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Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat
tanggal12Oktober2012telahditetapkanCodeofCorporate
GovernancePTRajawaliNusindoyangmerupakanKebijakan
bagipelaksanaanpengelolaanperusahaansertaacuandalam
pengambilankeputusanoperasionalperusahaan.


Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan,
maka seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam
bentukapapunjuga,harusmerujukdanmenjadikanCodeof
Corporate Governance  ini sebagai suatu standar yang wajib
diikuti.


Disampingitu,pemberlakukanCodeofCorporateGovernance
adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada
di Perusahaan akan mengandung prinsipprinsip Good
Corporate Governance yang bersifat universal, yaitu:
kewajaran
(fairness),
kemandirian
(independent),
akuntabilitas (accountability), transparansi (transparancy)
danpertanggungjawaban(responsibility).



SAMBUTAN
(KomisarisUtama)


Sebagaimana yang kita sepakati bersama,
Good
Corporate
Governance
(GCG)
merupakan suatu sistem yang digunakan PT
Rajawali Nusindo untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas
Perusahaangunamewujudkannilaipemegang
saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, berlandaskan peraturan perundang
undangandannilainilaietika.
Dewan Komisaris menyadari peranan penting dalam implementasi
GCG,karenaDewanKomisarismerupakanbagianintidariCorporate
Governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi
Perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola Perusahaan,
mengawasi manajemen dalam mengelola Perusahaan, serta
mewajibkanterlaksananyaakuntanbilitas.
Ditengah kompleksitas perubahan sosial, bisnis dan regulasi, peran
GCG akan semakin penting sehingga perlu didukung kebijakan
pelaksanaantatakelolaPerusahaanyangbaikyangbersifatholistic
danterintergrasisebagaiacuandalamproseskebijakanmanajemen
sertaprosedurdalamkegiatanoperasionalPerusahaan.


KATAPENGANTAR
DirekturUtama



Perkembanganusahadewasainitelahsampai
pada tahap persaingan global dan terbuka
dengan diikuti dinamika perubahan yang
demikian cepat. Dalam situasi kompetensi
seperti ini implementasi Good Corporate
Governance (GCG) menjadi suatu keharusan
dalam rangka membangun Perusahaan yang
tangguh,sustainabledanbernilaitambah.


PT Rajawali Nusindo telah menempatkan GCG sebagai sistem
dalampengelolaanPerusahaan.BisnisPTRajawaliNusindoharus
amanah, prudensial, terkendali, terkontrol serta memper
timbangkan keseimbangan permenuhan kepentingan seluruh
stakeholder.
Corporate Governance yang efektif merupakan tantangan
strategis yang harus senantiasa ditingkatkan. Namun demikian
mewujudkan GCG sebagai sistem tidak akan efektif bilamana
tidak dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Perlu
adanya komitmen yang kuat tidak hanya dari top level
management, tetapi juga komitmen seluruh Perusahaan pada
semualapisan.


Perusahaan memandang perlu menetapkan suatu kebijakan
pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsipprinsip
Pengelolaan Perusahaan yang Baik, dengan melegalformalkan
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BabI 
Pe n d a h u l u a n 

1. LatarBelakang
Perkembanganteknologiyangsemakincepatdanmasyarakat
yang semakin kritis, yang sangat berpengaruh kepada dunia
bisnis dan sekaligus suatu tantangan yang berat dalam
mengelolaperusahaan.
Pada awalnya pengelola perusahaan hanya dituntut untuk
memuaskan kepentingan pemilik/Pemegang Saham berupa
pembagian laba, tetapi perkembangan dan kemajuan
teknologi telah menyadarkan berbagai pihak bahwa ada
kepentingan yang terganggu sebagai dampak langsung dari
tindakan perusahaan, sehingga hal ini menuntut adanya
perhatian dari pengurus perusahaan. Disamping itu, berbagai
pihak lainnya dalam masyarakat termasuk pemerintah
menuntutagarperusahaanmemberikankontribusidanperan
yanglebihbesarterhadaptanggungjawabsosialnya.
PT Rajawali Nusindo yang wilayah kerjanya menyebar di
seluruh propinsi Indonesia, memiliki banyak pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan, tidak hanya Pemegang
1
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Saham, Komisaris, Direksi dan Karyawan, tetapi juga
Pemerintahan Pusat/Daerah, Investor/Mitrausaha,pelanggan/
pembeli,kreditur,pemasok/rekanandanmasyarakatlingkung
an sekitar. Pihakpihak tersebut dikenal sebagai
stakeholdersperusahaan.
Kepentingan dari masingmasing pihak tersebut diatas sangat
beragam dan bahkan ada yang bertentangan satu sama lain
dan tentunya masingmasing selalu mengharapkan agar
kepentingannya didahulukan. Keseimbangan dalam rangka
pemenuhan kepentingan dari berbagai kelompok tersebut,
senantiasa harus dijaga (dipelihara) dalam jangka panjang.
Agar keseimbangan tersebut tercapai dan terpelihara
diperlukan suatu kerangka kerja bagi Komisaris, Direksi  dan
seluruhjajaranperusahaandalammengelolaperusahaanyang
disebutGoodCorporateGovernance(GCG).

“GCG didefenisikan oleh Kementrian BUMN merupakan
Struktur dan proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan Akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan
stakholders lainnya, berdasarkan peraturan perundang
undangandannilaietika”
UntukmewujudkanStrukturdanprosesyangdimaksud,telah
digali nilainilai ataupun ketentuanketentuan perusahaan
yang dituangkan lebih rinci dalam bentuk pedoman yang
disebut “Code of Corporate Goverance” yang akan digunakan
2
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sebagai acuan, bagi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi,
manajemen maupun jajaran perusahaan lainnya dalam
melaksanakanpraktikpraktikGCG.
MenyadariartipentingnyaGoodCorporateGovernance,maka
Menteri BUMN melalui keputusan Nomor KEP117/M
MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek
GoodCorporateGovernancepadaBUMNmewajibkanseluruh
badanusahamilikNegarauntukmenerapkanGoodCorporate
Governance(GCG)secarakonsistendanataumenjadikanGCG
sebagai landasan operasionalnya. Disamping itu UU No. 9
tahun2003pasal5menyebutkanbahwadalammelaksanakan
tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar
BUMN dan peraturan perundangundangan serta wajib
melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi,kemandirian,akuntabilitas,pertanggungjawaban
sertakewajaran.CodeofCorporateGovernanceinimerupakan
bagiandanmanifestasidariGCGPTRajawaliNusindo.
2. PrinsipPrinsipGoodCorporateGovernance
Prinsipprinsip GCG merupakan suatu kaidah, norma ataupun
pedoman yang diperlukan dalam suatu sistem pengelolaan
korporasi yang sehat. Prinsipprinsip GCG yang dijadikan
sebagailandasanoperasionalperusahaanPTRajawaliNusindo
sebagaimana telah diwajibkan dalam Keputusan Menteri
BUMN Nomor KEP117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002
adalah:
3
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a. Transparansi
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan
kepadastakeholdersyangterkait.Prinsipiniharusdipegang
teguh dan diwajibkan bagi seluruh pelaku bisnis dalam
perusahaaan dan secara bersamasama harus mencegah
usahapersembunyianinformasiterutamayangmenyangkut
kepentingan publik, pemegang saham atau stakeholders
secarakeseluruhan.Tujuandaritransparansiiniadalahagar
setiap pihak yang berkepentingan dapat mengukur segala
sesuatu yang menyangkut perusahaaan berdasarkan
kepentingannya.
b. Kemandirian
Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional
untukmencapaitujuannyatanpabenturankepentingandan
pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan
praktekpraktekkorporasiyangsehat.Seluruhpelakubisnis
dalam perusahaan bebas dari tekanan atau investasi dari
pihak manapun termasuk pembuat peraturan dalam
menjalankan perusahaan sesuai sifatnya. Tujuan dari
penerapan pirnsip ini adalah untuk mencegah dan
mengurangi ketergantungan kepada pihak lain untuk
4
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memperolah kesepakatan bisnis yang menguntungkan,
sehinggaperusahaanmampubersaing.
c. Akuntabilitas.
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
pelakubisnisperusahaan,sehinggapengelolaanperusahaan
terlaksana secara efektif. Dengan adanya kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban berarti akan lebih
jelas mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggung
jawaban atau untuk menjawab maupun menerangkan
kinerja atau tindakan seseorang/Pimpinan  kepada  pihak
yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban/keterangan. Tujuan dari penerapan
bisnisiniadalahagarsetiapprosespengambilankeputusan
ataupun kinerja masingmasing perilaku bisnis dalam
perusahaan dapat dimonitor, dinilai, dikritisi atau dapat
ditelusurisampaibuktidasarnya.


Dalam hal ini dibutuhkan suatu sistem yang baku dan
pengaturan kekuasaan yang seimbang antara pelaku bisnis
perusahaan dan ditetapkan hak, tanggungjawab serta
sistempelaporannya.
d. Pertanggungjawaban
Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap
kebijakan korporasi, peraturan perundangundangan yang
5
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berlakudanprinsipprinsipkorporasiyangsehatmerupakan
prinsip pertanggungjawaban yang harus dipedomani oleh
pelaku bisnisbisnis perusahaan. Dalam hal ini, Komisaris,
Direksi, dan jajaran manajemen dalam menjalankan
kegiatanoperasiperusahaanharussesuaidengankebijakan
yangtelahditetapkan,sedangkankebijakantersebutdibuat
harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang
berlakudanprinsipkorporasiyangsehat.
e. Kewajaran
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hakhak
stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundangundangan yang berlaku serta
kebijakan perusahaan. Komisaris, Direksi dan jajaran
manajemennya dalam pengambilan keputusan, atau
bertindak harus memperhatikan prinsipprinsip keadilan
bagi semua pihak yang berkepentingan atau terkait baik
secaralangsungmaupuntidaklangsung.
3. TujuanPenerapanGCG
PadadasarnyapenerapanGCGbertujuanmemaksimalkannilai
perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yangberkepentingan.
TujuanpenerapanGCGpadaPTRajawaliNusindosecararinci
akan sama dengan tujuan sebagaimana dikemukakan dalam
6
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Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP117/MMBU/2002
tanggal31Juli2002,yaitu:
a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara
meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, per
tanggungjawaban dan keadilan agar perusahaan memiliki
daya saing usaha yang kuat baik secara nasional maupun
internasional, yang pada akhirnya dapat memaksimalkan
labaperusahaan.
b. Mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan secara
profesional dengan bercirikan cara kerja yang sistematis,
transparan, mandiri, akuntabel, efisien dan bertanggung
jawabsertasadarrisiko.
c. Mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat
keputusan danmenjalankan tindakan di landasinilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang
undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya
tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholder
maupunkelestarianlingkungandisekitarperusahaan.
d. Mewujudkan dan meningkatkan citra perusahaan yang
tinggiagarmenjadikanperseroansebagaitempatkerjayang
membanggakanparakaryawannyadandapatberkontribusi
dalamperekonomiannasional.
e. Meningkatkanikliminvestasinasional.
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4. KomitmenPTRajawaliNusindo
a. Mengelola Perseroan secara amanah, sungguhsungguh,
jujur,ikhlas,danprofesionaldalamrangkamewujudkanvisi,
misidansasaranperseroanyangbaik.
b. Menerapkan secara konsekuen prinsipprinsip tata kelola
perusahaan yang baik (GCG) diantara Pemegang Saham,
Komisaris, Direksi, manajemen, karyawan dilingkungan
perseroan.
c. Menggunakan kewenangan, harta, fasilitas serta sumber
daya perseroan sematamata untuk kemanfaatan dan
kepentinganperseroandanbukanuntukkepentinganyang
bertentangandengantujuanperseroan.
d. Meningkatkannilaiperseroansecaraberkelanjutan,dengan
memperhatikan aspek risiko dan kehatihatian dalam
pengelolaan perusahaan (prudent) sesuai dengan asas
kelangsunganusahaperseroan.
e. Menghindari dan/atau mencegah terjadinya konflik
kepentinganyangdapatmerugikanperseroan.
f. Menerapkan praktikpraktik pengambilan keputusan yang
efektif dan efisien pada waktu yang tepat dengan penuh
tanggungjawab serta menjauhkan diri dari tindakan
menerima dan/atau memberikan suap, komisi, hadiah dan
pemberianlainnyayangdapatmempengaruhipengambilan
keputusan.
8
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g. Menumbuhkan budaya perusahaan termasuk etos kerja
sesuai dengan code of conduct PT Rajawali Nusindo, serta
senantiasabertindaksebagaiwargaperusahaandanwarga
negara yang baik dengan mendukung upaya penegakan
hukumdankepatuhanterhadapperundangundanganyang
berlaku.
h. Mengungkapkaninformasiyangrelevanmengenaiperseroan
kepada pihakpihak yang berkepentingan secara memadai
sesuai dengan ketentuanketentuan internal perusahaan
danperaturanperundangundanganyangberlaku.
i. Menempatkansemuapihakyangterkaitdenganperseroan
(stakehoders) sebagai mitra dalam mencapai tujuan
perseroanberdasarkanprinsipsalingmenguntungkan.
5. NilainilaiKorporat(CorporateValue)
Adalah nilainilai utama yang hidup dalam perusahaan yang
menjadi inti dari budaya korporat dan menjadi landasan dari
PedomanPerilaku(CodeofConduct)PTRajawaliNusindoyang
diberlakukanuntukinsanPTRajawaliNusindo(Nusindo).
Nilainilaiutamatersebutterdiriatas:
a. Jujur
Insan PT Rajawali Nusindo akan selalu bersikap, bertindak
dan berkata benar, lebih dari sekedar menahan diri dari
kebohongan.
9
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b. Integritas
PT Rajawali Nusindo merupakan perusahaan yang dapat
dipercaya yang selalu memegang teguh prinsipprinsip
etika, melakukan apa yang dikatakan, dan melakukannya
secara konsisten. Oleh sebab itu insan Nusindo senantiasa
bertaqwa, penuh dedikasi, selalu menjaga kehormatandan
nama baik, serta taat pada pedoman peri laku (Code of
Conduct), ketentuanketentuan perusahaan dan peraturan
perundangundanganyangberlaku.
c. Disiplin
InsanPerusahaanselalutaatterhadaptatatertibyangtelah
digariskan.TatarandisiplinyangakandicapaidiPTRajawali
Nusindo adalah tataran disiplin yang tidak dimotivasi oleh
keinginan menghindari hukum tetapi yang dilandasi oleh
pemahamandankeyakinanatasmanfaatdisiplinitusendiri.
d. Loyal
Insan Perusahaan selalu memegang teguh kesetiaan baik
kepada perusahaan, atasan maupun rekan sekerja dengan
berlandaskan kepada keyakinan bahwa loyalitas tertinggi
haruslahdiperuntukkankepadakebenaranyanghakiki.


e. Kerjasama(Kooperatif)
Insan Perusahaan selalu mengembangkan kerjasama yang
positif, dalam berinteraksi atau berhubungan secara sosial
dankedinasanantarorangperorang,antarindividudengan
kelompok unit kerja, antar kelompok kerja, atau Kantor
10
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Cabang di lingkungan PT Rajawali Nusindo untuk bersama
sama mewujudkan tujuan perusahaan. Hal ini diwujudkan
antara lain dalam bentuk kemauan untuk saling berbagi
maupunsaling mendukung dalam menangani beban yangada.










f. Inovatif
Insan Perusahaan selalu berusaha menghasilkan ide,
metode,atausesuatuyangbarudanoriginaldengantujuan
menciptakannilaitambahbagiperusahaan.
g. RasaKebersamaan
Insan Perusahaan menjunjung rasa kesetiakawanan yang
tinggi di antara sesama insan Nusindo, merasakan sesama
insan sebagai suatu kesatuan dalam naungan perusahaan,
sehinggaselaluadarasasenasibdansepenanggungan.
h. RasaMemiliki
Insan Perusahaan memandang perusahaan adalah juga
milik warga PT Rajawali Nusindo, dengan demikian timbul
sikap saling menjaga serta memelihara asetaset
perusahaan,danikutmemikirkanupayauntukmenumbuh
kembangkanPerusahaansecaraberkelanjutan.
6. CaraBerbisnis
a. PT Rajawali Nusindo adalah perusahaan yang bergerak
dibidang perdagangan ekspor & impor, distribusi farmasi,
alatkesehatandanprodukconsumer(ConsumerGoods).
11
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b. PT Rajawali Nusindo berorientasi kepada penciptaan nilai
perusahaan, peningkatan daya saing yang tinggi, dan turut
melaksanakan serta menunjang kebijakan dan program
pemerintahdibidangekonomidanpembangunannasional
dengan tetap mengacu kepada prinsipprinsip good
corporategovermance.
c. PT Rajawali Nusindo senantiasa bekerja dan mengelola
usahanya secara bersih, transparan, professional, dan
inovatifdenganberorientasikankepadapencapaiankualitas
produk yang bermutu tinggi dan pemberian layanan yang
primakepadapelanggan.
d. PT Rajawali Nusindo selalu menerapkan dan menjunjung
tinggietikausahabaiketikaprofesionaldilingkunganbisnis
dimana perusahaan berada maupun code of conduct yang
telahdimiliki.
e. PT Rajawali Nusindo tetap memperhatikan kepentingan
para stakeholders lainnya, mampu memberikan kontribusi
kepadamasyarakat,selalumenjagakesehatan,keselamatan
kerja, lingkungan, dan selalu mematuhi peraturan
perundangundanganyangberlaku.
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BabII 
S t ru kt ur G over n an ce 

A. OrganUtama
1. PemegangSahamdanRUPS
Saham PT Rajawali Nusindo dimiliki oleh PT PPEN Rajawali
Nusantara Indonesia, berkaitan dengan kepemilikan
pemegang saham terhadap perusahaan, dapat dijelaskan
sebagaiberikut:
a. HakhakPemegangSaham:
x Hak dalam menghadiri dan memberi
kansuaradalamRUPS.
x Hak untuk memperoleh informasi
material mengenai perusahaan secara
tepatwaktudanteratur.
x Hakuntukmenerimapembagian deviden
danpembagiankeuntunganlainnya.
x Hak untuk memperoleh penjelasan
yang tepat dan akurat mengenai




KepMenBUMN
No.Kep117/2002


KepMenBUMN
No.Kep117/2002



KepMenBUMN
No.Kep117/2002


KepMenBUMN
No.Kep117/2002
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informasi keuangan dalam laporan
keuangan dan tahunan, mata acara
dalam agenda rapat, keputusan RUPS,
risalah RUPS gaji dalam fasilitas bagi
KomisarisdanDireksi.
b. WewenangRUPS


x RUPS berwenang mengangkat dan PPNo.45/2001
memberhentikan Komisaris dan UUNo.40/2003

Direksi.

x Berwenang meningkatkan mekanis UUNo.40/2003
me tentang tata cara pencalonan,

pengangkatan dan pemberhentian

KomisarisdanDireksi.
KepMenBUMN
x Menetapkan tatacara pembagian
tugas Direksi dan tatacara pe No.Kep101/2002
netapan penghasilan bagi Komisaris 
danDireksi.
x Menetapkan pembagian tugas dan UUNo.40/2007
wewenang setiap anggota Direksi 
dan wewenang tersebut dapat di 
limpahkankepadaKomisaris.

x RUPS mempunyai kekuasaan ter UUNo.19/2003
tinggi dalam struktur pengurus per 
usahaan dan memegang segala 
wewenang untuk menentukan arah 
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perusahaan yang tidak dapat diserah 

kankepadaKomisarisdanDireksi.
x RUPSterdiridariRUPStahunanyang ADNo.87/2008
diadakansetiaptahundanRUPSluar
biasa yang diadakan sewaktuwaktu
berdasarkanketentuan.




c. Rapatumumpemegangsaham
x RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi UUNo.19/2003
dalam struktur pengurus perusahaan 
danmemegangsegalawewenanguntuk 

menentukan arah perusahaan yang

tidak ada dapat diserahkan kepada 
KomisarisdanDireksi.

x RUPSterdiridariRUPStahunanyang ADNo.87/2008
diadakansetiaptahundanRUPSluar 
biasa yang diadakan sewaktu waktu 
berdasarkanketentuan.

x RUPS  mengesahkan  RJPP selambat UUNo.19/2003
lambatnya 60 hari setelah  diterima KepMenBUMN
No.Kep.102/2002
nyaRJPPsecaralengkap.
x Mengesahkan RKAP selambatnya 30 
hari setelah tahun anggaran ber 

jalan.

x Menetapkan Indikator Kinerja Kunci KepMenBUMN
(KPI) dan targetnya dalam kontrak No.Kep.59/2004
15
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manajemen setiap tahun sesuai
kesepakatan antara pemegang saham
denganKomisarisdanDireksi.
x Mengesahkanlaporankeuangandan
laporan tahunan perusahaan yang
telah di audit oleh auditor eksternal
termasukpencapaiantargetmasing
masingindikatorkinerjakunci.
x Menetapkan 
tantiem, 
bonus,
insentif, bagi Komisaris sesuai
dengan pencapaian target KPI dan
memberikanpinaltibagimanajemen
yangtidakmencapaitarget.






ADNo.87/2008
KepMenBUMN
No.Kep.59/2004




KepMenBUMN
No.Kep.59/2004


2. Komisaris
Komisaris diangkat Pemegang Saham melalui RUPS untuk
melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam
pengurusanperusahaandanmemberinasehatkepadaDireksi.
a. KualifikasiKomisaris
x Orang per orangan yang mampu
melakukanperbuatanhukum.
x Tidakpernahdinyatakanpailit,atau
anggotaKomisarisatauDireksiyang
dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit



ADPTRN
No.87/2008


ADPTRN
No.87/2008
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dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
sebelumpengangkatannya.
x Tidak pernah dihukum karena me
lakukan tindak pidana yang me
rugikan negara dalam waktu kurun
5(lima)tahunsebelumpengangkat
annya.
x Diangkatberdasarkanpertimbangan
integritas, dedikasi, memahami ma
salahmasalah manajemen perusa
haan yang berkaitan dengan salah
satu fungsi manajemen, memiliki 
pengetahuan
yang 
memadai
dibidang usaha perseroan tersebut,
serta dapat menyediakan waktu
yang cukup  untuk  melaksanakan
tugasnya.



UUNo.19/2003






UUNo.19/2003



b. KeanggotaandanKomposisiKomisaris
x Komisaristerdiridaripalingsedikit2
(dua) orang anggota Komisaris, se
orang diantaranya diangkat sebagai
KomisarisUtama.
x Komposisi Komisaris harus ditetap
kan sedemikan rupa sehingga me
mungkinkan pengambilan keputusan

ADPTRN
No.87/2008



UUNo.19/2003
KepMen
No.103/2002
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dapatdilakukansecaraefektif,tepat
dan cepat serta dapat bertindak
secaraindependen.
x Komisaris membentuk komite audit
untuk
membantu
pelaksanaan
tugasnya dan dapat membentuk
komitelainnya.
x Komisaris mengangkat Sekretaris
Dewan Komisaris untuk kelancaran
tugasnyaatasbebanperusahaan.





KepMen
No.117/2002



ADPTRN
No87/2008



c. MasaJabatanKomisaris
x Masa jabatan Komisaris ditetapkan
5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
x Pengangkatan anggota Komisaris
tidak bersamaan waktunya dengan
pengangkatan anggota Direksi,
kecuali pengangkatan pertama
kalinyapadawaktupendirian.
x Anggota Komisaris sewaktuwaktu
dapat diberhentikan sebelum masa
jabatannya berakhir berdasarkan
keputusan
RUPS
dengan
menyebutkanalasannya.



UUNo.19/2003
UUNo.40/2007



ADPTRN
No87/2008


Kepmen
103/2002





Kepmen
117/2002
ADPTRN
No.87/2008
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d. FungsidanTugasKomisaris
x Mengawasi Direksi dalam menjalan
kan kepengurusan Perusahaan serta
memberikan
nasehat
kepada
Direksi.
x Mematuhi anggaran Dasar BUMN
dan peraturan perundangundangan
serta wajib melaksanakan prinsip
prinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi, kemandirian akunta
bilitas, pertanggungjawaban serta
kewajaran.

UU No.19/2003

ADPTRN
No.87/2008

UU No.19/2003
ADPTRN
No.87/2008




e. HakhakKomisaris
x Berhak memperoleh akses atas
informasi tepat waktu dan lengkap
dan berhak menanyakan dan
meminta penjelasan tentang segala
hal tentang Direksi, dan Direksi
wajibmemberikanpenjelasan.
x Berhak mendapatkan honorarium
dan tunjangan lainnya termasuk
santunan purna jabatan yang
jumlahnyaditetapkanolehRUPS.
x Berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dan berhak untuk

KepMen
No.117/2002

ADPTRN
No.87/2008


ADPTRN
No.87/2008


PPNo.45/2001
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mendapatkesempatanmembeladiri
apabiladiberhentikan.
x Berhak
memasuki
bangunan,
halamandan tempattempatlainnya
yang dikuasai perusahaan dan
berhak untuk melakukan verifikasi
terhadap transaksi dan tindakan
yangdijalankanDireksi.
x Berhak meminta bantuan tenaga
ahlidalammelaksanakantugasnya.



ADPTRN
No.87/2008

f. WewenangKomisaris
x Memberikan persetujuan kepada
Direksi melakukan perbuatan hukum
tertentu.
x Melakukan tindakan pengurusan
perusahaan untuk jangka waktu
tertentu.
x Mengatur pembagian tugas kerja
masingmasing Komisaris yang
disertai
uraian
tugas,
hak,
wewenang,kewajibandantanggung
jawabnyasecaraterincitertulis.
x Menetapkan pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi
jika bertindak bertentangan dengan






UU No.19/2003
ADPTRN
No.87/2008




PP45/2001



ADPTRN
No.87/2008




ADPTRN
No.87/2008
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anggaran dasar atau melalaikan kewa
jibannya atau terdapat alasan men
desakbagiPerusahaan.
g. RapatKomisaris
x Mengadakan rapat secara berkala paling
sedikitsebulansekalidanatauwaktuwaktu
apabila dianggap perlu serta dalam rapat
tersebutdapatmengundangDireksi.
x Membuat tatatertib rapat dan risalah
rapatuntuksetiapkalirapat.
x Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua
Rapat dan setiap anggota yang hadir dan
setiap anggota menerima salinan risalah
tersebut.
x Risalah Rapat harus memuat dinamika
rapat bila ada perbedaan pendapat atau
“DissentingComments”.
x Persetujuan, keberatan usul perbaikan
risalah harus disampaikan setiap anggota
14 hari setelah tanggal pengiriman dan
jika lewat  dari waktu tersebut disimpul
kantiadaadakeberatanatauperbaikan.
x Jumlah rapat Komisaris dan kehadiran
setiap anggota harus dimuat dalam
laporantahunanperusahaan.

KepMen
117/2002
ADPTRN
No.87/2008


KepMen
117/2002


ADPTRN
No.87/2008






ADPTRN
No.87/2002


KepMen
117/2002


UU19/2003
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3. Direksi
Direksi bertugas memimpin dan mengurus perseroan sesuai
kepentingan dan tujuan perseroan sertatanggungrenteng
ataspengurusanperseroan.
a. KualifikasiDireksi
x Calon Direksi harus memenuhi
persyaratanformaldanmaterial.
x Calon anggota Direksi dilakukan
melalui mekanisme uji kelayakan
dankepatutan(fit&propertest).
x Pengangkatan dan pemberhenti
an Direksi dilakukan oleh RUPS
atau Pemegang Saham yang
bertindakselakuRUPS.

KepMen
104 /2002







UUNo.19/2003




KepMen
104/2002


UUNo.19/2003

b. KeanggotaandanKomposisi
x Jumlah Direksi terdiri paling
sedikit 2 (dua) orang yang
disesuaikan dengan kebutuhan
dan seseorang diantaranya di
angkatsebagaiDirekturUtama.
x Jumlah dan komposisi Direksi
harus sedemikian rupa sehingga
memungkinkan pengambilan ke
putusan yang efektif, tepat dan

UUNo.19/2003

ADPTRN
No.87/2002


KepMen
104/2002
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cepat serta bertindak indepen
den.

x Dengan memperhatikan sifat UUNo.19/2003
khusus masingmasing Direktorat, 
Direksi dapat mengangkat se
orangSekretarisPerusahaan.

c. MasaJabatanDireksi
x Masa Jabatan Direksi 5 (lima)
tahundandapatdiangkatkembali
untuk1(satu)kalimasajabatan.
x Anggota Direksi sewaktuwaktu
dapat diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS dengan me
nyebutkanalasannya.
x Jabatan Anggota Direksi dapat
berakhir, berhenti karena meng
undurkan diri dan karena
meninggal.

UUNo.19/2003
ADPTRN
No.87/2002




d. FungsidanTugasDireksi
x Melaksanakan
pengurusan
perusahaan untuk kepentingan
dan tujuan perusahaan dan
bertindak selaku pimpinan dalam
pengurusantersebut.




UUNo.19/2003
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x Memelihara dan mengurus ke
kayaanPerusahaan
x Dalam menjalankan tugasnya,
anggota Direksi wajib mencurah
kantenaga,pikirandanperhatian
secara penuh pada tugas,
kewajiban dan mencapai tujuan
perusahaan.








ADPTRN
No.87/2002

e. WewenangdanKewajibanDireksi
x Melakukan perbuatanperbuatan
hukumtertulissetelahmendapat
persetujuandariKomisaris.
x Melakukan
perbuatan
hukum
tertentu setelah mendapat reko
mendasi dari Komisaris dan
PersetujuanRUPS.
x Mengesahkan dan menjamin ter
laksananya usaha dan kegiatan
perusahaan.
x Menyiapkan pada waktunya RJPP,
SCI, RKAP termasuk rencana lainnya
dan menyampaikan pada Komisaris
dan Pemegang Saham untuk
mendapatkanpengesahanRUPS.
x Mengadakan dan memelihara

UUNo.19/2003




ADPTRN
No.87/2008

KepMen
117/2002

ADPTRN
No.87/2002
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pembukuan administrasi per
usahaan, menyusun sistem akun
tansi sesuai standar Akuntansi
Keuangan
dan
berdasarkan
prinsipprinsip
pengendalian
internal.
Memberikan laporan berkala
sesuai ketentuan dan laporan
lainnya setiap kali diminta oleh
PemegangSaham.
Menyiapkan susunan pelaku
bisnisasi Pengurusan Perusahaan
lengkapdenganrinciantugasnya.
Mematuhi anggaran dasar BUMN
dan melaksanakan prinsipprinsip
profesionalisme, efisiensi, trans
paransi,kemandirian,akuntanbil
itas, kewajaran serta tanggung
jawab.
Menjalankan kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan dalam
anggaran dasar dan ketetapan
RUPS berdasarkan peraturan
perundangundangan yang ber
laku.



x

x
x

x









ADPTRN
No.87/2008
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f. HakhakDireksi
x Menetapkan kebijakan dalam
memimpin pengurusan perusaha
an.
x Mengangkat dan memberhenti
kan pegawai dan mengatur
tentang kepegawaian perusahaan
termasukpenetapangaji,pensiun
dan jaminan hari tua bagi
pegawai berdasarkan peraturan
perundangudangan yang berlaku
dankeputusanRUPS
x Mengatur Penyerahan Kekuasaan
Direksi untuk mewakili didalam
dan diluar pengadilan kepada
seseorang atau beberapa orang
pegawai baik sendirisendiri
maupun besama sama kepada
oranglain.

ADPTRN
No.87/2008


ADPTRN
No.87/2008







ADPTRN
No.87/2008

g. RapatDireksi
x Mengadakan rapat setiap kali
dianggap perlu oleh seorang atau
lebih anggota Direksi atau atas
permintaan tertulis anggota
KomisarisatauPemegangSaham.

UUNo.19/
2003

ADPTRN
No.87/2008
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x Panggilan rapat Direksi dilakukan 
secara tertulis oleh Direksi yang 
berhak mewakili dan disampaikan ADPTRN
paling lambat 3 (tiga) hari No.87/2008

sebelumrapatdiadakan.

x Semua rapat Direksi dipimpin

oleh Direktur Utama dan jika 
berhalangan rapat dipimpin oleh ADPTRN
seorang Direktur yang ditunjuk No.87/2008
olehDirekturUtama.

x Dalam setiap rapat harus dibuat ADPTRN
risalah rapat dan ditandatangani No.87/2008
oleh Ketua rapat dan salah 
seorang anggota Direksi yang
hadir.
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B. OrganPendukung
1. SekretarisPerusahaan
Stakeholders senantiasa menuntut informasi yang tepat dan
akurat dan objektif, sehingga Direksi layak memberikan
perhatiantersendiriataspengelolaantersebut.
Disamping itu untuk menyampaikan informasi kepada
stakeholders, diperlukan pejabat penghubung. Dengan
mempertimbangkan kebutuhan tersebut diperlukan  1 (satu)
unit kerja yang menangani yaitu sekretaris perusahaan
(KepalaBagianSekertariat)yangstrukturnyasebagaiberikut:
x Sekretaris Perusahaan diangkat dan 
diberhentikan oleh Direksi yang UUNo.19/2003
KepMen
kedudukannya berada langsung
117/2002
dibawah Direksi serta bertanggung

jawabkepadaDireksi.
x Sekretaris Perusahaan dibantu oleh UUNo.19/2003

fungsi hubungan masyarakat, fungsi
KepMen
hubungan investor, fungsi protokol
117/2002
er dan administrasi dan staf hukum

(legaloficer).
x Bagian Sekretariat telah memiliki 
job description, hak/wewenang 
serta
kewajiban/tanggungjawab 
masingmasing secara rinci dan

jelas.
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x Sekretaris perusahaan memiliki
kerja baku (buku panduan) dalam
menjalankanfungsinya.
x Sekretaris Perusahaan memiliki
rencana kerja tahunan dan evaluasi
pencapaian.
2. SatuanPengawasanIntern
Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah unit pengawasan
Internal yang mempunyai peran tidak hanya membantu
manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasannya
tetapi juga sebagai konsultan (mitra strategis) bagi
manajemen dalam peningkatan penerapan manajemen
risiko, pengendalian Internal dan penerapan prinsipprinsip
GCG.
KedudukanSatuanPengawasanInterndalamperusahaandan
perangkatnyaadalahsebagaiberikut:
a. Satuan Pengawasan Intern dibentuk oleh Direksi dan
kedudukannya berada dibawah langsung bertanggung
jawabkepadaDirekturUtama.
b. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala
yang ditetapkan oleh Direksi, dan Kepala Satuan
Pengawasan Intern dibantu oleh beberapa Jabatan
Struktural.
c. Satuan Pengawasan Intern memiliki Program Kerja Audit
Tahunan(PKAT)danHasilEvaluasiataspencapaiannya.
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d. Satuan Pengawasan Intern memiliki Internal Audit Charter
sebagaipanduanpelaksanaanfungsinya.
e. SatuanPengawasan Intern memiliki Rencana Pengembang
an Keahlian dan Pengetahuan Auditor untuk menjamin
kualitasjasayangdiberikan.
f. Satuan Pengawasan Intern memiliki aturan/kebijakan
jabatanfungsionaldalammelaksanakansetiappengawasan
seperti jabatan Ketua Tim dapat diberikan kepada Kepala
Urusanatauolehsalahseorangasistendisesuaikandengan
besarkecilnyaobjekatauunitusahayangdiaudit.
3. KomiteAudit
a. KomitedibentukolehKomisarisuntukmembantutugasnya
dalambidangpengawasan.
b. Keanggotaan Komite Audit sekurangkurangnya 3 (tiga)
orang terdiri dari 1 (satu) orang anggota komisaris dan 2
(dua) orang anggota ahli dari pihak ekstern yang
independen.
c. Anggota Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota komite
bertindaksebagaianggotaKomiteAudit.
d. KomiteAuditbertanggungjawablangsungkepadaKomisaris
dengan masa kerja yang paling lama 1 (satu) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya
dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk
memberhentikannyasewaktuwaktu.
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e. KomiteAuditmemilikiKomiteAuditCharter(PiagamKomite
Audit).
f. Komite Audit memiliki Pedoman tentang Mekanisme kerja
danmekanismerapatsertapolahubungandenganAuditor
Eksternal,AuditorInternal,danManajemen.
4. AuditorEksternal
Auditor Eksternal berfungsi untuk memberikan pendapat
tentang kewajaran, ketataazasan, serta kesesuaian laporan
keuangandenganstandarakuntansikeuanganIndonesia.
a. Perusahaan akan menyediakan bagi eksternal auditor
semuacatatanakuntansidandatapenunjanglainnyayang
diperlukan sehingga memungkinkan   auditor    eksternal
memberikanpendapatnyatentangkewajaran,ketaat
azasan, serta kesesuaian laporan keuangan perusahaan
denganstandarakuntansikeuanganIndonesia.
b. Auditor Eksternal ditunjuk oleh RUPS dari calon yang
diajukanKomisarisberdasarkanusulKomiteAudit.
c. Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) bertanggung
Jawab kepada Pemegang Saham yang penunjukkannya
dalamRUPS.
d. Alasan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan
untuk auditor eksternal harus disampaikan Komisaris
melaluiKomiteAuditkepadaRUPS
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e. Calon auditor eksternal dalam mengusulkan proposalnya
harussesuaidenganTermofReference(TOR)yangdisusun
olehKomisarismelaluiKomiteAuditnya.
f. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh
Komite Audit, Komisaris, Direksi dan pihak yang
berkepentingan(stakeholders)diperusahaan.


C. Stakeholders
Seluruh jajaran PT Rajawali Nusindo menyadari bahwa
perseroan hidup di dalam suatu lingkungan yang dinamis,
kepada siapa perseroan berinteraksi dan yang memiliki
kepentingankepentingannya
masingmasing
terhadap
perseroan.Dalammenjagakelangsunganhidupdanmencapai
tujuan, perseroan bukan hanya memandang penting
Pemegang Saham sebagai stakeholders utama namun juga
memandang penting stakeholders perseroan yang lainnya.
Karena itu perseroan mengelola hubungan dengan
stakeholderslainnyatersebutsebagaiberikut: 
1. Karyawan
Salah satu aset berharga perusahaan adalah karyawan, untuk
ituperseroan:
a. Memberikan hak dan perlindungan bagi seluruh karyawan
dalambentuk:
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x Ketentuan ketenagakerjaan yang transparan dan
mengakomodasikankepentinganbersamakaryawan
dan perusahaan dengan tetap mengacu pada
PeraturanPerundanganyangberlaku.
x Kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan
yangmemuathakdankewajibansetiappihak.
x Sistem penggajian yang mempertimbangkan beban
dantanggungjawabsetiapkaryawan.
x Sistemperekrutanyangadildantransparan.
x Menganutpadasistemyangberbasiskompetensi.
x Penetapan sistem pola karir bagi karyawan secara
jelasdantransparan.
x Pembentukan sistem “reward and punishment”
guna meningkatkan kinerja baik dalam bentuk
formalmaupuninformal.
x Hak dan/atau kesempatan yang sama bagi seluruh
karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan
pelatihan sesuai dengn persyaratan yang telah
ditentukan.
x Menyediakan sistem untuk menerima saran dan
keluhandarikaryawan.

b. Membangun budaya perusahaan yang mengedepankan
nilainilaireligius,loyalitas,sertakerjakeras.
c. Membangun komunikasi yang harmonis dengan Serikat
Pekerja.
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2. Pemerintah


Dalam pengelolaan hubungan dengan Pemerintah
sebagairegulatorPTRajawaliNusindoakan:
1) Mematuhiketentuanperaturanperundangundangan
yang terkait dengan opersi PT Rajawali Nusindo,
antara lain UU Perburuhan, UU Perlindungan
Konsumen,UULingkunganHidup,UUPerpajakan.
2) Memberikan informasi yang diminta guna penetapan
kebijakan dan regulasi dalam dunia usaha dimana PT
RajawaliNusindoberbisnis.
3) Mengurangi ketergantungan pada pemerintah serta
mengembangkandayasaingdandayatahan.

3. Masyarakat


1) Perseroan akan memberikan informasi yang relevan

seluasluasnyakepadamasyarakatmengenaikegiatan
perusahaan termasuk didalamnya penanganan
terhadap pengaduan masyarakat dan upaya
pelestarianlingkungansekitar.
2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar
perusahaan untuk bekerja diperusahaan sepanjang
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sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu yang
ditetapkanperusahaan.
3) Turut bertanggungjawab membangun kesejahteraan
lingkungansekitardaerahoperasiperusahaan.
4) Perusahaan turut berperan dalam menjaga dan
melestarikan budaya lokal yang positif dilingkungan
sekitarperusahaan.
5) Turutberperanaktifdalamkegiatansosialmasyarakat
sekitarperusahaan.
4. Konsumen


Perusahaanmemandangbahwakonsumenadalahfaktor
penentu utama bagi kelangsungan hidup perusahaan,
maka:

1) Perseroan secara transparan memberikan informasi
mengenai barang dan jasa yang merupakan produk
Perseroan.
2) Perseroan memperlakukan semua konsumen dengan
standar pelayanan yang terbaik dan secara
profesional.
3) Perseroanakanmengadakansuatusistempenjaminan
kualitas produk perusahaan tidak hanya berdasar
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kepentingankonsumentetapijugauntukkepentingan
namabaikperseroan.
4) Perseroanakanmengadakanfungsikhususpadaunit
unit usaha terkait untuk menangani klaim atas
produkprodukperseroan.
 
5. Pemasok


Perseroan memandang bahwa pemasok merupakan
mitra kerja penting bagi perusahaan. Untuk itu, perlu
dibina suatu hubungan yang saling menguntungkan
antara perusahaan dan para pemasok yang ditandai
dengan kerja sama baik dalam masa pertumbuhan
maupunmasasulit.Sehubungandenganhaltersebut,
makaPTRajawaliNusindoakan:
1) Transparan dalam memberikan informasi mengenai
pengadaan barang/jasa, dalam hal; syarat teknis
administrasi pengadaan, cara evaluasi dan hasil
evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa
kepada calon peserta penyedia barang/jasa yang
memenuhi syarat dan berminat, serta bagi
masyarakatluaspadaumumnya.
2) Memberikanperlakuanyangsama(equal)bagisemua
calonpenyediabarang/jasadantidakmengarahuntuk
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memberi keuntungan yang tidak wajar kepada pihak
tertentu,dengancaradanataualasanapapun.
3) Berupaya untuk menapatkan informasi yang benar
mengenaipemasok.
4) Bertanggungjawab untuk memenuhi kontrak yang
telah disepakati bersama pemasok dan oleh
karenanya layak untuk mendapatkan perlakuan yang
samadaripihakpemasok.
 
6. Kreditur


Perseroan menyadari pentingnya peranan para kreditor
Perseroan dalam menjalankan usaha dalam upaya
mencapaitujuanPerseroan:
1) PTRajawaliNusindomengakuidanmenjunjungtinggi
hak kreditur yaitu untuk menerima pembayaran
kembali dengan tepat waktu dan tepat jumlah atas
pinjaman yang telah diberikan kepada PT Rajawali
Nusindo sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.
2) Direksi Perseroan membuat kebijakan yang terkait
denganpenjadwalanpelunasanhutang.
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3) Keputusan pendanaan melalui pinjaman dilakukan

setelah melalui kajiankajian yang seksama termasuk
menganirisikorisikopotensialyangada.
4) Dana hasil pinjaman akan digunakan sesuai
peruntukannya dan dikelola dengan efektif serta
bertanggungjawab.
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BabII I
P ro s e s  G o v e r n a n c e 
(TataKelolaPerusahaan)

1. PengangkatandanPemberhentianPengurusPerusahaan
a. Pemegang Saham mengangkat Komisaris dan Direksi
melalui suatu mekanisme tata cara/kriteria pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian termasuk mekanisme uji
kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang
diselenggarakansecaratransparan.
b. Komisaris dan Direksi yang telah diangkat menandatangani
kontrakmanajemen.
2. KepatuhanpadaAnggaranDasardanperaturanPerundang
undanganyangberlaku
Komisaris dan Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar
Perusahaandanperaturanperundangundanganyangberlaku
dalam melaksanakan tugasnya pada masingmasing jabatan
nya, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pada
masingmasingjabatannyayangberlakudariwaktukewaktu.
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3. PenyusunanPerencanaandanAnggaran
a. Direksi  merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi
perusahaan.
b. Komisaris memberikan masukan tentang visi, misi, tujuan
danstrategiperusahaan.Strategiperusahaandijabarkanke
dalamstrategidanprogramkerjamasingmasingdirektorat.
c. Direksi menyusun RJPP, Statement of Corporation Intent
(SCI)yangdisusunselarasdenganvisi,misiperusahaan.
d. Direksi menyusun RKAP setiap tahunan merupakan
penjabarandariRJPP.
e. KomisarismemberikanmasukanataupenyempurnaanRJPP,
RKAP,danSCI.
f. Pemegang Saham (RUPS) mengesahkan RJPP, RKAP, dan
SCI.
g. Direksi menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam
rangkamerealisasiRJPPdanRKAP.
h. Direksi menjabarkan kembali RJPP dan RKAP kepada
masingmasingDirektorat,BagiandanKantorCabang.
i. Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan RJPP DAN
RKAP.
4. PengambilanKeputusan
a. Pengambilan Keputusan dalam setiap rapat dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mufakat dan bila melalui
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musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka
pengambilankeputusandiambildengansuaraterbanyak.
b. Komisaris dapat mengambil keputusankeputusan yang
mengikat meskipun tanpa diadakan rapat, sepanjang
keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan
ditandanganiolehseluruhanggotaKomisaris.
c. Direksi dapat mengambil keputusankeputusan yang
mengikat meskipun tanpa diadakan rapat, sepanjang
keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan
ditandanganiolehsemuaanggotaDireksi.
d. Dalam hal pengambilan keputusan dilaksanakan dengan
suaraterbanyak,makapandanganyangberbeda(dissenting
comment)harusdirekamdenganrisalahrapat.


5. PendelegasianWewenang
a. Direksi dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya
kepada Manager Unit Usaha atau Kepala Cabang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan
untuk menunjang kelancaran tugas dan meningkatkan
meningkatkanefektifitasdanefisiensi.
b. Pendelegasian wewenang tersebut harus ditetapkan
melalui surat keputusan Direksi, yang didelegasikan serta
batasannya.
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c. Pendelegasian wewenang harus dikaji dan ditinjau ulang
secara berkala dengan menyesuaikannya dengan kondisi
danperkembanganperusahaan.
6. PengendalianInternal
a. Direksi harus menetapkan sistem pengendalian Internal
mencakup:
i. Lingkungan pengedalian internal meliputi adanya
panduan etika kerja dan etika usaha, kebijakan
pengelolaan SDM, menyangkut pola karir baku untuk
tiapjenis/jenjangpekerjaan,uraiantugasdanwewenang
secara tertulis bagi setiap jabatan serta adanya pola
komunikasi yang jelas antara Pemegang Saham,
KomisarisdanDireksi,jajaranmanajemendankaryawan.
ii. Pengkajian dan pengelolaan sistem usaha, meliputi
penetapan terstruktur yang menangani dan mengelola
risiko dan penetapan kebijakan pengelolaan risiko
termasukkegiatankegiatanyangharusdilakukan.
iii. Aktivitas pengendalian meliputi penetapan mekanisme
rapat secara tertulis pada setiap tingkatan manajemen
dalam rangka verifikasi proses kerja dan evaluasi
pencapaian kerja yang harus dijalankan konsisten dan
konsekuen.
iv. Sistempengendaliandankomunikasimeliputipenetapan
panduan tingkat kerahasiaan informasi perusahaan,
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tingkat otoritasnya, tentang rahasia jabatan untuk
pejabatdanmantanpejabatdansistempelaporan.
v. Monitoring meliputi penetapan panduan evaluasi oleh
SPIterhadapkualitassistempengendalianinternalyang
ada.
b. Direksi melalui SPI melakukan evaluasi atas pelaksanaan
sistem pengendalian internal dan menindaklanjuti temuan
hasilevaluasinya.
c. Auditor eksternal melakukan penilaian tentang sistem
pelaksanaandanpengendalianinternalperusahaan,untuk
memberi keyakinan bahwa semua aspek pengendalian
Internal yang signifikan sudah dipertimbangkan untuk
periodeyangdiaudit.
d. Direksi menindak lanjuti rekomendasi penyempurnaan
pengendalian internal jika ada atas hasil penilaian auditor
eksternal.
7. EtikadanPerilakuPegawai
a. Pedomanetikausahadanetikakerjamencakup:
I. Perilaku perusahaan dalam berhubungan dengan para
stakeholdersnya.
II. Perilaku dalam berhubungan antara pimpinan dan
karyawan.
III. Perilaku dalam berhubungan antara sesama pimpinan
dansesamakaryawan.
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b. Direksimelakukansosialisasiataspanduanetikausahadan
etika kerja yang telah disusun kepada seluruh jajaran
perusahaan.
c. Komisaris dan Direksi mengesahkan panduan etika usaha
danetikakerjauntukditetapkandalamperusahaan
d. Kode etik/perilaku berikut surat pernyataan kepatuhan
ditandatanganiseluruhpimpinandanKaryawan.
e. Panduan etika usaha dan etika kerja dievaluasi secara
berkala untuk dilihat konsistensi penerapannya dan
disesuaikandenganperubahanlingkungan.
8. KonflikKepentingan
Independensi (kemandirian) akan tetap terjaga jika seorang
anggota Direksi tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam
melaksanakan tugas dan pembuatan keputusan yang dapat
mengkibatkan penyalahgunaan wewenang dan pembuatan
keputusanyangtidaktepat.
Konflik kepentingan terjadi jika terdapat perbedaan antara
kepentinganekonomipribadidarianggotaDireksi.
Untuk menjaga Independensi dan untuk menghindari
benturan kepentingan maka Komisaris dan Direksi semua
posisi dan jabatan dan atau berada pada posisi yang dapat
menimbulkanbenturankepentingan,diharuskanantaralain:
a. Komisaris dan Direksi harus menghindari semua posisi dan
jabatanpadaperusahaan lain yang mempunyai hubungan
bisnisdantidakberadadalamgroupperusahaan.
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b. Komisaris dan Direksi tidak ikut dalam kepemilikan dan
kepentingandalamperusahaanrekanan/pemasok.
c. KomisarisdanDireksitidakmenggunakanassetperusahaan
untuk kepentingan dalam perusahaan mempunyai
penyertaan didalamnya serta jabatan pada intansi
pemerintahan.
9. ManajemenRisiko
Risiko adalah peluangpeluang terjadinya sesuatu, baik yang
dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan,
yang mempunyai dampak negatif terhadap operasional
pencapaian tujuan. Dalam rangka pengelolaan risiko secara
profesional,diperlukanbeberapahalpentingantaralain:
a. Direksi menetapkan satuan kerja/unit atau pejabat secara
terstrukturyangmenanganipengelolaanrisiko.
b. Direksi menetapkan kebijakan menyangkut prosedur dan
metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi,
mengkaji/mengukur, memantau dan mengendalikan risiko
yangtimbul.
c. Direksimelakukanpengkajian/pengukuranterhadaprisiko,
dansesuai,danmetodologiyangtelahditetapkan.
d. Direksimemberikaninformasiataumelaporkanhasilkajian
risikokepadaKomisaris.
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e. Komisaris melakukan pemantauan/monitor pelaksanaan
kebijakanpengelolaanrisikodanpemberiansaran/masukan
mengenaipenangananrisikokepadaDireksi.
f. Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan evaluasi
terhadappelaksanaanmanajemenrisiko.
10. Pelaporan
a. Direksi menyusun laporan Keuangan dan laporan
manajemen setiap triwulan, termasuk didalamnya
mengenai penerapan GCG, manajemen risiko maupun
kepatuhanperusahaanterhadapperundangundangan.
b. Laporan triwulan disampaikan kepada Komisaris dan
PemegangSaham.
c. Komite audit melakukan kajian dan analisa terhadap
laporan triwulan yang diterima dengan membuat
kesimpulan dan hasil rekomendasi dari hasil kajian
kepadaKomisaris.
d. Komisaris menyampaikan laporan triwulan kepada
Pemegang Saham yang materi laporan triwulan Direksi
danHasilkajianKomiteAudit.
e. Direksi menyampaikan laporan keuangan audited dan
laporantahunankepadaKomisarisdanPemegangSaham
f. KomiteAuditmengevaluasilaporankeuangandanlaporan
tahunan yang disampaikan ke Komisaris sebelum
diteruskan kepada Pemegang Saham untuk memastikan
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apakahlaporansudahcukupinformatif,danopiniauditor
terhadaplaporankeuangansudahdiyakinisesuaidengan
standartakuntansidanstandartakuntanpublik.
11. PenilaianKinerja
a. Direksi menetapkan Indikator Penilaian Kinerja untuk
masingmasingManajerdanAssistenManajer.
b. Direksi menilai kinerja setiap unit secara berkala,
merumuskan kelemahan dan kekurangannya dalam
tindaklanjutyangdiperlukan.
c. Komisaris menetapkan dasar penilaian kinerja bagi
komiteauditsecaraindividualdankelompok.
d. Komisaris dan Direksi merumuskan Kontrak Manajemen
danTargetIndikatorKinerjaKunciatauKeyPerformance
Indicators (KPI) untuk dibahas bersamasama Pemegang
Saham.
e. Direksi melaporkan pencapaian target masingmasing
Indikator Kinerja Kunci bersamaan dengan laporan
manajementriwulan,semestertahunan.
f. Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap
realisasi pencapaian target masingmasing Indikator
Kinerja Kunci (IKK) dan memberikan rekomendasi
perbaikanjikadiperlukan.
g. RUPSmelakukanpenilaianKinerjaKomisarisdanDireksi
melalui evaluasi terhadap realisasi pencapaian target
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Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah disepakati
bersama.
h. RUPSmengesahkanhasilpenilaianKinerjaKomisarisdan
Direksi.
12. PengadaanBarangdanjasa
a. Direksi menetapkan pedoman mengenai sistem dan
prosedur pendaftaran calon rekanan yang mencakup
antaralain:
x Persyaratan adminitratif pendaftaran calon
rekanan.
x Prosedurseleksiadministratifcalonrekanan.
x Prosedur peninjauan  lapangan terhadap kantor,
usaha,personil,peralatan/assetcalonrekanan.
x Persyaratan dan penentuan lulus seleksi calon
rekanan.
b. Direksi menetapkan Daftar Rekanan Terseleksi bagi
perusahaan, baik pada kantor Direksi maupun pada
Kantor Cabang, dan daftar tersebut diperbaharui secara
periodiksesuaihasilseleksi.
c. Direksi menetapkan Pedoman Pengadaan Barang
danjasayangberlakubagiperusahaanyangmencakup
ketentuanketentuanantaralain:
x Aturanataubalasanmengenaibarangataujasayang
dapat diadakan secara langsung melalui
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x
x
x

x

x

penawaran seperti barang/jasa yang nilainya
relatiflebihkecildanbarangbarangurgentyang
merupakankebutuhannyamendesak.
Ketentuan dan batasan mengenai barang/jasa
yang harus dilakukan melalui penawaran atau
tender.
Prosedur dari  sejak  perencanaan,  pelaksanaan,
danpengawasannya.
Batasan kewenangan masingmasing Direktur,
Manager, Kepala Cabang yang dapat menanda
tangani kontrak/SPK/order atas pengadaan
barang/jasa maupun Pejabatpejabat yang ber
wenang untuk membuat order tanpa penawaran/
tender.
Ketentuan  yang diberlakukan bagi rekan dengan
tidak memperbolehkan Kuasa   Direksi/Direktur
untuk   mengikuti   pelelangan,   Aanwijzing
maupunpenandatanganankontrakjikapemegang
kuasatidakduduksebagaipengurusataupersonil
perusahaanrekanan.
Ketentuan dan prosedur penyusunan Owners
Estimate (OE) baik pada kantor Direksi maupun
kantorkantorCabang.



d. Direksi atau Manager yang diberi kewenangan,
menetapkan panitia pengadaan barang dan jasa baik
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pada kantor pusat maupun pada kantorkantor cabang
yangdiperbaharuisecaraperiodik.
e. Direksi atau Manager yang diberi kewenangan,
menetapkan pemegang persediaan/Kepala Gudang baik
padakantorPusatmaupunkantorCabang.


13. PenujukanAuditorEksternal


a. Direksi menetapkan pedoman tentang kriteria dan
prosedurseleksicalonAuditorEksternal.
b. Komite Audit merumuskan Term of Reference bagi
calon Auditor Ekstenal yang akan diikutsertakan dalam
tender.
c. Seleksi calon Auditor Eksternal (KAP) dilakukan oleh
panitiayangditunjukolehDireksi.
d. Pemegang tender Auditor Eksternal yang akan
diusulkan boleh KAP yang telah pernah mendapat
penugasanauditterhadaplaporankeuangantahunan
perusahaan untuk tahun buku sebelumnya dengan
syaratmaksimal3(tiga)kaliberturutturutdengantahun
sekarang atau KAP yang belum pernah mendapatkan
penugasanAuditbagiperusahaan.
e. Komite Audit merekomendasikan Auditor Eksternal
(KAP)pemenangtenderkepadaKomisarisdanKomisaris
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mengusulkankepadaPemegangSahamuntukditetapkan
dalamRUPS.
f. Komite Audit melakukan komunikasi atau rapat
pembahasandenganAuditorEksternal(KAP)padawaktu
waktu tertentu sejak perencanaan sampai berakhirnya
audit, tentang ruang lingkup audit, program audit,
hambatanaudit,kemajuanaudit,penyesuaianaudityang
signifikan, temuan Audit penting atau adanya ketidak
setujuanmanajementerhadaphasilaudit.
g. Komite audit dan SPI memantau pelaksanaan tindak
lanjutatastemuanauditdariauditorEksternal(KAP)


14. MediaKomunikasi


a. Direksi menetapkan Media komunikasi yang dapat
digunakan:
x AntaraDireksidenganKomisaris
x AntaraDireksidenganPemegangSaham
x AntaraDireksidenganKaryawan
x AntaraDireksidenganPublik
b. Komisaris menetapkan media komunikasi yang efektif
diantaraKomisarisdanPemegangSaham
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15. PrinsipPengelolaanKeuangan


a. Direksi menetapkan prosedur permintaan dana
termasuk jumlah maksimalnya dari Bagian ataupun
KantorCabangkepadaDireksi.
b. Direksi menetapkan prosedur verifikasi terhadap
permintaandanadariBagianataupunKantorCabang.
c. Direksi menetapkan sistem uang muka kerja dan batas
waktutanggungjawabannya.
d. Direksi menetapkan Direktur atau Manager yang dapat
mengotorisasipengeluarantermasukbatasanjumlahnya,
baik pada Kantor Pusat maupun pada Kantor Cabang,
ataupunUnitUsaha.
e. Direksi menetapkan Direktur atau Manager yang
boleh menandatangani cek/giro, baik dalam rangka
pembayaranmaupunpengisiankas.
f. Setiap Manager atau Kepala Bagian membuat rencana
kegiatan setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan
berikutnya disertai dengan jumlah biayanya yang
disampaikan kepada Direksi serta laporan realisasi
kegiatanbulanberjalan.
g. Bagian Pemasaran membuat laporan setiap akhir bulan
mengenai realisasi penjualan dan estimasi penjualan
berikutnyabaikpenjualantunaimaupunkredit.
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h. DireksidanmasingmasingManajermembuatcashflow
setiap akhir bulan berikutnya dan membuat laporan
realisasikeuanganbulanberjalan.
16. PengelolaanOperasional


a. DireksimenetapkantargetdanpelaporanbagiManager,
KepalaCabang,danDepo,antaraLain:
x TagetPenjualantiapjenisjenisProdukdanusaha
diKantorKantorCabang.
x Pelaporan hasil penjualan dan distribusi di
KantorkantorCabang.
x Pelaporan Piutang yang disesuaikan dengan
terminidealpenagihannya.
x Pelaporan  Keuangan yaitu meliputi biaya
operasional,promosidanlabayangdicapaisetiap
bulannya.
b. Direksi mengevaluasi dan menganalisa setiap bulan
hasilpencapaiantargetolehManagerdanKepalaCabang
dan merumuskan permasalahan yang timbul berikut
solusinyasertausahapeningkatannya.
c. Direksi mengevaluasi dan menganalisa terhadap harga
pokok produksi per jenis produk setiap bulan serta
merumuskan permasa!ahan yang timbul berikut
solusinya.
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BabI V 
PengelolaanHubunganDengan
StakeholdersLainnya

1. PengelolaanHubungandenganPemerintah


Pemerintah dapat mendukung usaha perusahaan melalui
regulasi berupa undangundang, Peraturan Pemerintah,
PeraturanPresiden,KeputusanMenteridanPeraturanDaerah.
Disamping itu pemerintah dapat juga memberikan
perlindungansecarafisiksepertipengamanandanpengendalian
perusahaansertamemberikansanksiterhadappelanggaran
keamanansesuaiketentuanyangberlaku.
Namun demikian, regulasi pemerintah dapat juga mem
persempit ruang gerak seperti penetapan tarif pajak dan
retribusi yang tinggi akan memberatkan perusahaan, undang
undang perburuhan, undangundang lingkungan hidup dan
lainlain.
Perusahaanharusmembinadanmengelolahubungandengan
pemerintah sebagaimana disebut di atas dapat memperoleh
hasilhasil positif yang diwujudkan yang diwujudkan melalui,
antaralain:
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a. Perusahaan menjaga, memelihara dan meningkatkan
kerja sama dengan TNI dan POLRI (aparat setempat)
dalamrangkapengamanankantordanassetperusahaan
terhadaplingkungannya.
b. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang
undangan yang terkait dengan operasi perusahaan, baik
yang menyangkut karyawan, masyarakat sekitar,
perpajakan, konsumen, perbankan, dan lainlain yang
terkait.
c. Perusahaan memberikan masukan dalam membangun
regulasi,
terutama
mengenai
tanggungjawab
perusahaan   kepada pemerintah dan masyarakat dan
sinkronisasiketentuanyangtelahditetapkanpemerintah
pusatdenganyangditetapkanpemerintahdaerahseperti
pengaturan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan(PKBL)danCommunityDevelopment.


2. PengelolaanHubunganDenganMasyarakat


Masyarakat sekitar lokasi perusahaan merupakan pihak yang
tidak dapat dikendalikan (Uncontrolable) bagi perusahaan.
Masyarakat bisa menjadi gangguan bagi operasional
perusahaanterutamagangguankeamanan.
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Disamping itu masyarakat semakin menyadari bahwa
perusahaan dengan segala aktifitasnya, namun tidak dapat
memberikan perhatian yang layak bahkan lingkungan
sekitarnya  terganggu  dengan hadirnya perusahaan sehingga
melakukanpenuntutan.
Walaupundemikianmasyarakatjugamemberikandukungan
terhadap programprogram yang dijalankan perusahaan
sehingga kegiatan perusahaan terselenggara secara aman dan
lancar.
Untukmendapatkanhalhalyangpositifdarimasyarakatdapat
diwujudkanperusahaanmelalui,antaralain:
a. Direksi membuat panduan tetap tentang tanggung
jawab sosial perusahaan termasuk pedoman dalam
rangka menampung pengaduan masyarakat yang dapat
menimbulkan hubungan positif antara perusahaan dan
masyarakat.
b. Direksi melakukan pembinaan terhadap pengembangan
ekonomi masyarakat dan pengusaha ekonomi lemah
melaluiPKBL.
c. Direksi membuat program pengembangan masyarakat
(Community Development) antara lain berupa pelayanan
kesehatan masyarakat, pengembangan fasilitas
pendidikan dan pemeliharaan serta peningkatan mutu
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lingkungan sekitar dalam batasbatas kemampuan
perusahaan.
d. Direksi harus memegang teguh azas kepedulian dan
keadilanterhadapmasyarakat.


3. PengelolaanHubungandenganPemasok/Rekanan
Pemasok atau rekanan mempunyai kekuatan yang
berpengaruh terhadap operasional perusahaan baik pengaruh
positif maupun pengaruh negatif.  Pengaruh terjadi misalnya
Rekanan/Pemasok tidak sesuai dalam memenuhi
pengiriman barang, perusahaan selalu tidak konsisten
dalam penyediaan barang padahal barang tersebut banyak
dibutuhkan dipasaran, mengakibatkan terganggunya
operasionalperusahaan.
Namun, rekanan/pemasok juga berkepentingan menjaga
kemampuan usahanya dalam memasarkan barang secara
berkesinambungan demi kelangsungan kegiatan usahanya
sehingga dapat berupaya mempertahankan perusahaan
sebagaipelanggan.
Dalamhaliniterdapathubunganyangsalingmembutuhkan
danapabilaperusahaanmengelolahubunganinidenganbaik
akanberpengaruhpositif,yaitubarang/jasayangdibutuhkan
secara tepat waktu, tepat mutu, harga yang wajar sehingga
memperlancaroperasionalperusahaan.
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Pengelolaan hubungan yang baik dengan pemasok/rekanan
diwujudkanmelalui,antaralain:
a. Direksi memastikan bahwa perusahaan menjalankan
sistem pengadaan barang/jasa yang trasparan, jelas dan
objektifgunamenjaminkualitas,kuantitasmaupunharga
barang/jasayangdiperolehdaripemasok/rekanan.
b. Direksi harus membuat kontrak kerja/perjanjian atas
semua pesanan barang/pekerjaan dengan mencantum
kansecarajelashakdankewajibanmasingmasingserta
sanksiuntukmenghindariterjadinyakonflik.
c. Perusahaan harus mempertahankan Pemasok/Rekanan
sebagai mitra bisnis, menghormati hakhak pemasok/
rekanan dengan bersikap konsisten terhadap perjanjian
yangdisepakati.
4. PengelolaanHubunganDenganKonsumen/Pelanggan


Konsumen/pelanggan dapat berpengaruh negatif maupun
positif terhadap penjualan produk perusahaan, selain adanya
pengaruhregulasidaripemeritah.
Konsumen/pelanggan dapat menolak membeli atau
memboikot tidak membeli produk apabila produk dianggap
tidak berkualitas, harga terlalu mahal, tidak layak dikonsumsi,
atau karena perusahaan membuat kebijakan yang tidak
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memperhatikan kepentingan publik sehingga berpengaruh
negatifterhadapoperasionalperusahaan.
Pengaruh yang positif kepada perusahaan akan timbul, jika
perusahaan dapat mengelola hubungan yang baik dengan
konsumen/pelangganyangdiwujudkanmelalui,antaralain:
a. Perusahaan harus memberikanpelayanan yangbermutu
terhadap konsumen, adil, benar, jujur, dan tidak
diskriminatif.
b. Perusahaan harus melayani hakhak konsumen secara
transparanterutamaberkaitandenganinformasiyang
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk
keamanan, kenyamanan, dan keselamatan meng
konsumsibarangtersebut.
c. Perusahaan harus memberikan kemudahan bagi
konsumenuntukmengaksesinformasiyangdibutuhkan,
misalnya melalui bulletin/majalah, talk show,
televisi/radiodaninternet.
d. Perusahaan membentuk customer service atau
menyediakankotakposkhusus,HotlineNumber,kotak
pengaduan untuk memudahkan konsumen me
nyampaikan keluhan/saran perbaikan tentang kualitas
barangataupelayananyangtidaksesuaistandar.
59



CodeofCorporateGovernance



f. Dalam pembuatan kontrak/perjanjian penjualan harus
diatur dengan jelas hak dan kewajiban masingmasing
termasuk didalamnya klaim ganti rugi, batas waktu
pengajuanklaimdanpemenuhannya.
g. Direksi harus melakukan survey kepuasan pelanggan
secara berkala untuk memastikan apakah terdapat
kendala dalam pengelolaan hubungan yang baik dengan
konsumen/pelanggan.
5. PengelolaanHubunganDenganKreditur


Kreditur memiliki kekuatan yang berpengaruh negatif
terhadap operasional perusahaan berupa memberhentikan
bantuandanayangdiperlukanatautidakmemberikanpinjaman
untuk pengembangan usaha. Disamping itu kreditur
mempunyai kewenangan hukum berupa sita jaminan atau
mengajukan tuntutan kepailitan serta dapat menyebarkan
isureputasinegatifkepadakalanganbisnisapabilaperusahaan
gagal memenuhi kewajibannya sehingga sulit untuk
memperoleh pinjaman baru. Perngelolaan hubungan
yang baik dengan kreditur akan memberikan pengaruh
positifterhadapperusahaanyangdiwujudkanmelaluiantara
lain:
a. Perusahaanharustransparanmenggungkapkaninformasi
kondisi keuangan dalam rangka memperoleh
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pinjaman sehingga memberikan keyakinan bagi
kreditur dalam mengukur kemampuan pengembalian
pinjaman.
b. Perusahaan harus transparan dalam menjelaskan
pengunaandanayangdipinjamdarikreditur.
c. Perusahaan harus konsisten melaksanakan komitmen –
komitmenyangtelahdisepakatidalamperjanjian.


6. PengelolaanHubunganDenganInstansiLain


Instansi lain dapat memberikan pengaruh tidak langsung
kepada perusahaan seperti ikatan Akuntan Indonesia dan
Asosiasi/PerserikatanSatuanPengawasanIntern(SPI)BUMN.
Instansi lainnya memberikan pengaruh positif tidak langsung
terhadap perusahaan diwujudkan melalui keikutsertaan
personil tersebut dan konsisten memenuhi kewajibannya,
sehingga apabila ada aturan baru yang berkaitan dengan
mudahdiperoleh.
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BabV  
Penutup

1. Code of corporate governance ini digunakan sebagai Pedoman
atauAcuandalampenerapantatakelolaperusahaanyangbaru
(GoodCorporateGovernance).
2. Sesuai dengan bidang tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus
melakukanpemantauanterhadapefektivitaspenerapanCode
OfCorporateGovernancediperusahaan.
3. Sekretaris Perusahaan harus membuat laporan hasil
pemantauan penerapan Code of Corporate Governance ini
disampaikankepadaDireksi.
4. Masa efektif berlaku Pedoman atau Code of Corporate
Governance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan
olehKomisarisdanDireksi.
5. Pedoman atau Code of Corporate Governance ini harus
dikaji ulang atau direvisi secara berkala yang disesuaikan
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dengan adanya perubahan fungsi, hak /wewenang dan
tanggungjawab setiap pelaku bisnis serta perkembangan
perusahaan.
6. PedomaninidisusunberdasarkankondisiPTRajawaliNusindo
saat ditetapkan dengan segala peraturan yang mendasarinya
baik dari dalam perusahaan seperti Anggaran Dasar maupun
dari luar perusahaan seperti UU No. 19 tahun 2003 dan
Kepmen BUMN No. : Kep117/M.MBU/2002 tentang
Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada
BadanUsahaMilikNegara(BUMN).AdapunCodeofCorporate
Govermance ini terbatas penggunaannya hanya pada PT
RajawaliNusindo.
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