak ada sengketa/permasalahan yang
terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak
lain yang belum diselesaikan.
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6)

Perusahaan
tidak
sedang
menjadi
pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam
masalah tertentu.

III.7.3.15 Tugas Direksi Dalam Memberikan Arahan
Tentang Hubungan Stakeholder

1.

2.

Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.
a. Terdapat
kebijakan
mengenai
hak-hak
konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan,
keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Terdapat kontrak pelanggan untuk menerima
umpan balik secara mudah dan mekanisme
penanganan keluhan pelanggan.
c. Terdapat program untuk mengkomunikasikan
informasi produk/ layanan kepada pelanggan.
d. Menangani keluhan pelanggan secara tanggap dan
efektif.
1) Terdapat prosedur/ mekanisme penanganan
keluhan pelanggan.
2) Terdapat
kegiatan
penyebarluasan/penerusan data keluhan
pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam
Perusahaan.
3) Pihak-pihak terkait dalam Perusahaan
mendifinisikan masalah keluhan pelanggan
secara tertulis dan pencarian penyebab
permasalahan, serta mengimplementasikan
tindakan untuk mengatasi penyebab
permasalahan dari keluhan pelanggan.
e. Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan
pelanggan telah ditindaklanjuti/ditangani.
f. Perusahaan
melaksanakan
survey
secara
sistematis dan dilakukan secara berkala untuk
mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/
konsumen dan hasil indeks survey kepuasan:
dilaksanakan secara berkala. Rekomendasi hasil
survey ditindaklanjuti/ditangani. Hasil survey
menunjukan tingkat kepuasan yang baik.
Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.
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a.

3.

Menerapkan aspek fairness dalam penyeleksian
pemasok Perusahaan.
1) Seleksi untuk menjadi pemasok Perusahaan
dilakukan berdasarkan persyaratan yang
terukur dan jelas.
2) Semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan barang/jasa, termasuk syarat
teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi
peserta penyedia barang/jasa yang berminat
serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
3) Perusahaan memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon penyedia barang/jasa
dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan
cara dan atau alasan apapun.
b. Melakukan assessment pemasok berdasarkan
pencapaian QCDS (quality, cost, delivery, service).
c. Tidak terdapat keterlambatan pembayaran
kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dan
perjanjian/kontrak.
d. Melakukan pengukuran kepuasan pemasok.
Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.
a. Memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan
kewajiban Perusahaan kepada kreditur.
1) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai
perlindungan hak dan kepentingan kreditur,
antara lain : (1) pemenuhan kewajiban
kepada kreditur sesuai perjanjian; (2)
pengungkapan informasi secara transparan,
akurat dan tepat waktu, baik pada saat
permintaan maupun penggunaan pinjaman;
(3) covenant yaitu jaminan Perusahaan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu
untuk melindungi kepentingan kreditur.
2) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai
manajemen/pengelolaan
penggunaan
pinjaman jangka panjang sesuai dengan
peruntukannya dan pelunasannya.
3) Kebijakan Perusahaan sebagai penjamin
(avalist).
b. Tidak terjadi mismatch dalam penggunaan dan
penyediaan dana dari pendapatan operasional
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4.

5.

6.

yang digunakan untuk melakukan pembayaran
bunga dan pokok hutang jangka panjang.
c. Memberikan informasi yang akurat pada kreditur
sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan
tepat waktu.
d. Tidak
terdapat
keterlambatan/penundaan
pembayaran pinjaman kepada Bank dan kreditur.
Pelaksanaan kewajiban kepada negara, meliputi:
a. Direksi menghindari terjadinya keterlambatan
penyampaian dokumen kewajiban perpajakan
(SPT Tahunan maupun bulanan);
b. Direksi menghindari terjadinya keterlambatan
pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh
Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB);
c. Direksi menghindari terjadinya keterlambatan
penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga
regulator.
Pelaksanaan hubungan dengan karyawan.
a. Partisipasi Karyawan
1) Memiliki kebijakan dan menyediakan sarana
yang mendorong partisipasi karyawan.
2) Menyediakan sarana partisipasi, misalnya
konsultasi bersama (sarana diskusi antara
serikat/wakil pekerja dengan manajemen),
team briefing (untuk memastikan komunikasi
dua arah secara konsisten dengan melibatkan
karyawan), dan lain-lain.
3) Penetapan jenis kebijakan Perusahaan yang
harus dikomunikasikan kepada karyawan dan
jenis kebijakan yang harus melibatkan
karyawan dalam perumusannya.
b. Pengukuran kepuasan karyawan
1) Memiliki kebijakan mengenai metode
penilaian untuk mengukur kepuasan
karyawan dan melaksanakan survey kepuasan
karyawan.
2) Pengukuran kepuasan karyawan secara
berkala.
3) Hasil survey tingkat kepuasan (indeks
kepuasan karyawan) sesuai target.
4) Tindakan atau program kerja untuk
menindaklanjuti hasil survey kepuasan
karyawan.
Direksi memiliki prosedur tertulis menampung dan
menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.
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7.

a. Direksi memiliki mekanisme penanganan keluhan
stakeholders (pemasok, karyawan dan lain-lain).
b. Mekanisme keluhan stakeholders dilaksanakan
secara konsisten dan efektif.
c. Penyelesaian atas keluhan stakeholders secara
tuntas.
Melakukan upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang
Saham secara konsisten dan berkelanjutan.
a. Perusahaan
mampu
memenuhi
harapan
Pemegang Saham melalui pencapaian targettarget yang telah disepakati.
b. Perusahaan mampu meningkatkan Kinerja
Perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari
tahun-tahun sebelumnya).

III.7.3.16 Tugas Direksi Terkait Memonitor dan Mengelola
Potensi Benturan Kepentingan Anggota Direksi dan
Manajemen di Bawah Direksi
9.

10.
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Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme
bagi Direksi dan penjabat struktural untuk mencegah
pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya
disebabkan benturan kepentingan.
a. Menyusun
mekanisme
untuk
mencegah
pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan
penjabat struktural Perusahaan yang disebabkan
benturan kepentingan.
b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan tentang
mekanisme untuk mencegah pengambilan
keuntungan pribadi bagi Direksi dan penjabat
struktural Perusahaan.
c. Membuat surat pernyataan Direksi tidak memiliki
benturan kepentingan antara kepentingan
pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan
dengan kepentingan Perusahaan pada awal
pengangkatan yang diperbaharui setiap awal
tahun.
Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah
benturan kepentingan.
a. Direksi menyampaikan laporan kepemilikan
Saham pada Perusahaan lainnya kepada
Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk
dicatat dalam daftar khusus.
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b. Direksi menandatangani Pakta Integritas yang
dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang
harus mendapatkan persetujuan dari Dewan
Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan
Komisaris dan persetujuan RUPS.
c. Direksi menghindari pengambilan keputusan
transaksional yang mengandung benturan
kepentingan.
a. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan
dengan Transaksi kesempatan Perusahaan
(corporate opportunity).
b. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan
dengan transaksi dengan Perusahaan yang
bersangkutan, baik yang di laksanakan oleh
Direksi pribadi atau secara tidak langsung
oleh Direksi melalui anggota keluarganya
atau keluarga dekatnya (sell dealing).
c. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan
dengan transaksi yang mengandung
benturan kepentingan (conflict of interest).
d. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan
dengan transaksi yang di bantu oleh orang
dalam (insider information).

III.7.3.17 Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tentang
Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi
1.

2.

Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan
keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai
peraturan perundang-undangan dan menyampaikan
informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham tepat waktu.
Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan
kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
a. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen
triwulanan dan tahunan serta Laporan Tahunan
kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan
kepada Pemegang Saham.
b. Penyampaian Laporan Manajemen (triwulanan
dan tahunan) dan Laporan Tahunan kepada Dewan
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3.

Komisaris tepat waktu, yakni sebelum batas waktu
penyampaian kepada Pemegang Saham.
c. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen
triwulanan yang telah di tandatangani seluruh
Anggota Direksi serta Laporan Manajemen
tahunan
dan
Laporan
Tahunan
yang
ditandatangani seluruh Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris, dan Laporan Tahunan
kepada Pemegang Saham.
d. Penyampaian Laporan Manajemen dilakukan tepat
waktu (Laporan Manajemen triwulanan 1 bulan
setelah triwulanan yang bersangkutan dan Laporan
Manajemen tahunan 2 bulan setelah berakhirnya
tahun buku) kepada Pemegang Saham; dan
penyampaian Laporan Tahunan kepada Pemegang
Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun
berakhir.
e. Muatan (content) Laporan Manajemen triwulanan
dan Laporan Manajemen tahunan lengkap (untuk
muatan laporan tahunan parameter tersendiri)
minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam
memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan
Anggota Dewan Komisaris.
a. Perusahaan memberikan informasi (Laporan
Manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan
tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama
kepada Pemegang Saham minoritas.
b. Perusahaan memberikan informasi yang relevan
kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris.
c. Pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam
pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris dan para Pemegang Saham.

III.7.3.18 Tugas Direksi Terkait Pengelolaan Tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
1.

Direksi memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa
Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien,
efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar,
akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

III.8

1.

Wewenang Direksi
2.

3.

4.

5.

pemasok sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku
Pedoman/kebijakan pengadaan dipublikasikan /dapat
diakses pemasok/calon pemasok
Merencanakan pengadaan barang dan jasa secara
optimal
berdasarkan
perhitungan
kebutuhan
Perusahaan
Melakukan pengadaan barang dan jasa secara terbuka
bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan
dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara
penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi
syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang jelas dan transparan
Memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS
terbuka dan tidak bersifat rahasia
Memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan
kebijakan Perusahaan telah dijalankan dengan benar
Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor
eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan
yang merugikan Perusahaan dan tidak terdapat
sanggahan
pemilihan
penyedia
barang/jasa
Perusahaan
Transparan dalam pengadaan barang dan jasa

Direksi menjalankan pengurusan Perusahaan untuk
kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perusahaan.
Direksi
berwenang
menjalankan
pengurusan
sebagaimana dimaksud pada poin 1 sesuai dengan
kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang
ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau
Anggaran Dasar.
Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi
atau lebih, pembagian tugas dan wewenang
pengurusan di antara Anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan RUPS.
Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 3
tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang
Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
Direksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang
untuk.:
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a.
b.

c.

d.

e.

III.9

1.

Kewajiban Direksi
2.

3.

4.

Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk
mewakili Perusahaan di dalam dan di luar
pengadilan kepada seorang atau beberapa orang
Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja
Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersamasama atau kepada orang lain;
Mengatur
ketentuan-ketentuan
tentang
kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham;
Mengangkat dan memberhentikan pekerja
Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan
Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya
mengenai pengurusan maupun pemilikan
kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan
dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan
Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, di dalam
dan di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan
perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan
pencapaian tujuan Perusahaan.
Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka
Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis yang
memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan
RJP yang telah ditandatangani bersama dengan
Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk
mendapatkan pengesahan.
Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran
tahunan dari rencana jangka panjang. Direksi wajib
menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran
perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh
pengesahan.
Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero
ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan
kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Laporan
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Tahunan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh
semua Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam
hal ada Anggota Direksi atau Komisaris tidak
menandatangani Laporan Tahunan, harus disebutkan
alasannya secara tertulis.
5. Direksi berkewajiban:
a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus,
risalah RUPS, dan
b. Risalah rapat Direksi;
c. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen
keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang tentang Dokumen
Perusahaan; dan
d. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen
keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dan dokumen
Perusahaan lainnya.
6. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan
mengenai saham yang dimiliki Anggota Direksi yang
bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan
dan Perusahaan lain untuk selanjutnya dicatat dalam
daftar khusus.
7. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada poin 6 dan menimbulkan
kerugian bagi Perusahaan, bertanggung jawab secara
pribadi atas kerugian Perusahaan tersebut.
8. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a. Mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak.
9. Transaksi sebagaimana dimaksud pada poin 8 huruf a
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih
Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
Perusahaan.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 8, tidak
berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan
kekayaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sesuai
dengan Anggaran Dasar.
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11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 8
tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perusahaan
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut
beritikad baik.
12. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi wajib:
a. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan atau
tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan
program manajemen risiko korporasi secara
terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan
program GCG.
c. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat
dilakukan, dengan:
1) Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di
bawah Direksi.
2) Memberikan penugasan kepada unit kerja
yang ada dan relevan untuk menjalankan
fungsi manajemen risiko.
13. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen
risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan
berkala Perusahaan.
14. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian
intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan
aset perusahaan. Sistem pengendalian intern
sebagaimana dimaksud antara lain mencakup hal-hal
sebagai berikut:
a. Lingkungan
pengendalian
intern
dalam
perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan
terstruktur, yang terdiri dari:
1) Integritas, nilai etika dan kompetensi
karyawan;
2) Filosofi dan 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
assessment), yaitu suatu proses untuk
mengidentifikasi,
menganalisis,
menilai
pengelolaan risiko yang relevan.
c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan
yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

215

15.

16.

17.

18.

19.

terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat
dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan,
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 Perusahaan.
e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap
kualitas sistem pengendalian intern, termasuk
fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit
dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga
dapat dilaksanakan secara optimal.
Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dilakukan,
dengan membentuk Satuan Pengawasan Intern dan
membuat Piagam Pengawasan Intern.
Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
fungsi pengawasan intern secara periodik kepada
Dewan Komisaris serta Direksi wajib menjaga dan
mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di
perusahaan.
Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris
Perusahaan. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris
Perusahaan dapat dilakukan dengan mengangkat
seorang Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi
Perusahaan dengan sifat khusus. Disamping itu, Direksi
wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi
sekretaris perusahaan.
Direksi menetapkan tata kelola teknologi informasi
yang efektif. Oleh karena itu, Direksi wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola
teknologi informasi secara periodik kepada Dewan
Komisaris serta wajib menjaga dan mengevaluasi
kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi di
Perusahaan
Direksi harus menyediakan semua catatan akuntansi
dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor
eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal
memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatazasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan
dengan standar akuntansi keuangan.
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20. Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal,
auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya
jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi,
data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan,
sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
21. Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha
serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi
peraturan perundang-undangan berkenaan dengan
kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian
lingkungan.
22. Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya
gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir,
serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa
memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis
kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang,
atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh
peraturan perundang-undangan.
23. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas
dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin
timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan
pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
24. Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) dengan
karyawan yang berkaitan dengan penghasilan
karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

III.10
Tanggung Jawab
Direksi

1.

2.

3.

4.

5.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk
kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili
Perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
Pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib
dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.
Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh
secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya.
Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi
atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung
renteng bagi setiap Anggota Direksi.
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan
atas kerugian apabila dapat membuktikan:
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a.

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak
mengurangi hak Anggota Direksi lain dan/atau anggota
Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas
nama Perusahaan.
7. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas
kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undangundang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur
dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.
8. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat
terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan
harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh
kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut,
setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak
terlunasi dari harta pailit tersebut.
9. Tanggung jawab berlaku juga bagi Anggota Direksi yang
salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai Anggota
Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum
putusan pernyataan pailit diucapkan.
10. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan
Perusahaan apabila dapat membuktikan:
a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,
kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perusahaan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang dilakukan; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah
terjadinya kepailitan.
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III.11
Rapat Direksi

III.11.1 Pengertian Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi
yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Agar rapat
Direksi berjalan tertib, Direksi harus menetapkan tata tertib
rapat Direksi.

III.11.2 Pedoman Rapat Direksi

1.

2.

Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi,
minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah
rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya,
serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau
keputusan Dewan Komisaris.
Pedoman/tata tertib rapat Direksi, antara lain
mengatur:
a. Etika rapat
b. Tata penyusunan risalah rapat
c. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat
sebelumnya
d. Pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau
tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan
Komisaris terkait dengan usulan Direksi.

III.11.3 Rencana Rapat Direksi

Direksi memiliki rencana penyelenggaraan rapat Direksi
paling sedikit satu kali dalam setiap bulan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan dalam RKAT.

III.11.4 Frekuensi Rapat

1.

2.

Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurangkurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat
tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.
Direksi dapat mengadakan rapat setiap waktu apabila:
a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota
Direksi;
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
Anggota Dewan Komisaris; atau
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c.

3.
4.

Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih Pemegang Saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat jumlah
rapat Direksi.
Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana
yang ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
(RKAT).

III.11.5 Pemanggilan Rapat

1.

2.
3.

Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh
Anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang
lebih singkat dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.
Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan
apabila semua Anggota Direksi hadir dalam rapat.

III.11.6

1.

2.
3.

Kehadiran

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih
dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau
wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar.
Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang
Anggota Direksi lainnya.
Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat jumlah
kehadiran masing-masing Anggota Direksi.

III.11.7 Pelaksanaan Rapat

1.
2.

Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan, maka salah seorang Direktur yang
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ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang
memimpin rapat Direksi.

III.11.8 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan
atas tindakan Perusahaan (corporate action) sesuai
ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu:
1.

2.

3.

Terdapat
pengaturan
mengenai
mekanisme
pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri
dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi;
(2) pengambilan keputusan di luar rapat (melalui
sirkuler dan lain-lain)
Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan
pengambilan keputusan Direksi.
Standar waktu tersebut ditetapkan sejak usulan
tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi
lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi
atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler.
Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk
mengkomunikaasikan kepada tingkatan organisasi
dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan
tersebut,
maksimal
7
(tujuh)
hari
sejak
disahkan/ditandatangani.
Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat
di Rapat Direksi secara fisik, maka keputusan tersebut
harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota
Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya
mengikat dengan ketentuan hukum yang sama dengan
keputusan Direksi yang dihasilkan rapat Direksi secara
fisik.

III.11.9 Keputusan Rapat

1.
2.

3.

Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi
sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara
dan materi yang diputuskan.
Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan
musyawarah untuk mufakat.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan
musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan
suara terbanyak biasa.
Setiap Anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk Anggota
Direksi yang diwakilinya.
Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju
sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang
sesuai dengan pendapat pimpinan Rapat dengan tetap
memperhatikan
ketentuan
mengenai
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar pasal 11 ayat 6 kecuali mengenai diri
orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan
pemilihan secara tertutup.
Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil
pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif
dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang
memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu
usulan memperoleh suara lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarka.
Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang
diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil
keputusan rapat.
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.

III.11.10 Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

1.

2.

Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan
dalam Keputusan Rapat dan Direktur yang berbeda
pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya
perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan
tersebut.
Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak
kepada Direktur yang bersangkutan untuk tidak
melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun
terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur
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3.

4.

tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan
hasil keputusan rapat.
Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab
penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan
usaha Perusahaan, kecuali bagi Direktur yang
melakukan dissenting opinion dapat membuktikan
bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, dan
Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam
keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa
Direktur yang bersangkutan telah melakukan tindakan
untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan
rapat. Hal ini berarti bahwa Direktur yang bersangkutan
dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil
pelaksanaan keputusan rapat.

III.11.11 Risalah Rapat

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat
Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan
dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak
terbatas pada pendapat pendapat yang berkembang
dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun
yang tidak mendukung atau pendapat berbeda
(dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran
Anggota Direksi, apabila ada.
Risalah rapat Direksi disusun dan diadministrasikan
oleh Sekretaris Perusahaan.
Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan risalah
Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun
tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan
oleh Perusahaan yang bersangkutan.
Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan
oleh Perusahaan dan harus tersedia bila diminta oleh
setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah
risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis.
Penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen
Perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi
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persyaratan minimun penyelenggaraan sistem
elektronik di Perusahaan sesuai ketentuan UndangUndang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
III.11.12 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Keputusan Hasil
Rapat

1.
2.

III.12
Pengambilan
Keputusan Di Luar
Rapat Direksi

Terdapat evaluasi Direksi terhadap pelaksanaan
keputusan hasil rapat sebelumnya.
Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat
sebelumnya yang belum selesai dilakukan pembahasan
untuk tindak lanjutnya.

Direksi dapat mengambil keputusan diluar rapat atau secara
sirkuler, asalkan pengambilan keputusan tersebut dan usul
yang akan diputuskan disetujui secara tertulis dan
ditandatangani oleh semua Direksi.

Mekanisme pengambilan keputusan secara sirkuler adalah:
1.

2.

III.13
Penetapan Kebijakan
Pengelolaan
Perusahaan

Direktur/Direktorat terkait membuat usulan tertulis
keputusan sirkuler Direksi dan disampaikan kepada
Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan akan
mengedarkan keputusan rapat tersebut untuk disetujui
secara tertulis ditandatangani oleh semua Direksi.
Setelah ditandatangani seluruh Direksi, penomoran
surat keputusan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.
Untuk tertib administrasi, dokumen asli akan disimpan
oleh Sekretaris Perusahaan dan tembusannya
disampaikan kepada Direktur/Direktorat terkait.

III.13.1 Umum

1.

Setiap kebijakan pengelolaan Perusahaan yang belum
memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu
kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Direksi.
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2.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dapat berupa
suatu kebijakan yang ditetapkan melalui Rapat Direksi,
atau dapat pula merupakan kebijakan yang ditetapkan
secara individual tanpa adanya rapat Direksi.

III.13.2 Prinsip-prinsip Kebijakan Pengelolaan
Perusahaan

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan
kewajiban pengelolaan Perusahaan sehari-hari, Direksi wajib
memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi
secara kolegial merupakan sesuatu yang substansinya
bersifat strategis maka kebijakan tersebut harus
mendapat persetujuan Rapat Direksi.
Apabila Anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk
mengadakan Rapat Direksi, namun harus mengambil
keputusan yang bersifat strategis, dapat ditetapkan
sebuah kebijakan yang bersifat sementara sampai
diputuskan dalam Rapat Direksi selanjutnya.
Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu
permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib
mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Itikad baik;
b. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
c. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai
kemungkinan pemecahan;
d. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata
untuk kepentingan Perusahaan.
Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi
senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan
dengan rencana dan tujuan Perusahaan.
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada pegawai
atau pihak lain untuk dan atas nama Perusahaan
melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana
yang diuraikan dalam surat kuasa.
Bentuk-bentuk Kebijakan Pengurusan Perusahaan
seperti Surat Keputusan dan lain-lain, diatur dalam
Dokumen Perusahaan tersendiri.
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III.14
Etika Jabatan

III.14.1 Kode Etik Direksi

3.
4.

Direksi medorong terciptanya perilaku etis dan
menjunjung the highest ethical standard di Perusahaan.
Direksi wajib menjaga budaya kepatuhan terhadap
Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang
berlaku di Perusahaan.

III.14.2 Kepatuhan Atas LHKPN

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Direksi melakukan koordinasi pengelolaan dan
administrasi LHKPN.
Direksi menyusun kebijakan/SOP tentang kepatuhan
LHKPN Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu
tingkat di bawah Direksi.
Direksi menyusun kebijakan pemberian sanksi terhadap
Pejabat Perusahaan yang belum menyampaikan LHKPN.
Direksi memahami dan menerapkan kebijakan
pelaporan LHKPN.
Direksi mengeluarkan surat keputusan tentang Jabatan
dalam organisasi Perusahaan yang ditetapkan sebagai
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan
LHKPN kepada KPK.
Direksi mengeluarkan surat keputusan tentang pejabat
perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi
dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di
lingkungan Perusahaan.
Direksi melaksanakan dan mengikuti sosialisasi serta
bimbingan teknis tentang LHKPN.
Direksi mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu
sesuai peraturan perundang-undangan
Direksi melaporkan LHKPN secara berkala kepada KPK.
Terdapat teguran/sanksi bagi Direksi yang belum/tidak
menyampaikan LHKPN sesuai peraturan yang berlaku.

III.14.3 Kepatuhan Atas Gratifikasi

4.

Direksi menyusun kebijakan/SOP tentang pengendalian
gratifikasi yang meliputi komitmen, ketentuan tentang
gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi,
mekanisme pengelolaan gratifikasi, pemantauan atas
pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan
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gratifikasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat
satu tingkat di bawah Direksi.
5. Direksi memahami kebijakan tentang pengendalian
gratifikasi.
6. Direksi melaksanakan sosialisasi tentang pengendalian
gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan
karyawan.
7. Direksi melaksanakan diseminasi tentang pengendalian
gratifikasi kepada Stakeholders.
8. Direksi melakukan pendistribusian ketentuan dan
perangkat pengendalian gratifikasi di lingkungan
Perusahaan.
9. Direksi mematuhi dan mengawasi pelaksanaan
pengendalian gratifikasi di Perusahaan.
10. Direksi meyusun pelaporan tentang pengendalian
gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
11. Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan
berkala terhadap perangkat pendukung pengendalian
gratifikasi.

III.15
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Direksi

III.16
Evaluasi Kinerja
Direksi

1.

2.

Direksi harus menyusun pertanggungjawaban
pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan
Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan,
laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan
GCG.
Direksi harus menyampaikan informasi mengenai
identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan
Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan
patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapatrapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat
internal maupun rapat gabungan dengan Dewan
Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain
yang diterima dari Perusahaan dan anak
perusahaan/perusahaan patungan dari Perusahaan
yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan
Tahunan Perusahaan.

III.16.1 Penilaian Mandiri (Self Assessment)

1.

Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self
assessment) untuk menilai kinerja Direksi secara
kolegial. Penilaian sendiri dilakukan oleh masing-
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2.

3.

4.

5.
6.

masing anggota Direksi. Penilaian ini diharapkan
masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi
untuk
memperbaiki
kinerja
Direksi
secara
berkesinambungan;
Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan
penilaian, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan
secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian
yang digunakan sesuai rekomendasi yang diberikan
oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.
Penilaian mandiri Dewan Komisaris dilaksanakan oleh
Komite Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh
salah satu Anggota Dewan Komisaris.
Kebijakan Penilaian sendiri Direksi diungkapkan melalui
Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas, serta untuk memberikan
keyakinan kepada pemegang saham atau investor
bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan
terus dilakukan kearah yang lebih baik.
Hasil penilaian mandiri disampaikan dalam Laporan
Tahunan dan diinformasikan kepada RUPS.
Penilaian mandiri Direksi dapat diukur berdasarkan
kriteria umum meliputi: Komposisi, Kriteria,
Perencanaan Strategis, Peran dan Tugas Tanggung
Jawab, Program pelatihan, Rapat Direksi, Efektivitas
Organ
Penunjang,
Hubungan
Komunikasi,
Pertanggungjawaban serta Komitmen Standar Etika.

III.16.2 Berdasarkan Pencapaian Hasil Assessment GCG

Penilaian kinerja Direksi dapat diukur dari hasil pencapaian
skor assessment GCG khususnya pada penilaian aspek
Direksi dan organ penunjangnya. Pelaksanaan assessment
GCG merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN.

III.16.3 Berdasarkan Pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan

1.

2.

Penilaian kinerja Direksi secara kolegial maupun
individu, dapat diukur dari pencapaian Key
Performance Indicator (KPI) dan tingkat kesehatan
Perusahaan.
Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran
penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan
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tanggung jawab pengelolaan Perusahaan oleh Direksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau Anggaran Dasar.
3. Direksi membuat KPI sebagai indikator pencapaian
kinerja kolegial maupun individu.
4. RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key
Performance Indicator) Direksi berdasarkan usulan dari
Direksi.
5. Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator)
dan/atau Tingkat Kesehatan ditetapkan oleh RUPS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Ukuran Kinerja Utama
(Key Performance Indicator) dan Tingkat Kesehatan
Perusahaan.
6. Direksi wajib menyampaikan laporan manajemen
triwulanan
perkembangan
realisasi
Indikator
Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham.
7. Perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja didasarkan
pada pertimbangan antara faktor-faktor:
c. Pencapaian Ukuran Kinerja Utama
(Key
Performance Indicator); dan/atau
d. Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
8. Anggota Direksi dapat diberikan tantiem atau insentif
kinerja apabila pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key
Performance Indicator) lebih dari 70 % (tujuh puluh
persen) dan Tingkat Kesehatan dengan nilai lebih dari
70 (tujuh puluh).
9. Dalam hal Tingkat Kesehatan perusahaan ditargetkan
dalam RKAP dengan nilai kurang atau sama dengan 70
(tujuh puluh), Anggota Direksi dapat diberikan tantiem
atau insentif kinerja, apabila pencapaian Tingkat
Kesehatan di atas target, dengan ketentuan pencapaian
Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator)
lebih dari 70 % (tujuh puluh persen).
10. Pencapaian Ukuran Kinerja Utama
(Key
Performance Indicator) yang diperhitungkan dalam
perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja maksimal
sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
III.16.4 Berdasarkan Pertanggungjawaban atas Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

1.

Direksi harus menyusun pertanggungjawaban
pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan
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2.

3.

4.

5.

III.17

1.
2.

Remunerasi Direksi
3.

4.

5.

Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan,
laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan
GCG.
Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan
RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus
memperoleh pengesahan RUPS.
Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk memungkinkan pemegang saham melakukan
penilaian.
Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan
Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan,
berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing
Anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari
Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung
jawab masing-masing Anggota Direksi dalam hal terjadi
tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang
menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak
dapat dipenuhi dengan aset Perusahaan.
Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan
perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan
dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

Penghasilan Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Penghasilan Direksi Perusahaan dapat terdiri dari:
gaji/honorarium,
tunjangan, fasilitas; dan
tantiem/Insentif kinerja.
Penetapan penghasilan tersebut berupa gaji,
tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva,
kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, tingkat
inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
Penetapan penghasilan yang berupa tunjangan dan
tantiem bersifat variabel, dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat
kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktorfaktor lain yang relevan (merit system) yang berlaku
umum dalam industri yang sejenis.
Dalam hal perhitungan gaji dengan memperhatikan
faktor-faktor sebagaimana poin 3, yang menyebabkan
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III.18
Organ Pendukung
Direksi

gaji lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka
gaji yang dipakai adalah sama dengan gaji tahun
sebelumnya.
Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Direksi, Direksi
dapat dibantu oleh Organ Pendukung, terdiri dari:
1.
2.
3.

Sekretaris Perusahaan
Internal Audit/Satuan Pengendalian Intern
Unit Manajemen Risiko.

III.18.1 Sekretaris Perusahaan

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris
Perusahaan.
Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada poin 1, dapat dilakukan
dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan,
khususnya bagi Perusahaan dengan sifat khusus.
Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
poin 2, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan
dengan persetujuan Dewan Komisaris.
Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi
antara perusahaan dengan pemangku kepentingan
dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan;
Fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud
pada poin 1, adalah:
a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi
peraturan tentang persyaratan keterbukaan
sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh
Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Sebagai penghubung (liaison officer); dan
d. menatausahakan serta menyimpan dokumen
perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan
risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan
RUPS.
Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris
Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan
disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.
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7.
8.

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi
Sekretaris Perusahaan.
Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi yang
memadai yaitu:
a. Sekretaris Perusahaan telah memenuhi kualifikasi
pendidikan yang ditentukan oleh Perusahaan.
b. Pengalaman profesional dan kompetensi yang
dimiliki mencakup hukum, pasar modal,
manajemen
keuangan,
dan
komunikasi
Perusahaan.

III.18.2 Satuan Pengawas Intern (SPI)

1.

2.
3.

4.

Pada setiap Perusahaan dibentuk Satuan Pengawasan
Intern yang merupakan aparat pengawas intern
Perusahaan.
Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada poin 2
dilakukan, dengan:
a. Membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
b. Membuat Piagam Pengawasan Intern yang
mencakup:
1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2) Mempertimbangkan Standar Profesional
Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI
perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi
Profesi Audit Intern atau International
Professional Practices Framework Of Internal
Auditing
3) Paling sidikit menjelaskan: posisi fungsi Audit
Internal dalam organisasi; kewenangan
Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan
akses terhadap semua catatan, personil dan
aset perusahaan yang diperlukan dalam
rangka
pelaksanaan
tugasnya;dan
menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit
Internal.
c. Piagam Audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai
kebutuhan
Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud
pada poin 3 huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
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berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan
persetujuan Dewan Komisaris.
5. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang
kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur
Utama.
6. Satuan kerja Pengawasan Internal mempunyai
hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui
Komite Audit.
7. Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada
poin 2, adalah:
a. Evaluasi
atas
efektivitas
pelaksanaan
pengendalian intern, manajemen risiko, dan
proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan
Perusahaan;
b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan
efektivitas di bidang keuangan, operasional,
sumber daya manusia, teknologi informasi, dan
kegiatan lainnya;
8. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas
membantu Direksi dalam memastikan pencapaian
tujuan dan kelangsungan usaha dengan:
a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
program perusahaan;
b. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki
efektivitas proses pengendalian risiko;
c. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan
terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG
dan perundang-undangan; dan
d. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh
auditor eksternal;
9. Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, Direksi
memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil
pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern.
10. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil
langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu
yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil
pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan
Intern.
11. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
fungsi pengawasan intern secara periodik kepada
Dewan Komisaris.
12. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi
pengawasan intern di Perusahaan.

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

233

13. Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI
sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.
a. Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian
yang diakui dalam profesi auditor internal dengan
mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat
(Certified Internal Auditor/Qualified Internal
Auditor).
b. Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan
keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan
sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang
jabatan dalam Fungsi Auditor Internal.
c. Terdapat program pengembangan profesi secara
berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk
mempertahankan sertifikasi profesinya maupun
mengikutsertakan staf auditor internal dalam
pendidikan yang mendukung usaha-usaha
memperoleh sertifikasi profesi.
14. SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian
strategi bisnis perusahaan meliputi:
a. SPI mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan
program serta kegiatan operasi telah ditetapkan
sejalan dengan tujuan organisasi.
b. SPI memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil
yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada
manajemen.

III.18.3 Manajemen Risiko

1.

2.

3.

4.

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem
manajemen risiko Perusahaan yang mencakup seluruh
aspek kegiatan Perusahaan;
Untuk setiap pengambilan keputusan strategis,
termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus
diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya,
dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan
beban risiko;
Direksi wajib membangun dan melaksanakan program
manajemen risiko korporasi secara terpadu yang
merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
Pelaksanaan program manajemen risiko dapat
dilakukan, dengan:
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a.

5.

Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di
bawah Direksi; atau
b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada
dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen
risiko.
Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen
risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan
berkala Perusahaan.
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Rapat Direksi
Rapat Direksi sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan
agenda pembahasan rapat dan frekuensi kehadiran sebagaimana tabel berikut:
PESERTA

AGENDA RAPAT

TANGGAL

Confidential

Senin, 4 April 2016

Confidential

Rabu, 20 April 2016

Confidential

Senin, 1 Mei 2016

Confidential

Selasa, 7 Juni 2016

Confidential

Senin, 11 Juli 2016

Confidential

Senin, 5 September 2016

Confidential

Senin, 10 Oktober 2016

Confidential

Senin 28 November 2016

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)
E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)
E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)
E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)
E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)
E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)
E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)
E. Helmi Wantono (Direktur Utama)
Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat
Nama

Kehadiran Rapat
Jumlah

Presentase (%)

E. Helmi Wantono (Direktur Utama)

8

100%

Elon Manurung (Direktur Keuangan & Pendukung)

8

100%
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Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2016
Pada tahun 2016, Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta memperoleh
pemahaman terkini terhadap kondisi ekonomi, manajemen, bisnis dan teknologi yang relevan
dengan pelaksanaan tugas Direksi EDII, selama tahun 2016 Direksi telah mengikuti program
pelatihan dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
NO

NAMA

1

E. Helmi Wantono

Direktur
Utama

Elon Manurung

Direktur
Implementing ISO
Keuangan &
12-13 Mei 2016
27001:2013
Pendukung

2

JABATAN

PELATIHAN

TANGGAL

Internet of Things

30-31 Maret 2017
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Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2015
Penilaian Direksi dilakukan secara kolegial maupun individual oleh Pemegang Saham.
Penilaian kinerja oleh pemegang saham dilakukan dalam RUPS Tahunan tentang Laporan
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan, untuk kinerja tahun buku 2016 akan dilaksanakan
pada RUPS Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahunan. Indikator penilaian
kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:
1. Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Kontrak Manajemen tahun 2016;
2. Pencapaian Kinerja Operasional dan Keuangan tahun 2016.
3. Pelaksanaan implemantasi GCG tahun 2016
4. Pelaksanaan Sinergi antar IPC Group;

NO. KPI

SATUAN

RKAP 2016 REAL 2016 BOBOT SKOR

KEUANGAN DAN PASAR=24
1

Operating Ratio (OR)

%

66,75

70,03

8

7,61

2

Pertumbuhan Pendapatan Usaha

%

23,41

-8,59

8

0

3

Avarage Collection Period

hari

28

14

8

9,20

FOKUS PELANGGAN=16
4

Index Kepuasan Pelanggan

Skala Likert 4,00

4,07

8

8,14

5

Persentase Tindak Lanjut Customer Komplain

%

98,0

98,5

8

8,04

EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES=27
6

Tingkat kesiapan alat produksi (availability)

%

99,5

99,4

9

8,99

7

Tingkat pemanfaatan alat produksi (utility)

%

50

50

9

9,00

8

Tingkat kepatuhan terhadap kontrak kemitraan %

80

84

9

9,45

FOKUS TENAGA KERJA=17
9

Peningkatan Kompetensi Pegawai

%

70,0

77,1

9

9,45

10

Produktivitas Pegawai

Rp/Orang

1.082

854

8

6,32

KEPEMIMPINAN=16
11

Penyerapan Investasi

%

80,00

80,86

8

8,09

12

Skor Pencapaian GCG

%

70

75

8

8,40

100

92,68

TOTAL
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Perkara Penting yang sedang Dihadapi Perusahaan, Direksi
dan Dewan Komisaris yang sedang Menjabat
EDII berupaya mematuhi setiap peraturan yang berlaku dan mengantisipasi setiap tindakan
yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baik bagi Perusahaan, Dewan Komisaris,
Direksi, dan seluruh insan yang ada di EDII.

Permasalahan Hukum
Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan,
Dewan Komisaris atau Direksi yang sedang menjabat. Dengan demikian EDII berhasil
mempertahankan apa yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya dengan tidak adanya
permasalahan hukum yang dihadapi.

Dampak Terhadap Perusahaan
Mengingat tidak terdapat permasalahan hukum selama tahun 2016 maka tidak ada
pengaruh/dampak permasalahan hukum terhadap kondisi Perusahaan.
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URAIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan implementasi GCG yang
dilakukan EDII telah sesuai dengan ketentuan dan Best Practices yang ada saat ini. Selain itu,
Sekretaris Perusahaan EDII juga bertanggung jawab untuk memelihara dokumen-dokumen
penting yang menunjang struktur GCG dalam penerapan prinsip-prinsip GCG EDII. Sebagai
bentuk keseriusan EDII dalam menciptakan implementasi terbaik GCG, EDII menempatkan
Sekretaris Perusahaan berada dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama.
Sejalan dengan standar tata kelola perusahaan yang baik, dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas Direksi untuk menyelenggarakan pengawasan intern dan fungsi Sekretaris
Perusahaan yang berkualitas dan efektif, Direksi dibantu oleh organ pendukung sebagaimana
diamanatkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN antara lain Divisi
Internal Audit dan unit Sekretaris Perusahaan.

Profil Sekretaris Perusahaan
Barozi
Lahir di Sleman pada tanggal 16 Oktober 1966
Menyelesaikan Pendidikan Program Magister Ilmu Komputer di Universitas Indonesia tahun
2003.
Jenis pelatihan yang telah diikuti diantaranya Empowering Leadership Training (2016, Go for
Change Training (2015), EDI/EDIFACT Fundamentals & Best Practices (2010), Project
Management (2005), EDI Switch Training Program (1994), (Electronic Data Interchange
UN/EDIFACT Standard Courses (1994).
Pengalaman Kerja yang dimiliki antara lain sebagai SVP Sekretaris Perusahaan (2016Sekarang), SVP Sales Private Sector (2013-2016), SVP HRD & Support (2010-2013), VP Sales
Sektor Customs & Finance (2008-2010), VP Sales Sektor SCM & Port (2007-2008), VP Sales
Sektor Non Government (2005-2007), Assistant Manager Sales Sektor BUMN & Ritel (20032005), Assistant Manager Pengembangan Sektor Pabean (2000-2003), Supervisor
Pengembangan Sektor Pabean (1996-2000), System Analys Pengembangan Sektor Pabean
(1995-1996), Staff Biro dan Informasi PT Pelindo II (Persero) (1993-1995).
Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT EDI
Indonesia Nomor 5042/E01/HK.110/02/2016 tanggal 29 Februari 2016.
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Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
EDII menempatkan seorang Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan dengan jabatan Senior Vice
President. Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh direksi dengan
tujuan utama untuk membantu Direksi mengelola Informasi yang akan dikomunikasikan
kepada intern dan ekstern perusahaan.
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dalam struktur
organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh fungsi Corporate Secretary &
Public Relation, Legal & Compliance, Marketing Corporate, dan Strategic Inisiatif
Management Officer (SIMO).

PRESIDENT DIRECTOR

SVP Corporate Secretary

VP Public
Relation &
Corporate
Secretary

VP Legal &
Compliance

AVP Corporate
Marketing

VP Strategic
Initiatif
Management
Officer (SIMO)

Adapun pembagian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:
Public Relation &
Corporate Secretary
Memberikan
informasi
yang
dibutuhkan
oleh
Direksi dan Dewan
Komisaris
secara
berkala
dan/atau
sewaktuwaktu apabila
diminta,
serta

Legal & Compliance

Marketing Corporate

Strategic Inisiatif
Management Officer
(SIMO)

Menyusun
dan 1. Marketing
• Memonitor kajian
mengevaluasi
Research
analisis
dan
perjanjian
atau
evaluasi
• Me-review analisa
kerjasama
dengan
data/informasi
data
mengenai
pihak ketiga untuk
dengan
potensi
produk
memastikan
memperhatikan
existing
guna
kepentingan
EDII
faktor
eksternal
mengetahui
terlindungi baik dari
dan internal yang
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pelayanan pemberian
informasi
yang
dibutuhkan mengenai
data
atau
performance
EDII
dalam
batas-batas
yang
ditetapkan
dalam
Protokol
Informasi
yang
ditetapkan
perusahaan
dan
penyampaian
laporan-laporan
lainnya yang kepada
kepada stakeholders
lainnya
sesuai
peraturan perundangundangan
disampaikan
tepat
waktu

sisi bisnis
hukumnya

maupun

perkembangan
bisnis perusahaan.

Memastikan
•
kepatuhan
EDII
terhadap
segala
peraturan perundangundangan
yang
berlaku baik terkait
dengan
operasional
bisnis
perusahaan
maupun
peraturan
lainnya
termasuk
•
terhadap kepatuhan
Perusahaan
dalam
penerapan
prinsipprinsip
Good
Corporate Governance
sekaligus
pendokumentasian
dokumen-dokumen
EDII di tahun 2015.
2.

Me-review proses
marketing mix dari
produk-produk
perusahaan guna • Menganalisa
mengetahui posisi
perumusan
dan
dan status produk
pengolahan data
perusahaan
di
kajian
survey
kalangan
kepuasan/user
masyarakat.
ataupun efektifitas
sistem
internal
Me-review
guna mendukung
penilaian terhadap
informasi kinerja
tingkat kepuasan
internal maupun
customer
agar
perkembangan
loyalitas
dapat
eksternal terhadap
terjaga
dan
potensi
bisnis
improvement
perusahaan.
produk
dapat
terlaksana.
• Menerapkan
laporan
secara
Marketing
periodik
kepada
Communication
manajemen
dan
memfasilitasi
• Me-review proses
review
terhadap
identifikasi
dan
performance
rekomendasi hasil
perusahaan, divisi
identifikasi
danatau
berkaitan dengan
departemen (unit).
pre and post event.
•

•
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dapat
mempengaruhi
rencana
kerja
maupun
target
bisnis perusahaan.

• Memproses
Memonitor
perhitungan
kegiatan
event
performance
yang
akan
appraisal kinerja
diadakan
atau
perusahaan, divisi
diikuti
serta
dan
atau
memastikan
departemen (unit)
seluruh
secara
periodik
komunikasi, proses
dengan
dan prosedurnya
menggunakan
dilaksanakan
formulasi
/
sesuai
dengan
ketentuan
yang
ketentuan
ada.
prosedur
yang
berlaku.
• Menganalisa
laporan
kinerja
Memonitor
secara
periodic
persiapan logistik
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yang dibutuhkan
untuk event guna
menjaga
kelancaran proses
layanan
selama
event berlangsung.

terkait programprogram
inisiatif
strategis
perusahaan
dan
unit kerja dalam
rangka mendukung
improvement bagi
perusahaan dalam
menghadapi
perkembangan
bisnis.
• Mengevaluasi
pencapaian kinerja
secara
periodik
terkait programprogram
inisiatif
strategis
perusahaan
dan
unit kerja dengan
menggunakan
formulasi
/
ketentuan
yang
ada.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah dilengkapi Pedoman Kerja.
Dalam mendukung penerapan GCG yang efektif, tugas Sekretaris Perusahaan adalah sebagai
berikut:
a.

Tugas:
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Menyusun program kerja/kegiatan dan kebutuhan anggaran Bagian Sekretariat
Perusahaan;
Menyusun dan mengevaluasi kebijakan dan metode pengelolaan informasi
Bagian Sekretariat Perusahaan;
Membina dan menjalin hubungan dengan instansi luar, seperti Instansi
Pemerintah, BUMN, swasta, media massa dan masyarakat dalam rangka
mengumpulkan dan mempublikasikan informasi;
Mengelola informasi dan mengkaji seluruh informasi termasuk dampak
hukumnya dan mempersiapkan informasi tersebut secermat mungkin yang akan
dikomunikasikan kepada pihak terkait;
Membina hubungan dengan investor/mitra bisnis dan anak perusahaan;
Membangun terbentuknya citra perusahaan (image) yang positif oleh pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap perusahaan;
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(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

Membina kerjasama yang baik dengan Bagian- bagian, Distrik Usaha atau Unit
Usaha terkait dalam rangka memantau kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan;
Memantau/memonitor penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
pada perusahaan;
Menjalankan aspek hukum berkaitan dengan pihak luar dalam rangka
pengembangan dan kerja sama operasi perusahaan/joint venture;
Membuat jadwal dan agenda rapat, undangan rapat Direksi, rapat kordinasi
Direksi dengan Komisaris dan RUPS;
Menghadiri rapat Direksi, rapat kordinasi Direksi dengan Komisaris, RUPS dan
membuat Berita Acara Rapat/Risalah Rapat, serta proses pengesahannya;
Membuat rencana tahunan yang disetujui Komisaris atas beberapa
pelatihan/seminar, termasuk anggaran biayanya dalam rangka pendalaman
pengetahuan atau peningkatan kompetensi Komisaris dan Direksi;
Menyusun dan mempublikasikan tanggapan secara tepat waktu, akurat dan
objektif atas pertanyaan dari masyarakat, pemasok dan pekerja;
Mengkaji aspek hukum dan peraturan/ketentuan secara berkala terhadap
perikatan/perjanjian antara perusahaan dengan rekanan/pemasok;
Membuat konsep-konsep surat keputusan maupun surat edaran Direksi untuk
kepentingan internal perusahaan;
Mengadakan seleksi kepada calon rekanan, untuk dimasukkan dalam Daftar
Rekanan Perusahaan dan mengeluarkan rekanan yang black list dari Daftar
Rekanan atas masukan dari bagian lain;
Menyelenggarakan kegiatan ke-tatausahaan dan tugas-tugas protokoler Direksi,
menyiapkan penyajian dan sambutan Direksi;

b. Kewajiban
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka mematuhi ketentuan yang
berhubungan dengan Undang-undang BUMN, Undang-undang Perseroan
Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, peraturan pemerintah, peraturan
menteri/instansi terkait dan peraturan pelaksanaannya;
Berperilaku dan bersikap jujur, disiplin, komunikatif, obyektif dan cermat dalam
melaksanakan tugasnya;
Memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan;
Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama;
Berkewajiban untuk membuat laporan tentang perkembangan program
pendalaman pengetahuan yang berlangsung bagi Komisaris dan Direksi dan
membandingkannya dengan rencana tahunan, yang disampaikan kepada
Komisaris;
Mengumpulkan informasi mengenai pelatihan, baik dilakukan di dalam maupun
di luar perusahaan;
Wajib mempuat Daftar kepemilikan saham para Komisaris dan Direksi pada
perusahaan lain;
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Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2016
Adapun realisasi kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Public Relation &
Corporate Secretary
1. Kegiatan
Kehumasan
(Public Relation):
a. Menerbitkan
12
Press Release
b. Pemberitaan
sebanyak 7 kali
melaui intranet
c. Pengelolaan kliping
berita terkait PT EDI
Indonesia
d. Pembinaan
hubungan dengan
media
e. Penerbitan
iklan/promosi
melalui Majalah
f. Pembinaan
hubungan Internal
dan Ekseternal
g. Manajemen Issue
h. Penyelenggaraan
Forum
Sharing
Session
Internal
Perusahaan
2. Corporate Secretary:
a. Penyelenggaraan
RUPS dan PRA RUPS
b. Penyelenggaraan
Forum Manajemen
IPC
c. Rapat
Direksi
dengan
Dewan
Komisaris
d. Rapat
Internal
Direksi
e. Rapat
Direksi
dengan
Kepada
Divisi/SVP

Strategic Inisiatif
Legal & Compliance
Marketing Corporate Management Officer
(SIMO)
1. Pengelolaan
1. Pameran Produk Memonitor
kajian
analisis dan evaluasi
dokumen Legalitas
EDII
data/informasi
Perusahaan
2. Sponsorship
dengan
2. Penandatanganan
3. Penyelenggaraan
memperhatikan
Kerjasama
Sustomer
faktor eksternal dan
Perusahaan
Gathering 2016
internal yang dapat
3. Legal corporate:
4. Survey Kepuasan
mempengaruhi
a. Penyusunan
Pelanggan 2015
rencana
kerja
template kontrak 5. Sebagai
maupun target bisnis
standar
Penyelenggara Pan
perusahaan.
b. Pemberian
Asian e-Commerce
Menganalisa
pendapat hukum
Alliance Meeting •
perumusan
dan
untuk kegiatan
(53rd PAA)
data
perusahaan
6. Sosialisasi
dan pengolahan
kajian
survey
c. Pembangunan
training sistem AFR
kepuasan/user
aplikasi
(Advance
Filing
ataupun efektifitas
monitoring
Rules)
sistem internal guna
kontrak
untuk
mendukung
reminder masa
informasi
kinerja
berlaku kontrak
internal
maupun
secara otomatis
perkembangan
4. Memastikan
eksternal terhadap
kepatuhan
EDII
potensi
bisnis
terhadap
segala
perusahaan.
peraturan
•
Menerapkan
perundanglaporan
secara
undangan
yang
periodik
kepada
berlaku baik terkait
manajemen
dan
dengan operasional
memfasilitasi review
bisnis perusahaan
terhadap
maupun peraturan
performance
lainnya
termasuk
perusahaan,
divisi
terhadap kepatuhan
danatau departemen
(unit).
Perusahaan dalam
penerapan prinsip•
Memproses
prinsip
Good
perhitungan
Corporate
performance
Governance
appraisal
kinerja
sekaligus
perusahaan,
divisi
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f.

Kegiatan Corporate
Sosial Responsibility

pendokumentasian
dokumen-dokumen
EDII di tahun 2016.

dan
atau
departemen (unit)
secara
periodik
dengan
menggunakan
formulasi
/
ketentuan yang ada.
•
Menganalisa
laporan
kinerja
secara
periodic
terkait
programprogram
inisiatif
strategis perusahaan
dan unit kerja dalam
rangka mendukung
improvement bagi
perusahaan dalam
menghadapi
perkembangan
bisnis.

Publikasi Informasi Perusahaan
Selama tahun 2016 EDII telah mengeluarkan pers release sebagai berikut:
TANGGAL

JUDUL

28 Maret 2016

Kunjungan Delegasi Mesir ke PT EDI Indonesia

29 April 2016

Customer Gathering PT EDI Indonesia

2 Mei 2016

Aplikasi e-REPORTING Trade2Gov Dukung Sistem e-Government

16 Mei 2016

Kunjungan Kerja Pejabat Penandatangan SKA ke EDII

25 Mei 2016

EDII Ikuti 2nd Indoport Expo

13 Juni 2016

IPC/PT MTI Kerjasama dengan EDII Siapkan Aplikasi E-Commers Jasa Logistik

13 Juni 2016

Bakti Sosial PT EDI Indonesia 2016

12 Agustus 2016

PT EDI Indonesia Jadi Tuan Rumah PAA Meeting ke-53

18 Agustus 2016

e-Commerce Tingkatkan Kelancaran Perdagangan Internasional

1 September 2016

Delegasi Kepabeanan Yordania Kunjungi EDII

September 2016

MTI dan EDII implementasikan Yard Operating System (YOS) di kegiatan
operasional MTI

Desember 2016

PAN-Asian e-Commerce Alliance (PAA) to launch e New Road Map
Collaboration in papper less trade.
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Evaluasi Sekretaris Perusahaan
Capaian tugas Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 telah mencapai target yang
direncanakan, hal tersebut ditunjukan dengan tercapainya KPI Sekretaris Perusahaan yang
telah ditetapkan, Berikut tabel penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan:
Strategic
Objective

KPI

Satuan

Target

Realisasi

Nilai

Bobot

Total Nilai

1

2

3

4

5

6 (5/4)

7

(Nilai x
Bobot)

F. Financial

F1

Pengelolaan Anggaran tidak
melebihi budget

IDR

C. Customer

C1

Koord kegiatan pameran (sektor
kepelabuhanan, sektor private )

C2

B. Internal
Business Process

100%

100%

1,00

20

20,00

Jumlah
Kegiatan

2

2

1,00

5

5,00

Koord Customer Gathering (Survey
Kepuasan Pelanggan, Launching
Product)

Jumlah
Kegiatan

1

1

1,00

5

5,00

C3

Koordinasi penyiapan materi
agenda dan kalender EDII 2017

Kegiatan
Rutin

100%

95%

0,95

5

4,75

C4

Koord publikasi kegiatan
perusahaan ke media

Berita

40

40

1,00

4

4,00

C5

Koord kegiatan Forum komunikasi
antara customer

Kegiatan

1

1

1,00

3

3,00

C6

Koord Pelaksanaan kegiatan CSR

Kegiatan

1

1

1,00

3

3,00

C7

Pengelolaan Sponsorship, publikasi
dan promosi

Kegiatan

14

7

0,50

3

1,50

C8

Koordinasi pengelolaan monitoring
kontrak/perjanjian kerjasama Sales

list
monitoring
kontrak

100%

100%

1,00

4

4,00

C9

Koordinasi SA GCG EDII tahun 2015

Kegiatan

1

1

1,00

8

8,00

B1

Koord Renewal kontrak majalah ISG
untuk 1 tahun kedepan

Kontrak
dan Edisi
Majalah

9

9

1,00

2

2,00

B2

Koordinasi Penyediaan Marketing
Tools

Kegiatan

3

3

1,00

1

1,00

B3

Review Partnership dengan Partner
Luar Negeri / Asia

MoU

3

2

0,67

2

1,33

B4

Koord Launching Produk Baru

Produk
Masal

1

1

1,00

2

2,00

B5

Koord Sosialisasi Product
Knowledge ke Semua Divisi Sales &
K Reg, untuk TPS Online & EPC

Kegiatan

2

2

1,00

1

1,00

B6

Review hasil Evaluasi Kualitas
Produk e-INKABER, Cargolink, TPS
Online

Laporan
Evaluasi

3

2

0,67

1

0,67
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L. Learning &
Growth

B7

Review MoU dengan Partner Lain

MoU

2

1

0,50

2

1,00

B8

Koord penyiapan materi dan
pelaksanaan kegiatan PRA RUPS
dan RUPS

Dokumen

2

2

1,00

4

4,00

B9

Koord penyiapan Laporan (Annual
Report, LKO, RKM Triwulanan)

Dokumen

5

5

1,00

3

3,00

B10

Review hasil Penyusunan Template
Kontrak Standar

per
template

2

2

1,00

1

1,00

B11

Pengawasan Pengelolaan Dokumen
Legalitas Perusahaan

Dokumen

100%

100%

1,00

1

1,00

L1

Koord Pelaksanaan Training di Div
Corsec

Kegiatan

4

4

1,00

5

5,00

L2

Koord Forum Friday Sharing Session

Kegiatan

5

5

1,00

5

5,00

Dari 25 (dua puluh lima) KPI yang ditetapkan di Tahun 2016, Kinerja Sekretaris Perusahaan
menunjukan pencapaian yang sangat baik yaitu dengan keseluruhan KPI mencapai target.
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MANAJEMEN RISIKO
EDII belum memiliki unit kerja yang secara khusus menjalankan fungsi manajemen risiko,
manajemen risiko dijalankan oleh Sub-Divisi Strategic Inisiatif Manajemen Officer (SIMO) dari
Divisi Corporate Secretary.
EDII telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan
Direksi PT EDI Indonesia Nomor 5761/E01/PS.020/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Kebijakan
Manajemen Risiko. Kebijakan ini mengadopsi prinsip pertahanan 3 (tiga) lapis yaitu model
pertahanan internal organisasi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan
perusahaan terhadap risiko-risiko yang dihadapi. Fungsi dan tanggung jawab setiap lapis
pertahanan adalah sebagai berikut:
1.

Pertahanan Lapis Pertama
Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh Pemangku Risiko yang melakukan aktivitas
operasional Perusahaan sehari-hari. Dimana tugasnya antara lain:
a. Memastikan adanya lingkungan pengendalian internal yang kondusif di Divisi
masing-masing.
b. Menerapkan kebijakan anajemen Risiko yang telah ditetapkan Manajemen Puncak
dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.
c. Dengan penuh kesadaran mempertimbangkan faktor Risiko dalam mengambul
keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan.
d. Mampu menunjukan adanya pengendalian internal yang efektif di Divisi masingmasing dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas
pengenalian internal.

2.

Pertahanan Lapis Kedua
Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko dan dibantu oleh
Risk Officer. Dalam hal ini divisi Manajemen Risiko Harus terpisah dengan bagian
operasional maupun bisnis agar terdapat independensi dalam membuat kebijakan.
Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan terhadap
limit dan Toleransi Risiko tersebut. Seluruh limit dan Toleransi Risiko yang dapat
diterima Perusahaan harus disetujui oleh Direksi. Sebagai Pertahanan lapis kedua, Divisi
Manajemen Risiko memiliki tugas diantaranya:
a.

Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi
Manajemen Risiko Perusahaan secara keseluruhan.
b. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam
koridor kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur-prosedur standard
operasionalnya yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
c. Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perusahaan secara menyeluruh kepada
organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perusahaan.
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d. Melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas Kebijakan Manajemen
Risiko ke seluruh pegawai, termasuk melakukan revisi atau pengkinian.
Sedangkan Risk Officer memiliki tanggung jawab antara lain:
a.

Membantu Divisi Manajemen Risiko dalam melakukan pengembangan, sosialisasi,
serta distribusi atas Pedoman Manajemen Risiko ke seluruh pegawai.
b. Memastikan Kebijakan tersebut dijalankan dengan bendar di area kerjanya.
3.

Pertahanan Lapis Ketiga
Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik Auditor Internal maupun Auditor
Ekseternal. Peran Auditor internal jauh lebih intens dalam model Pertahanan 3 lapis ini
karena merupakan bagian internal Perusahaan yang bersifat independen terhadap
fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal bertugas untuk:
a.

Memastikan Kaji Ulang dan evaluasi terhadap kerangka dan implementasi
Manajemen Risiko secara keseluruhan, dan
b. Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai
dengan diharapkan.
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DIVISI INTERNAL AUDIT
Divisi Internal Audit PT EDI Indonesia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor
5460/E01/HK.110/04/2016 Tanggal 27 April 2016 Tentang Struktur Organisasi PT EDI
Indonesia.
Divisi Internal Audit merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang
bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Internal Audit merupakan mitra
manajemen dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance), pengelolaa risiko serta penerapan pengendalian internal di lingkungan EDII dan
dituntut untuk selalu dapat memberikan nilai tambah dan landasan yang kuat bagi
perusahaan.
Divisi Internal Audit dibagi menjadi dua Area yang masing-masing dipimpin oleh Vice
President (VP), adapun pembagian Area tersebut adalah:
Area

Objek Audit

1

Membantu Pimpinan Perusahaan dalam melaksanakan audit terhadap proses
pengendalian manajemen di ranah Sales, IT Development, IT Operation, Business
Development, IT PMO.

2

Membantu Pimpinan Perusahaan dalam melaksanakan audit terhadap proses
pengendalian manajemen di ranah Support, Finance, dan Corporate Secretary.

Piagam Internal Audit
Piagam Internal Audit merupakan rujukan tertinggi pelaksanaan aktivitas Internal Audit yang
lingkungan pengendalian internal, kajian terdahap pengelolaan risiko usaha, pengendalian
terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unti dalam struktur organisasi, sistem
informasi dan komunikasi, dan monitoring terhadap kualitas sistem pengendalian internal.
Prinsip-prinsip yang termuat dalam Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip Lingkungan Pengendalian
a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
b. Dewan Komisaris menunjukkan independensinya dari manajemen dan
melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan kinerja pengendalian
internal.
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c.

Manajemen dengan pengawasan dari Dewan Komisaris menetapkan struktur
organisasi, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang tepat
dalam rangka pencapaian tujuan.
d. Organisasi menunjukkan komitmen dalam merekrut, mengembangkan, dan
mempertahankan individu-individu yang kompeten sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan.
e. Organisasi memegang akuntabilitas individu-individu atas pelaksanaan
pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan.
2. Prinsip-prinsip Penilaian Risiko
a. Organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang jelas agar dapat dilakukan identifikasi
dan penilaian risiko terkait tujuan tersebut.
b. Organisasi mengidentifikasi risiko atas pencapaian tujuan secara menyeluruh dan
menganalisis risiko sebagai landasan pengelolaan risiko.
c. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan (fraud) dalam melakukan
penilaian risiko atas pencapaian tujuan.
d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat
berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal.
3. Prinsip-prinsip Kegiatan Pengendalian (Control Activities)
a. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian yang
berkontribusi meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan sampai pada level
yang dapat diterima.
b. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas
teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
c. Organisasi memberlakukan kegiatan pengendalian melalui kebijakan yang
menetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur yang menjabarkan
kebijakan menjadi tindakan.
4. Prinsip-prinsip Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
a. Organisasi memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan
dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya komponen pengendalian internal
lainnya.
b. Organisasi melakukan komunikasi informasi secara internal, termasuk tujuan dan
tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung
berfungsinya pengendalian internal.
c. Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait hal-hal yang
mempengaruhi berfungsinya komponen pengendalian internal lainnya.
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5. Prinsip-prinsip Pengawasan (Monitoring)
a. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi secara terusmenerus (berkelanjutan) dan/atau secara terpisah untuk memastikan bahwa
komponen-komponen pengendalian internal benar-benar ada dan berfungsi.
b. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan pengendalian
intern secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk
mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen puncak dan dewan komisaris,
sebagaimana mestinya.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Divisi Internal Audit
Divisi Internal Audit EDII memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan misinya yang
tercantum dalam Piagam Internal Audit.
Posisi auditor internal EDII sebagai penunjang dan mitra manajemen, harus ikut berperan dan
mendukung terwujudnya sasaran EDII yang telah ditetapkan sehingga dapat berkembang
secara sehat dan wajar melalui pendekatan sistematis dan obyektif dengan penerapan
evaluasi atas keefektivitas pengendalian internal, keefektivitas pengendalian internal,
keefektivitas pengelolaan risiko, efektivitas proses pelaksanaan operasional dengan
memanfaatkan sumber daya serta memberikan masukan-masukan guna kepuasan
pelanggan.
Adapun kewenangan Divisi Internal Audit sebagai berikut:
1. Memperoleh informasi dalam waktu yang layak dari seluruh karyawan EDII, dengan
wewenang ini auditor berhak melihat/mengakses semua dokumen, data dan catatan,
meminta keterangan dari setiap karyawan dan meninjau seluruh area, fasilitas serta
aset perusahaan. Untuk itu, setiap karyawan EDII berkewajiban memberikan informasi
yang diperlukan oleh Auditor bisa bekerja secara efektif dan efisien.
2. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal
audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.
Jika dipandang perlu, internal audit memiliki wewenang untuk mendapatkan saran
dan nasihat dari tenaga profesional dengan biaya perusahaan.
3. Melakukan konsultasi dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan
Komisaris dan berkoordinasi dengan Komite Audit.
4. Wewenang Auditor sebatas pada penilaian dan analisis atas aktivitas yang di-review/
diaudit. Auditor tidak mempunyai wewenang dalam hal pelaksanaandan tanggung
jawab atas aktivitas yang di-review/diaudit tersebut.
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Fokus Kegiatan Unit Internal Audit 2016
1.

Audit Strategy and Plan
Mengimplementasikan penyusunan dan standarisasi pekerjaan audit yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan, yang mencakup;
• Strategic and Annual Planning
• Audit Standard Performance
• Audit Administration

2.

Auditing Execution/Implementation
mengimplementasikan pekerjaan audit perusahaan yang sesuai dengan Penyusun
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), yang mencakup;
• Operational and Compliance audit
• Special audit and Investigation
• Internal Control Review

3.

Audit Advisory Services
Mengimplementasikan proses monitoring, advise, and Audit Services, yang meliputi;
• Proses monitoring tindak lanjut hasil audit (internal-eksternal)
• Evaluasi internal control system
• Memberikan saran, pembinaan dan arahan dalam pekerjaan audit
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Uraian pelaksanaan kegiatan Divisi Internal Audit 2016
Pelaksanaan audit tahun 2016 dilakukan sesuai dengan struktur organisasi,
•

Menyusun program kerja dan anggaran tahunan di bidang Pengawasan Intern
perusahaan;

•

Menyusun objek pemeriksaan berbasis risiko dan melaksanakan Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI;

•

Membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan laporan tersebut kepada
Direktur Utama;

•

Memberikan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat
mdaanajemen serta saran perbaikan terhadap kegiatan operasional perusahaan;

•

Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan;

•

Menyusun strategi, kebijakan serta perencanaan pengawasan secara terpadu dan
profesional;

•

Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan diminta oleh Direktur Utama.

•

Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijakan perusahaan;

•

Bekerjasama dengan Komite Audit dan SPI PT Pelindo2 sebagai Perusahaan Induk;

•

Melakukan pemantauan terhadap penerapan GCG.
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Profil Singkat Divisi Internal Audit
Internal Audit 1
Yanuar Tri Jayadi
Lahir di Jakarta, 24 Januari 1973
Menyelesaikan Pendidikan Program Akuntansi, STIE Perbanas Jakarta tahun 2003
Pengalaman Kerja yang dimiliki antara lain VP Internal Controller (2014-sekarang), VP General
Affairs (2012-2014), Head of General Affairs (2012-2013), Marketing Specialist (2011-2012),
Staf Financial and Administration Controller (2007-2011), Staf Akuntansi (2003-2007).
Dasar Pengangkatan Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT EDI Indonesia
Nomor Surat Keputusan Direksi PT EDI Indonesia Nomor 2602/E01/HK.110/03/2015 tanggal
23 Maret 2016.

Internal Audit 2
Uyung Rahmat Putra
Lahir di Jakarta, 09 Oktober 1966
Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Teknik & Manajemen Industri, Insitut Teknologi
Indonesia, 1992
Pengalaman Kerja yang dimiliki antara lain sebagai VP Internal Audit 2 (2016- sekarang), VP
General Affairs (2014-2016), VP Sales Customs (2012-2014), VP Procurement (2010-2012),
Head of Procurement (2004-2010), PT Mercedez Benz Indonesia (1995-2004), PT Pindad
(Persero) (1992-1995).
Dasar Pengangkatan Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT EDI Indonesia
Nomor 5042/E01/HK.110/02/2016 tanggal 29 Februari 2016.
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SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan semua metoda serta kebijakan
terkoordinasi yang disusun untuk mengakomodasi hal-hal sebagai berikut :
1.

Mengamankan aset perusahaan.

2.

Menguji ketepatan dan keandalan dari data/informasi yang diperoleh.

3.

Mengupayakan efisiensi usaha

4.

Mentaati kebijakan pimpinan yang ditetapkan.

Pengendalian internal secara sistem adalah suatu proses berkesinambungan yang dilakukan
oleh Dewan Komisaris, Direksi, seluruh Karyawan dan Staf untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan 5 Pilar Strategi perusahaan.
Untuk menjalankan perusahaan secara efektif dibutuhkan sistem pengendalian internal yang
memadai, sehingga dapat mencapai tujuannya. Secara terus enerus sistem pengendalian
internal akan menjadi alat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan tercapainya Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).
Sistem Pengendalian Internal yang baik dapat diupayakan melalui 4 (empat) hal berikut :
1. Sistem dan Prosedur Operasional (SOP) yang mumpuni.
2. Sumber Daya Manusia yang berkompetensi baik jabatan maupun bidang
pekerjaanya.
3. Pemisahan tugas yang tegas dan jelas dalam menjalankan perkerjaan.
4. Pengawasan Internal yang efektif melalui komitmen yang kuat dari pimpinan
perusahaan menjalankan perusahaan sesuai dengan Sistem dan Prosedur yang telah
ditetapkan.
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Pendekatan COSO (Commitee of Sponsoring Organization of Treadway
Commision)
Pendekatan ini memandang kegiatan pengendalian internal secara sistem sehingga
bukan lagi suatu struktur berupa alat melainkan sebuah proses, sehingga kegiatan
pengendalian intenal menjadi lebih dinamis dan meliputi seluruh proses bisnis yang ada
di dalam perusahaan.

Kerangka COSO terdiri dari 3 dimensi , yaitu:
1. Operasi;
2. Laporan Keuangan;
3. Kepatuhan;

Ketiga dimensi tersebut memiliki beberapa kriteria untuk mengevaluasi internal kontrol
perusahaan, yaitu:
1. Lingkungan pengendalian (control environment).
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor yang mencakup dalam lingkungan
pengendalian adalah:
a.Integritas dan nilai-nilai etika;
b. Kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan;
c. Filosofi perusahaan;
d. Pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan;
e.Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh komisi perusahaan.
2. Penaksiran Risiko (risk assessment).
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam penaksiran resiko adalah:
a. Prediksi ataupun penaksiran resiko atas tujuan yang telah ditetapkan,
hubungan-hubungan resiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam
perusahaan;
b. Identifikasi dan analisis atas resiko yang relevan atas tujuan (objectives) yang
telah ditetapkan;
c. Bentuk dasar atas penentuan bagaimana seharusnya penanganan resiko yang
ada;
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d. Mekanisme yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi resiko khusus yang tidak
terlepas dari perubahan yang ada.

3. Aktivitas Kontrol (control activities).
Atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam aktifitas kontrol ini adalah kebijakan
dan prosedur (policies and procedures) dalam setiap aktifitas perusahaan. Hal ini
bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang akan dihadapi untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
4. Informasi dan komunikasi (information and communication).
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor untuk memenuhi kriteria
informasi dan komunikasi:
a. Identifikasi informasi yang berhubungan, rekam dan komunikasikan dalam
bentuk yang memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk menjalankan
tanggungjawabnya;
b. Masukkan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai
suatu kejadian, kondisi yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan keputusan
bisnis atau bahkan laporan perusahaan kepada pihak luar;
c. Aliran informasi yang mendukung kesuksesan kontrol; dari instruksi pada
tanggungjawab manajemen sampai kepada perangkuman temuan yang perlu
ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.

5. Pengawasan (monitoring);
Beberapa atribut yang perlu diperhatikan auditor dalam kriteria informasi dan
komunikasi:
a. Penaksiran kinerja sistem kontrol yang ada;
b. Kombinasi evaluasi secara terus menerus dan evaluasi terpisah;
c. Defisiensi atas internal kontrol harus dilaporkan kepada top manajemen;
d. Kombinasi antara evaluasi terus menerus dan evaluasi terpisah akan menjamin
efektifitas sistem internal kontrol yang dirancang.
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SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
Ruang lingkup pengasawan meliputi:
a.

Penilaian

tali

kendali

pengelolaan

perusahaan

dan

penerapan

kebijakan

Direksi/Pimpinan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta pelaksanaannya.
b. Pemeriksaan dan evaluai tentang kemampuan, efektivitas, ketaatazasan dan kualitas
pemeriksaan pelaksanaan tugas manajemen yang meliputi pelaksanaan kebijakan
perusahaan, rencana manajemen, pengelolaan risiko dan sebagainya.
c.

Kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kegiatan operasinya
termasuk manajemen risiko.

d. Pemeriksaan atas hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan yang terjadi di
lingkungan perusahaan.
e.

Pemeriksaan hasil program atau pemeriksaan efektivitas untuk menilai apakah suatu
hasil atau manfaatyang direncanakan dari program telah dicapai secara efisien.

f.

Melaksanakan pre-auditing pada beberapa kegiatan khusus yang dirasa perlu;

g.

Monitoring tindak lanjut terhadap temuan internal dan eksternal untuk pemutakhiran
data.

Sasaran pengawasan
a. Terselenggaranya kebijakan perusahaan dan kebijakan direksi sebagaimana mestinya, di
setiap aspek perusahaan meliputi bidang operasi, project management, development,
penjualan, pengembangan usaha, bidang sistem dan organisasi dan bidang pembinaan
kantor operasi;
b. Terselenggaranya sistem dan prosedur di setiap aspek perusahaan untuk tercapainya
kegiatan operasional yang efektif dan efisien sekaligus untuk menjadi alat periksan;
c. Membantu direksi agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan asset
perusahaan
d. Ketaatan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Mendorong dan merangsang pelaksanaan pengawasan sebagai fungsi organik semua
pimpinan di berbagai tingkat pada jajaran perusahaan.
Sasaran pengasawan meliputi seluruh jajaran organisasi perusahaan dengan selalu
memperhatikan unsur ekonomis, efektif dan efisien yang meliputi:
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IT OPERATION
a.

IT PMO

Ketaatan terhadap semua SOP di Divisi IT

a.

Operation
b.

IT PMO

Pemeriksaan kualitas pelayanan baik di

b.

kantor pusat dan kantor wilayah, sesuai
dengan ketentuan standar layanan dan
persyaratan layanan yang tertuang dalam

Optimalisasi

dan

c.

Penilaian

terhadap

adapatasi

akomodasi

terhadap

dan

perkembangan

teknologi yang menjadi tuntutan pasar;

administrasi

pemanfaatan asset perusahaan yang

d.

Pemeriksaan

tingkat

pelaksanaan

dikelola di Divisi IT Operation
d.

Penilaian dokumentasi terhadap proyek
yang sedang dikerjakan

kontrak atau perikatan lainnya;
c.

Penilaian ketaatan terhadap SOP di Divisi

efektivitas

pengadministrasian

kegiatan operasional beserta laporannya

Tindak lanjut atas temuan audit

e.

Monitoring tindak lanjut atas temuan
audit

IT DEVELOPMENT

PENJUALAN

a. Penilaian ketaatan terhadap SOP di

a.

Divisi IT Development
b. Penilaian

terhadap

Penilaian

ketaatan

terhadap

SOP

Penjualan
perencanaan

b.

Penilaian tingkat efektivitas terhadap

pengembangan aplikasi sesuai dengan

strategi penjualan terutama dalam

target pertumbuhan yang ditetapkan

penciptaan

perusahaan

mengurangi tingkat ketergantuangan

c. Pemeriksaan
pelaksanaan
kegiatan

tingkat

operasional

c.

beserta

untuk

Penilaian ketaatan terhadap perikatan
penjualan yang sedang berjalan untuk

pelaporannya

menghindari ketidaksanggupan dalam
pemenuhan kewajiban;

d. Monitoring tindak lanjut atas temuan
audit

baru

kepada satu sektor pendapatan;

efektivitas

pengadministrasian

pasar

d.

Penilaian kemampuan dalam menggali
dan menyerap informasi produk dan
kebutuhan
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pengembangan

dan

inovasi

untuk

meningkatkan pendapatan perusahaan
e.

Pemeriksaan

tingkat

pelaksanaan

efektivitas

pengadministrasian

kegiatan penjualan serta pelaporannya
f.

Monitoring tindak lanjut atas temuan
audit

BUSINESS DEVELOPMENT
a. Penilaian

ketaatan

SISTEM DAN ORGANISASI
terhadap

SOP

a. Monitoring

Business Development
b. Blueprint konsep produk EDII yang akan

pelaksanaan

Good

Corporate Governance
b. Monitoring pelaksanaan ISO 270001

diproduksi massal
c. Kajian positioning EDIi

PEMASARAN
a. Pemeriksaan terhadap ketaatan terhadap Pemasaran
b. Fokus pada penelaahan dari tujuan dan strategi pemasaran terhadap lingkungan pasar
sekarang dan yang akan datang
c. Penilaian tingkat efektivitas terhadap strategi pemasaran, strategi pentarifan dan strategi
penjualan dalam pengembangan usaha dari komunitas selain sektor Bea Cukai dalam
penciptaan pasar baru, baik melalui percepatan product development, strategic partner,
dan produk dan pembentukan strategic business unit;
d. Pengecekan atas kegiatan penjualan, promosi, pelayanan, pengembangan produk dan
penetapan harga
e. Penilaian terhadap akomodasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang
menjadi tuntutan pasar;
f.

Pemeriksaan tingkat efektivitas pelaksanaan pengadministrasian kegiatan pelayanan
pelanggan dan pemasaran beserta pelaporannya

g. Monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa internal dan eksternal
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NILAI, BUDAYA DAN ETIKA PERUSAHAAN
Nilai dan Budaya Perusahaan merupakan prinsip yang menggambarkan karakteristik
Perusahaan dan menjadi semangat yang harus dikedepankan dalam menjalankan aktivitas
sehari-hari Perusahaan.
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Nilai Perusahaan

S

I

A P

SYNERGY FOR GOALS

INTEGRITY FOR PEOPLE

ACTION FOR BETTER

PERFORMING FOR
EXCELLENCE

“We Transform Individual
Action Into Collective
Power”
• Mampu bertindak
mandiri sesuai dengan
tugas dan tanggung
jawab pekerjaan
• Bekerja sama dan
menciptakan sinergi
dengan orang lain
dalam mencapai
sasaran perusahaan
• Mengedepankan
semangat kebersamaan
dan kepercayaan serta
menghargai orang lain
dalam kelompok
• Bersikap terbuka dan
transparan dalam
berkoordinasi

“We Follow Our Strategies
and Adhere to Our
Commitments”
•
Mendahulukan dan
mempromosikan nilai
maupun etika
perusahaan dalam
setiap aktivitas
organisasi secara
internal dan eksternal
•
Disiplin, profesional
dan jujur dalam
menjalankan tugas
dan tanggung jawab
sesuai dengan strategi
perusahaan
•
Berkomitmen tinggi
untuk selalu
mengedepankan
kepentingan
perusahaan diatas
kepentingan pribadi
•
Bersikap tegas namun
sopan dan ramah
dalam berkata dan
bertindak
•
Bertanggung jawab
terhadap setiap
ucapan, keputusan
dan tindakan

“We Rapidly Develop Ideas
Into Products”
• Menciptakan solusi
yang inovatif untuk
memberikan nilai
tambah kepada
seluruh pemangku
kepentingan
• Mencoba caracara/ide-ide baru yang
berbeda /unik /kreatif
dalam mengerjakan
pekerjaan sehari-hari
• Proaktif dalam
mendorong perbaikan
berkelanjutan di
seluruh aspek
pertumbuhan dan
perkembangan diri,
kelompok kerja dan
organisasi
• Bersikap terbuka dan
saling berbagi dalam
proses pembelajaran

“We Perform Beyond
Expectation”
•
Berorientasi kepada
hasil kerja dengan
standar prestasi yang
tinggi sesuai dengan
strategi perusahaan
•
Memberikan solusi
yang unggul dan
melebihi ekspektasi
•
Memberikan
pelayanan yang cepat
dan tepat
•
Membangun dan
mengembangkan
strategi yang
kompetitif dalam
upaya memenuhi dan
bahkan melampaui
kebutuhan pasar
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KODE ETIK PERUSAHAAN
PT Electronic Data Interchange Indonesia selanjutnya disebut Perusahaan menyadari arti
pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan
pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang
Saham (shareholders) namun juga segenap stakeholders. Untuk itulah Perusahaan
berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya
dilakukan melalui penyusunan Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis Perusahaan (Code of
Conduct).
Code of Conduct adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika kerja dan etika bisnis
Pegawai yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan
kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan
budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.
Code of Conduct berlaku untuk seluruh individu yang bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan, anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian, pemegang saham serta
seluruh stakeholders atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Isi Code of Conduct EDII
1. Melindungi Kepentingan Pegawai
a. Pengelolaan Kepegawaian
b. Keselamatan, Kesehatan serta Lingkungan Kerja
c. Kesempatan yang sama, pelecehan, ancaman dan kekerasan
2. Hubungan dengan Mitra Usaha
a. Hubungan dengan Pemegang Saham
b. Hubungan dengan Pelanggan
c. Hubungan dengan Kreditur/Investor
d. Hubungan dengan Pemasok
e. Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
f. Memberi dan Menerima
g. Pembayaran Tidak Wajar (Imbalan) dan Partisipasi Politik
h. Benturan Kepentingan
3. Perlindungan Informasi dan Aset Perusahaan
a. Integritas Laporan Keuangan
b. Kerahasiaan Informasi
c. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
d. Penyimpangan Dokumen
e. Pengawasan dan Perlindungan Aset
f. Hak atas Kekayaan Intelektual
4. Melindungi Kepentingan Komunitas dan Pemerintah
a. Hubungan dengan Regulator
b. Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar
c. Persamaan dan Penghormatan pada HAM
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Komitmen Code of Conduct EDII
Komitmen dalam berprilaku dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan menjadi
perhatian utama Perusahaan dan menjadi bagian dari etika bisnis dan etika kerja Perusahaan
dalam menciptakan nilai tambah (value creation) tidak saja bagi Perusahaan tetapi juga bagi
para pemangku kepentingan. EDII menyusun dan mengembangkan etika bisnis dan etika kerja
dengan standar yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan
termasuk kriteria kepuasannya.
Code of Conduct ini disusun sebagai acuan berperilaku segenap pihak yang berhubungan
dengan Perusahaan antara lain mencakup:
1.

Pemegang Saham (Shareholders)
Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara hatihati (prudent), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat
profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan

2.

Perusahaan
a. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan
kepada para stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga
menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan
usaha dalam jangka panjang.
b. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat
hubungan dengan pegawai, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan
stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;

3.

Pegawai
a. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya
perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai secara
menyeluruh.
b. Menjadi pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan
oleh Perusahaan;

4.

Stakeholders
Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan
stakeholders sehingga mendorong reputasi Perusahaan sebagai perusahaan yang
bertanggung jawab (good corporate citizen).

Sosialisasi Code of Conduct EDII
Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Etika Perusahaan.
Perusahaan melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Mengkaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan
penilaian target kinerja seluruh Pegawai Perusahaan;
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2. Mengembangkan Pedoman Etika Perusahaan dan jika diperlukan dapat dijabarkan
lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perusahaan;
3. Membangun komitmen dengan seluruh Mitra Kerja yang terkait dengan Perusahaan
4. Mensosialisasikan Pedoman Etika Perusahaan dalam program orientasi Pegawai
maupun penyegaran secara berkala bagi seluruh Pegawai Perusahaan;
5. Mengembangkan berbagai media, metode dan strategi sosialisasi yang efektif
sehingga Pedoman Etika Perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif.
Mekanisme Penegakan
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari
Pedoman Etika Perusahaan.
Perusahaan menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan stakeholder
termasuk Pegawai dan/atau Perwakilan stakeholder terkait dengan pelanggaran
Pedoman Etika Perusahaan;
Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan
perlindungan stakeholder dalam rangka menjamin hak-hak stakeholder berhubungan
dengan Perusahaan;
Pelaporan pelanggaran oleh stakeholders yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi
meningkatkan risiko reputasi bagi Perusahaan;
Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, Perusahaan telah menetapkan kebijakan
dan prosedur tertulis yang meliputi:
a. Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
b. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.
c. Perlindungan, Apresiasi dan Sanksi.
Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan
Pelanggaran sesuai dengan level pelaku pelanggaran;
Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat
perlindungan hukum dari Perusahaan;
Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara
yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan
dari Perusahaan;
Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perusahaan.
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WHISTLEBLOWING SYSTEM
EDII menyadari bahwa reputasi Perusahaan merupakan aset berharga yang harus
ditingkatkan untuk keberlanjutan usaha. EDII meningkatkan reputasi Perusahaan dengan
menjaga kepercayaan stakeholders, kejujuran dan integritas. EDII berupaya mempermudah
akses untuk berbagai pengaduan terkait Perusahaan melalui pengelolaan Sistem Pelaporan
Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS) dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap
pengaduan demi menjaga hubungan yang harmonis dengan stakeholders.
WBS menjadi bagian dalam implementasi GCG yang cukup penting dalam menekan
pelanggaran yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, inisiatif penerapan WBS di lingkungan EDII
merupakan komitmen Perusahaan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, EDII senantiasa
melakukan pemutakhiran pedoman maupun mekanisme penerapan WBS setiap tahunnya.
EDII sebagai anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menerapkan WBS
melalui Program IPC. IPC Bersih adalah sebuah program nyata dari PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) dan Anak Perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan
curang, korupsi dan pemerasan.

Dasar Kebijakan WBS
EDII telah menyusun pedoman Penerapan WBS dengan Surat Keputusan Direksi PT EDI
Indonesia Nomor 5752/E01/HK.110/06/2016 tanggal 07 Juni 2016 tentang Penerapan
Whistleblowing System pada PT EDI Indonesia. Kebijakan tersebut diadopsi dari Penerapan
WBS di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
WBS merupakan bagian dari GCG Soft Structure yag dimiliki EDII dengan tujuan diberlakukan
kebijakan tersebut sebagai berikut:
a. Sebagai wadah dan panduan untuk penerimaan pelaporan dari berbagai dugaan
melanggar hukum & peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, kecurangan,
korupsi, suap serta pencurian yang terjadi di lingkungan kerja Perusahaan;
b. Membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, transparan, aman dan
bertanggung jawab;
c. Memberi pemahaman yang sama tentang fungsi, peran dan proses-proses Sistem
Pelaporan Pelanggaran serta menjamin kesinambungan sistem manajemen meskipun
terjadi perubahan organisasi dan rotasi sumber daya manusia dengan menciptakan
budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance);
d. Menyediakan cara penyampaian yang efektif untuk informasi penting dan kritis bagi
Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
e. Menciptakan keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin
meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, dan kepercayaan
terhadap sistem pelaporan pelanggan yang efektif;
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f. Menyediakan mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan
terjadinya suatu pelanggaran;
g. Menyediakan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal
terlebih dahulu, sebelum meluas menjdi masalah pelanggaran yang brsifat publik dan
melibatkan aparat yang berwenang;
h. Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi
kuangan, operasi hukum, keselamatan kerja dan reputasi;
i.

Mengurangi biaya dalam menangani suatu perkara akibat terjadinya pelanggaran;

j.

Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders),
regulator dan masyarakat umum;

k. Memberikan masukan kepada perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritikal dan
proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang
tindakan perbaikan yang diperlukan;

Lingkup Kebijakan WBS EDII
Lingkup Kebijakan WBS EDII mencakup pelaporan terhadap perbuatan pelanggaran
diantaranya tindakan curang (tidak adil), korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan
peraturan perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi, penggelapan,
penipuan, pemerasan, pelanggaran terhadap: peraturan perundangan, pedoman tata
kelola perusahaan, pedoman perilaku, prosedur operasi standar (standard operating
procedure) baik yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan maupun yang dapat
menimbulkan efek negatif terhadap citra perusahaan.
Kebiajakan WBS mengatur peran dan tanggung jawab semua pihak terkait, jenis
pelanggaran yang bisa dilaporkan, kriteria laporan yang disampaikan, perlindungan bagi
pelapor, tata cara pelaporan, penerimaan laporan pelanggaran, tindak lanjut laporan
pelanggaran laporan pelanggaran dan penerimaan serta pengelolaan Gratifikasi.
Pihak yang dapat melapor dan dilaporkan dalam WBS yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan
pegawai perusahaan perusahaan hingga pemangku kepentingan lainnya dapat
melaporkan adanya pelanggaran, sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku
pelanggaran adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai Perusahaan.

Pihak Pengelola Pengaduan
Pengelolaan WBS EDII mengadopsi atau merujuk kepada pengelolaan WBS di PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero), dimana IPC telah membentuk Komite “IPC Bersih”, yang
ditugaskan dalam pelaksanaan manajemen anti tindak kejahatan dan penerapan WBS di
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Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), berdasarkan SK Direksi Nomor PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero) UM.338/31/3/1/PI.II-15.

Perlindungan Pelapor Pelanggaran
EDII mendukung setiap tindakan yang mengarah pada perbaikan perusahaan. Oleh karena
itu, EDII berkomitmen melindungi pelapor pelanggaran yan gberitikad baik untuk
mendorong penegakan disiplin yang memberikan rasa aman bagi pelapor beserta
keluarganya.
Melalui sistem IPC Bersih, Pihak yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik
dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkingan tindakan balasan dari si
terlapor.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran
Laporan dapat disampaikan melalui salah satu dari 6 (enam) cara yaitu Online, Telepon,
Faksimili, Email, Surat, dan SMS. Setelah pelapor melaporkan, laporan tersebut akan
diteruskan kepada analis deloitte yang akan mengkaji informasi yang pelapor berikan.
Kemudian analis tersebut akan membuat laporan tertulis dalam waktu 1 (satu) hari kerja
kepada komite IPC bersih yang akan menentukan tindakan selanjutnya.
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Komite IPC Bersih yaitu:
1. Mengelola laporan yang diberikan oleh Deloitte terhadap pelaporan yang masuk ke
saluran yang tersedia dalam Whistleblowing System (WBS) melalui E-Room.
2. Menindaklanjuti laporan yang telah diberikan Deloitte sesuai dengan mekanisme yang
berlaku di IPC (14 hari kerja setelah laporan diterima dalam E-Room).
3. Melakukan rapat internal dengan tim IPC Bersih dan Tim Deloitte setiap bulan
diminggu terakhir sebagai proses pembuatan laporan bulanan.
4. Melakukan sosialisasi tentang penerapan WBS di lingkungan kerja Cabang dan PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero).
5. Membuat laporan bulanan mengenai statistik pelaporan, tindak lanjut hingga
pemberian reward dan punishment kepada palapor dan terlapor serta melaporkan
kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jangka waktu 2 bulan
sekali.
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Flow tindak lanjut Laporan di IPC Pusat:
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PENGENDALIAN GRATIFIKASI
EDII senantiasa melandaskan kegiatan usahanya dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Sebagai perusahaan yang
profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan, EDII menaruh perhatian khusus
atas isu anti korupsi, koplusi dan nepotisme (KKN). Atas hal tersebut EDII memiliki komitmen
untuk terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik KKN, termasuk di
dalamnya mengendalikan praktrik Gratifikasi.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
EDII menyadari bahwa setiap hubungan hukum dan hubungan kerja yang terjalin antara
Perusahaan dengan Pihak Ketiga, baik stakeholder maupun vendor, bukan tidak mungkin
bersinggungan dengan praktik Gratifikasi. Sehingga sebagai suatu usaha untuk melindungi
Perusahaan diperlukannya suatu pedoman yang bertujuan untuk mengendalikan praktik
Gratifikasi dimaksud. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan EDII memiliki pemahaman dan sikap
yang seragam atas perlakuan Gratifikasi yang mungkin timbul dan sepatutnya dapat
melindungi Insan EDII agar tidak terjerat dalam praktik Gratifikasi yang termasuk tindak
Pidana Suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-unsang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
tindak Pidana Korupsi. Kebijakan pengendalian gratifikasi di EDI dituangkan dalam Surat
Keputusan Direksi PT EDI Indonesia Nomor 5801/E01/HK.110/06/2016 tanggal 14 Juni 2016
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT EDI Indonesia. Pedoman
Pengendalian Gratifikasi ini diharapkan dapat memberikan keuatan dan keyakinan bagi setiap
Insan EDII dalam menyikapi Gratifikasi ketika hubungan dengan Pihak Ketiga dan merupakan
komitmen dalam penerapan prinsip-prinsip GCG.

Penanganan Gratifikasi
EDII belum memiliki Unit kerja khusus yang menangani pengendalian Gratifikasi, fungsi
pengendalian gratifikasi dijalankan oleh Sub-Divisi Sekretaris Perusahaan, yang memiliki tugas
dan tanggung jawab:
1.
2.

3.

4.
5.

Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Insan EDII;
Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi
kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
Gratifikasi dimaksud;
Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada
review dari KPK bahwa laporan Gratifikasi dimaksud termasuk dalam kategori
Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan);
Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah
rusak/busuk atau kadaluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya;
Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan
menitipkannya kepada Divisi Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau
menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK
mengenai kepemilikannya;
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6.
7.
8.
9.
10.

Melakukan diseminasi atau sosialisasi Pedoman ini kepada para pemangku
kepentingan (Stakeholders);
Memberikan informasi terkait perkembangan system pengendalian Gratifikasi kepada
manajemen Perusahaan;
Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Gratifikasi di
Perusahaan;
Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan;
Melaporkan kegiatan Unit kerja kepada Direksi sesuai dengan kebutuhan.

Sanksi atas Pelanggaran
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yag berlaku di Perusahaan, dan ketentuan perundangundangan terkait.
Perlindungan terhadap Pelapor Gratifikasi
Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut
Pasal 15 Undang-undang KPK, KPK wajib memberikan perlindungan terhadap Saksi atau
Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai
terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan
korban. Dalam konteks ini, Pelapor Gratifikasi dapat akan dibutuhkan keterangannya sebagai
saksi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Misalnya, ketua dan anggota tim di sebuah instansi diduga menerima gratifikasi terkait
pelaksanaan tugasnya, akan tetapi, hanya satu orang pelapor yang menyampaikan laporan
gratifikasi. Dengan laporan tersebut, secara tidak langsung dapat membuka informasi terkait
dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara
lainnya, dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya. Kondisi inilah yang selanjutnya dapat
memosisikan pelapor sekaligus sebagai whistleblower yang berpotensi mendapatkan
ancaman dari pihak lainnya.
Pelapor gratifikasi yang menghadapi potensi ancaman, baik yang bersifat fisik ataupun psikis,
termasuk ancaman terhadap karir pelapor dapat mengajukan permintaan perlindungan
kepada KPK atau LPSK. Instansi/Lembaga Pemerintah disarankan untuk menyediakan
mekanisme perlindungan khususnya ancaman terhadap karir atau aspek administrasi
kepegawaian lainnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat diatur sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yag berlaku di Perusahaan, dan ketentuan perundang-undangan terkait.
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PENGADAAN BARANG DAN JASA
Proses pengadaan barang dan jasa yang Efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar,
dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan merupakan
bagian dari upaya EDII menciptakan tata kelola yang berkelanjutan. EDII telah merancang
proses pengadaaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan
perusahaan dimana fungsi pelayanan pengadaan menidentifikasi kebutuhan pengadaan
barang dan jasa bagi pelaksanaan kegiatan usaha EDII.
Baik pengguna barang dan jasa (EDII) atau penyedia barang dan jasa (Vendor)
penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta para pihak yang terkait dalam
kegiatan tersebut di lingkungan EDII, harus mematuhi etika pengadaan barang dan jasa yang
meliputi bekerja secara profesional, mandiri disertai rasa tanggung jawab atas dasar
kejujuran, serta menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemenuhan setiap material yang dibutuhkan
EDII baik yang berupa barang ataupun jasa. EDII telah melakukan proses pengadaaan secara
terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persiangan yang sehat dan wajar diantara penyedia barang/jasa dan memenuhi syarat
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa EDII
EDII menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate
Governance) dalam proses pengadaan yaitu Efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan
wajar, dan akuntabel dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Standar Operasi dan
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PT EDI Indonesia.
Standar Operasi dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PT EDI Indonesia telah
dimutakhirkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT EDI Indonesia Nomor
5480/E01/HK.110/04/2016 tentang Revisi terhadap SK Nomor 1879/DU/HK.110/01/2013
tentang Standar Operasi dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PT EDI Indonesia yang
ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 29 April 2016.
Untuk mewujudkan kegaitan pengadaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), maka EDII melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Senantiasa tunduk dan patuh terhadap regulasi internal maupun eksternal;
2. Berpedoman terhadap budaya perusahaan dan EDII Code of Conduct;
3. Menggunakan sistem teknologi informasi.
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Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa EDII
Pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan EDII dilakukan secara sentralisasi oleh
satu unit kerja yaitu Sub-Divisi Pengadaan dari Divisi HC & Support.
Proses Pengadan Barang dan Jasa menjadi tugas dan kewenangan dari Sub divisi Pengadaan
namun dapat dimungkinkan pengadaan dilakukan oleh bagian-bagian lain selain dari Subdivisi Pengadaan, adapun cakupan pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan adalah sebagai
berikut:
Divisi

Barang dan Jasa

Sub Divisi Pengadaan

1)

Peralatan EDI, meliputi : Server, Router Cisco, Switch,
Software, UPS, Aplikasi Konverter dan peralatan lain yang
sejenis.

2)

Maintenance Peralatan EDI, meliputi : Maintenance Peralatan
EDI, Pengadaan Licensi Peralatan EDI, Storage NetApp, dan
maintenance lain yang sejenis.

3)

Jasa Training Peralatan EDI : Jasa Training yang
diselenggarakan dalam rangka pembelian Aplikasi atau
Peralatan EDI.

4)

Perawatan Komputer, meliputi : Pengantian baterai
Notebook, penggantian harddisk, service notebook, dan
perawatan lain yang sejenis.

5)

Barang-barang pemasaran dan promosi, meliputi : Brosur,
Plakat, Flash disk, Mug, Flyer, standing banner, pembuatan
video profile, dan barang-barang lain yang sejenis.

6)

Jasa Konsultasi, meliputi : Konsultasi Pemasaran dan Promosi,
Voice Prompt EDII, Jasa Penetration test website SILK, dan jasa
konsultasi lain yang sejenis.

7)

Jasa Sewa Perlengkapan kantor, meliputi : Sewa Komputer,
Sewa Laptop, Sewa Infokus, dan jasa sewa lain yang sejenis.

8)

Jasa Audit, meliputi : Jasa Audit operasional BAE, Jasa Audit
Laporan Keuangan, dan jasa audit lain yang sejenis.

9)

Jasa Migrasi dan Integrasi, meliputi : Migrasi Oracle ke Posgre
SQL, Integrasi PBX Avaya dengan PBX Cisco, dan jasa lain yang
sejenis.

10) Jasa Instalasi, meliputi : Instalasi Link, Instalasi Peralatan EDI,
dan jasa instalasi yang sejenis.
11) Perlengkapan kantor, meliputi : printer, notebook, mouse,
modem, infokus, PBX, Nortel dan perlengkapan lain yang
sejenis.
12) Barang-barang untuk sponsorship, meliputi : LCD TV, Home
theather, dan barang-barang lain yang sejenis.
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13) Maintenance Link, yang mencakup pengadaan, pemutusan,
pemindahan koneksi link serta penyesuaian harga kembali.
14) Barang-barang untuk kehumasan, meliputi : Agenda,
Kalender, Kartu Nama, Kartu Ucapan, dan barang-barang lain
yang sejenis.
15) Barang dan Jasa seperti tersebut dalam point 1 s.d 14 yang
dibutuhkan oleh Kantor Regional.
Bagian lain selain dari
Sub Divisi Pengadaan

1) Pengadaan untuk kebutuhan operasional rutin keperluan
rumah tangga dan umum perusahaan dilakukan oleh bagian
Umum.
2) Pengadaan sumber daya manusia, jasa pelatihan, jasa
konsultasi, kursus, asuransi karyawan, seminar atau
semacamnya dilakukan oleh bagian SDM.
3) Pengadaan untuk kebutuhan operasional yang bersifat non
rutin, mendadak dan urgent yang tidak memerlukan
pemesanan serta tidak dimungkinkan melalui proses
pengadaan normal sebagaimana diatur dalam peraturan ini,
dapat dilakukan oleh bagian masing-masing setelah
melakukan koordinasi mengenai spesifikasi dan harga kepada
bagian Pengadaan, untuk pengadaan ini wajib disertai dengan
Nota Dinas Persetujuan Pengadaan Barang atau Jasa sesuai
dengan Tabel Kewenangan berdasarkan SK Direksi
No.476/DU/HK.110/06/2013 tanggal 3 Juni 2013, misalnya :
Pengadaan barang atau jasa yang secara urgent harus
diadakan oleh Panitia Konsinyering untuk suatu kegiatan.
4) Pengadaan untuk kebutuhan acara khusus dapat dilakukan
oleh tim/panitia dengan kewenangan khusus yang ditunjuk
oleh Perusahaan, misalnya : Pengadaan barang atau jasa yang
dilakukan oleh Panitia Family Gathering, Pengadaan yang
dilakukan oleh Panitia Lelang DJBC.
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Metode Pengadaan Barang dan Jasa
Terdapat beberapa metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh EDII yakni
Pengadaan Langsung, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung. Berikut disajikan detail
masing-masing metode:
Metode
Pengadaan Langsung

Keterangan
Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang dilakukan tanpa melalui Pemilihan Langsung
atau Penunjukan Langsung dengan nilai pengadaan dibawah
atau sama dengan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan
ketentuan sebagai berikut :
a) Dilakukan untuk jenis barang/jasa yang bersifat rutin dan
tidak rutin.
b) Dalam hal pembelian barang/jasa harus dilakukan melalui
pemesanan, maka perikatan dilakukan dengan menerbitkan
Purchase Order (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang
ditandatangani oleh pihak Perusahaan dan pihak Vendor.
c) Dalam hal pembelian di mana barang/jasa yang diperoleh
tanpa memerlukan pemesanan, tidak perlu diterbitkan PO
atau SPK dan sebagai gantinya digunakan bukti transaksi
sebagaimana berlaku pada umumnya.

Pemilihan Langsung

Pemilihan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang dilakukan dengan nilai diatas Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dilakukan dengan cara mengundang sekurang-kurangnya 3
(tiga) vendor yang memenuhi syarat.
b. Perikatan pengadaan barang/jasa yang diproses :
1) Perikatan pengadaan barang/jasa yang diproses
dengan metode Pemilihan Langsung pada dasarnya
adalah menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau
Purchase Order (PO) serta dituangkan dalam Perjanjian
(Kontrak).
2) Khusus untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai
pekerjaan dibawah Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) sebelum PPN atau untuk pengadaan
barang/jasa yang kebutuhannya bersifat urgent dan
barang/jasanya dapat diserahkan oleh Vendor kepada
Perusahaan
sesuai
dengan
spesifikasi
permintaan/pemesanan tidak lebih dari 10 (sepuluh)
hari, maka perikatannya hanya menggunakan Surat
Perintah Kerja (SPK) atau Purchase Order (PO).
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c. Pada metode Pemilihan Langsung wajib dilakukan klarifikasi
teknis dan negosiasi harga sehingga diperoleh harga wajar
yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung yaitu serangkaian kegiatan pengadaan
barang/jasa yang tidak dibatasi nilainya dengan menunjuk 1
(satu) penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan justifikasi dari user atau
pengguna barang/jasa yang telah disetujui oleh Direksi atau
pejabat yang berwenang.
Metode Penunjukan Langsung dapat dilakukan oleh
penyelenggara pengadaan barang/jasa jika memenuhi salah
satu persyaratan berikut :
a) Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama
perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya
(Business Critical Asset).
b) Penyedia Barang dan Jasa dimaksud hanya satu-satunya
(barang spesifik).
c) Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana
untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut
membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia
Barang dan Jasa.
d) Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan
menggunakan cara Pemilihan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Butir 5.4.2 telah dua kali dilakukan namun
peserta Pemilihan Langsung tidak memenuhi kriteria atau
tidak ada pihak yang mengikuti Pemilihan Langsung,
sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi
kewajaran.
e) Barang dan Jasa yang dimilki oleh pemegang hak atas
kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan
(warranty) dari Original Equipment Manufacture.
f) Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan
masyarakat, dan aset strategis perusahaan.
g) Barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka
mempertahankan
kelangsungan
pelayanan
atas
permintaan pelanggan.
h) Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang
(repeat order) sepanjang harga yang ditawarkan
menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas
barang dan jasa.
i) Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang
bersifat lokal maupun nasional.
j) Barang dan jasa lanjutan yang secara teknis merupakan
satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari
pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
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Akses Informasi Perusahaan
Aspek transparansi telah EDII implementasikan dengan menyediakan akses informasi dan
data Perusahaan kepada publik. EDII menyadari bahwa publik adalah strategic partner dalam
menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, EDII senantiasa melakukan pembaharuan
informasi dan data Perusahaan yang dapat di akses oleh publik.
Terkait keterbukaan informasi dan data Perusahaan, EDII mengacu pada Pedoman Kebijakan
Publikasi dan Pelayanan Informasi, yang mengatur Kebijakan Komunikasi Perusahaan.
Kebijakan ini mencakup antara lain ketentuan yang mengatur peran dan tanggung jawab
beberapa organ perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan
Karyawan) terkait pengelolaan informasi Perusahaan.
Corporate Secretary bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan media
komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas
informasi EDII kepada masyarakat dapat dijaga sebagaimana diatur dalam pada Pedoman
Kebijakan Publikasi dan Pelayanan Informasi.
Di dalam Pedoman Kebijakan Publikasi dan Pelayanan Informasi juga terdapat penjelasan
mengenai informasi yang bersifat rahasia. Pengelompokan informasi publik mengacu pada
informasi minimal yang dapat diberikan dalam setiap hubungan komunikasi dengan
Pemegang Saham dan stakeholders terkait lainnya. Pemberian informasi atau hal lain di luar
batasan informasi minimal tersebut, harus mendapatkan persetujuan Direksi dan dengan
sepengetahuan Dewan Komisaris.
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Media Informasi Perusahaan
EDII menjamin tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik melalui
berbagai media. EDII mempertimbangkan kemudahan akses setiap stakeholder termasuk
masyarakat agar informasi dan data perusahaan dapat tersampaikan dengan baik, cepat dan
aktual dengan perantara media online seperti Website dan Internal Web Portal serta media
cetak seperti Jurnal EDII, Annual Report yang sebagian diantaranya disediakan juga dalam
bentuk yang bisa diakses secara online.

Website
EDII telah memiliki media untuk penyediaan lnformasi Publik berupa Website (situs) yang
ditangani secara langsung oleh EDII. Situs ini dapat diakses melalui link www.ediindonesia.co.id. Situs ini merupakan media online yang ditujukan untuk publik yang memuat
berbagai informasi dan data mengenai EDII, seperti produk layanan, berita, press release, dan
informasi penting lainnya yang ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan.
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Internal Web Portal
Internal Web Portal (EDII WIPO) merupakan media online khusus bagi kalangan internal EDII,
menampilkan informasi aktivitas pegawai dan Perusahaan. EDII WIPO hanya bisa diakses oleh
pegawai yang sudah memiliki username dan password. EDII WIPO berisi kilasan berita tentang
kegiatan Perusahaan dalam rentang waktu satu sampai dua hari sebelum penayangan berita.
EDII WIPO dirancang sebagai media komunikasi dua arah, karena pegawai bisa langsung
berinteraksi atau memberi masukan untuk berita yang disampaikan pada hari yang sama.
Pegawai juga mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi atau gagasan tentang salah satu
topik yang berada di dalam portal tersebut.

Jurnal EDII
Jurnal EDII terbit setiap bulan, merupakan media komunikasi pegawai EDII, Jurnal EDII
memuat berbagai artikel tentang kegiatan EDII dalam kurun waktu satu bulan yang bertujuan
memberikan informasi kepada insan EDII.
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Penunjukan Auditor Eksternal
EDII menunjuk auditor eksternal atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di
tahun 2016 setelah mendapatkan persetujuan RUPS tanggal 30 September 2016. Auditor
eksternal yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja
(EY), sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan EDII Tahun Buku 2016.
Penunjukkan tersebut telah memenuhi ketentuan jumlah periode akuntan publik.
Untuk menjaga profesionalitas dan independensi dalam pelaporan, EDII dalam menentukan
auditor eksternal berlandaskan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Pasal 3 terkait pembatasan masa pemberian
jasa dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit paling lama untuk 6
(enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun
buku berturut-turut dengan besaran fee audit adalah sebesar Rp. 286.950.000
Pelaksanaan Audit Oleh Auditor Eksternal
Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) telah memberikan jasa
Audit antara lain sebagai berikut:
5. Laporan Keuangan
6. Laporan Evaluasi Kinerja
7. Laporan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern
8. Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
Temuan Audit Eksternal
Direksi EDII secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal untuk
memonitoring pelaksanaan audit dan temuan-temuan yang diperoleh agar pelaksanaan audit
berjalan efektif dan dapat mencari solusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada.
Temuan Audit KAP
Jumlah temuan audit oleh KAP untuk tahun 2016 berjumlah 6 (enam) temuan di lingkup
keuangan.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
CSR merupakan suatu bentuk komitmen EDII untuk membangun kualitas kehidupan yang
lebih baik bersama stakeholder terkait, terutama masyarakat dan lingkungan sekitar. Peran
CSR semakin penting dalam mendorong semakin luasnya tanggung jawab sosial korporat bagi
terciptanya keseimbangan pembangunan baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal
tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
mengenai Perseroan Terbatas dan konsep Corporate Social Responsibility (CSR).
EDII menyadari sepenuhnya bahwa kelangsungan usaha jangka panjang dipengaruhi oleh
hubungan dan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholder-nya dan
hanya dapat dibangun dengan memberikan keseimbangan antara kepentingan komersial
(profit), sosial (people) dan lingkungan hidup (planet).

Kebijakan CSR
Pada dasarnya pelaksanaan program CSR EDII mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku mengenai CSR diantaranya pasal 74 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Secara khusus pedoman pelaksanaan kegiatan CSR EDII ditetapkan melalui Surat Keputusan
Direksi PT EDI Indonesia Nomor 5755/E01/HM.190/06/2016 tanggal 07 Juni 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
EDII secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan
sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan
atas proses bisnis Perusahaan. Secara keseluruhan, kegiatan CSR EDII yang dilaksanakan
sepanjang tahun 2016 mencakup program pendidikan, pengembangan sosial, pembangunan
infrastruktur serta hal-hal yang bersifat tanggap musibah. Keberlangsungan bisnis EDII tidak
lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang
ditawarkan oleh Perusahaan.

Tujuan CSR
• Merupakan implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate
Governance)
• Meningkatkan citra perusahaan
• Menumbuhkan solidaritas dalam meringankan beban sesama melalui program
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sosial, pembangunan infrastruktur serta
hal-hal yang bersifat tanggap musibah

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

283

Struktur Pengelola, Anggaran, dan Program CSR
• Struktur Pengelola CSR
Sebagai komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,
kegiatan CSR EDII dijalankan oleh subdivisi Public Relations di divisi Corporate Secretary
melalui persetujuan Direksi EDII.
EDII senantiasa menyelaraskan kegiatan-kegiatan sosial Perusahaan terhadap kebutuhan
masyarakat dan lingkungan sekitar. Komitmen Perusahaan terhadap mendukung
penyelenggaraan pendikan dan kemasyarakatan bertujuan untuk mewujudkan
partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan Perusahaan sekaligus
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar maupun
di luar wilayah operasional Perusahaan.
• Sumber dan Realisasi Anggaran CSR
EDII memandang CSR sebagai investasi sosial dirancang sedemikian rupa agar dapat
memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar maupun EDII dalam jangka panjang.
CSR disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dan
diharapkan dapat mendorong peningkatan manfaat bagi pemangku kepentingan baik
dari segi ekonomis, sosial maupun lingkungan melalui penerapan kebijakan alokasi
anggaran CSR yang memperhatikan asas kepatuhan dan kewajaran
Dalam pelaksanaannya, sumber dana untuk aktivitas program CSR EDII berasal dari
anggaran Perusahaan yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan,
BAZIS (Badan Amal, Zakat. Infaq dan Shodaqoh) EDII, serta donasi para karyawan.
Selama tahun 2016 EDII telah menyalurkan dana sebesar Rp 48.500.000,- (Empat Puluh
Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disalurkan melalui berbagai kegiatan di
bidang pengembangan komunitas melalui program Pendidikan, serta Sosial dan
Kemasyarakatan
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Berikut rincian penyaluran dana program CSR EDII tahun 2016 :
Tabel Penyaluran Dana Program CSR EDII 2016
No

1

2

Lokasi

Kegiatan

Sekolah Bersama Lapak Pemulung, Pejaten,
Jakarta Selatan

Renovasi sekolah

Panti Asuhan Al Ma’un, Pejuang, Bekasi

Paket sembako

Biaya (Rp)

Rp

11.500.000

Rp

4.000.000

Rp

13.000.000

Rp

10.000.000

Rp

10.000.000

Rp

48.500.000

Paket peralatan sekolah

Biaya sekolah
3

Majelis Ta’lim Al Ma’sum, Cibinong, Bogor

Paket sembako
Paket peralatan sekolah

4

Panti Asuhan Abdurrahman, Pejuang, Bekasi

Paket sembako
Paket peralatan sekolah
Biaya sekolah

5

Panti Asuhan Al Bayan, Tambun Utara, Bekasi

Paket sembako
Paket peralatan sekolah
Biaya sekolah

TOTAL
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• Program CSR
Dalam rangka memperkuat kinerja pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan, EDII
senantiasa menyelaraskan kegiatan-kegiatan sosial Perusahaan terhadap kebutuhan
masyarakat dan lingkungan sekitar yang diwujudkan melalui kegiatan program filantrofi
dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
EDII menyadari kondisi sosial dan masyarakat yang kondusif merupakan salah satu faktor
pendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip 3P
(Profit, People, dan Planet), dimana masyarakat menjadi satu bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari keberhasilan Perusahaan.
EDII memiliki program CSR yang berorientasi membawa manfaat jangka panjang baik bagi
masyarakat maupun lingkungan. Secara garis besar Program CSR EDII diwujudkan
menjadi 4 bidang utama yaitu:
1. Pendidikan
2. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan

CSR EDII

Program
Pendidikan

Pengembangan
Sosial dan
Kemasyarakatan

Kegiatan CSR EDII yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang,
bertanggungjawab, serta mengacu pada kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan.
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CSR Terkait Tanggung Jawab kepada Pelanggan
Kepercayaan merupakan ujung tombak kelangsungan suatu kegiatan bisnis perusahaan
dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Pelayanan terbaik kepada
pelanggan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dalam arti yang
luas mulai dari ketersediaan produk sampai dengan pelayanan purna jual (after sales service).
Oleh karena itu, EDII senantiasa berupaya memberikan jasa terbaik dengan harga yang
kompetitif dan selalu memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara
berkesinambungan.
Sebagai salah satu pemangku kepentingan (Stake Holder), pelanggan berperan penting dalam
menjamin keberlangsungan usaha bisnis perusahaan melalui aktifitas pembelian yang
dilakukannya. Selain itu, pelanggan juga merupakan partner utama dalam mengembangkan
usaha di masa yang akan datang. Dengan demikian, kepuasan pelanggan merupakan suatu
hal yang menjadi fokus utama dan bersifat sangat penting dalam merealisasikan berbagai
program terkait pengembangan produk dan layanan.
Dalam meningkatkan loyalitas kepada pelanggan, EDII melaksanakan survei kepuasan
pelanggan secara berkala, untuk mengetahui tanggapan, respon dan harapan pelanggan
terhadap layanan jasa yang telah diberikan EDII. Pada tahun 2016 survei kepuasan pelanggan
dilaksanakan bersamaan dengan acara Customer Gathering dan dilakukan oleh MUC
Consulting Group yang melibatkan customer yang membeli produk dan layanan EDII.
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Indeks Pelanggan PT EDI Indonesia Tahun 2016

Indeks Kepuasan Pelanggan PT EDII Per Aspek Pelayanan Tahun 2016
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Indeks Kepuasan Pelanggan PT EDII Per Regional Tahun 2016

Tingkat Kepuasan & Kepentingan Tiap Atribut

Aspek Produk Utama
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Tingkat Kepuasan & Kepentingan Tiap atribut
Aspek Customer Service

Tingkat Kepuasan & Kepentingan Tiap atribut
Aspek Call Center

LAPORAN TAHUNAN 2016 PT EDI INDONESIA

290

Indeks Loyalitas Pelanggan PT EDII Per Regional Tahun 2016

Kesimpulan
Indeks Kepuasan Pelanggan PT EDI Indonesia tahun 2016 adalah 4,07 (Kategori Sangat Baik),
jika dibandingkan dengan tahun 2016, Indeks kepuasan pelanggan ini mengalami kenaikan
sebesar 0,07. Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2016 disusun dari 3 kelompok aspek
pelayanan yaitu pelayanan aspek produk utama, aspek customer service dan aspek call
center. Berdasarkan pada sebaran 5 regional yaitu Jakarta, Medan, Purwakarta, Semarang
dan Surabaya. Indeks kepuasan pelanggan paling tinggi dicapai oleh Medan yaitu 4,24
sedangkan terendah adalah Regional Purwakarta dengan indeks sebesar 3,85.
Indeks Kepuasan Pelanggan berdasarkan kategori pelanggan adalah sebagai berikut:
•
•
•

Pelanggan aspek produk utama: 4,09 (Kategori Sangat Baik)
Pelanggan aspek customer service: 4,15 (Kategori Sangat Baik)
Pelanggan aspek call center: 3,96 (Kategori Baik)

Indeks Loyalitas Pelanggan menggambarkan tingkat loyalitas pelanggan PT Edi Indonesia
Tahun 2016 adalah 4,18 (Kategori Sangat Baik). Indeks Loyalitas Pelanggan berdasarkan
kategori pelanggan per regional adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Pelanggan Jakarta: 4,19 (Kategori Sangat Baik)
Pelanggan Medan: 4,27 (Kategori Sangat Baik)
Pelanggan Purwakarta: 3,87 (Kategori Baik)
Pelanggan Semarang: 4,23 (Kategori Sangat Baik)
Pelanggan Surabaya: 4,07 (Kategori Sangat Baik)
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Program Peningkatan Layanan Terhadap Konsumen
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode IPQ (Importance-Performance
Quadrant) didapat atribut yang dianggap penting, namun tingkat kepuasannya masih belum
sesuai dengan kepentingan pelanggan dan menjadi prioritas utama yang harus segera
diperbaiki. Atribut tersebut adalah:
Indeks Kepuasan Pelanggan berdasarkan kategori pelanggan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan perbaikan untuk pelanggan aspek produk utama dengan fokus pertama ada
pada Kecepatan sistem.
2. Melakukan perbaikan untuk pelanggan aspek customer service dengan fokus pertama ada
pada Petugas Customer Service selalu siap 24 jam melayani pelanggan
3. Melakukan perbaikan untuk pelanggan aspek Call Center dengan fokus pertama ada pada
Kemudahan menghubungi call center PT EDI Indonesia misal dengan cara memberikan No
HP yang bisa dihubungi, Kecepatan Petugas Call Center dalam menyelesaikan
permasalahan pelanggan, Pengetahuan dan kompetensi Petugas Call Center dalam
menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan Kemampuan Petugas Call Center dalam
memberikan penjelasan kepada pelanggan
4. Melakukan workshop untuk perumusan Corrective Actions di setiap unit kerja, dengan
agenda Penyamaan pemahaman terhadap tingkat kepuasan dan harapan pelanggan
berdasarkan hasil survey, Presentasi usulan corrective actions oleh tiap unit kerja.
5. Melakukan monitoring meeting sebelum pelaksanaan survey tahun depan dengan tujuan
Memantau progress pelaksanaan corrective actions, Mempertajam cakupan dan
kedalaman aspek dan atribut yang akan disurvey pada survey selanjutnya.
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