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1. LANDASAN HUKUM 
 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (“UU Pasar Modal”). 
 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (“UUPT No. 40/2007”). 
 
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi 

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 
33/POJK.04/2014”). 

 
d. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas 

Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat 
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 
Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan 
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan 
Tercatat) (“Peraturan BEI I-A”). 

 
e. Anggaran Dasar Perusahaan. 
 
 

2. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG 
 
a. Direksi  

 
1) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

Direksi memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan Anggaran 
Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance),  
yaitu : 
 
a) Memimpin, mengelola, dan mengusahakan Perusahaan sesuai 

dengan tujuan Perusahaan dengan mengendalikan, mengurus, dan 
mengembangkan kekayaan Perusahaan. 
 

b) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik untuk 
kepentingan Perusahaan serta memastikan Perusahaan 
melaksanakan tanggung jawab sosial. 

 
c) Melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik dan memonitor 

penerapan di Perusahaan dan Entitas Anak. 
 

d) Menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang efektif untuk 
mengamankan dan mengendalikan aset dan investasi Perusahaan. 
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e) Mengembangkan dan menerapkan program manajemen resiko bisnis 
di Perusahaan dan Entitas Anak. 

 
2) Wewenang Direksi 

 
a) Mewakili Perusahaan secara langsung baik didalam maupun diluar 

pengadilan mengenai segala hal dan dalam segala kejadian mengikat 
Perusahaan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, 
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi 
dengan pembatasan tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar 
Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. 
 

b) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk 
mengangkat seorang kuasa untuk bertindak atas nama Direksi untuk 
melakukan tindakan sesuai dengan isi surat kuasa tersebut. 

 
3) Komposisi Direksi  

Direksi terdiri sedikitnya 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari :    
 
a) 1 (satu) orang Presiden Direktur; 

 
b) Sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur; dan 

 
c) Sedikitnya 2 (dua) orang Direktur. 

 
4) Rangkap Jabatan Direksi 

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai : 
 
a) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau perusahaan 

publik lainnya; 
 
b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) Emiten atau 

perusahaan publik lainnya; dan/atau 
 

c) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan 
atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga 
menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris. 

 
b. Dewan Komisaris 

 
1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

 
a) Mengawasi kebijakan Direksi dalam mengelola dan mengoperasikan 

jalannya Perusahaan yang mencakup tindakan pencegahan dan 
pemberian nasehat hingga pemberhentian sementara dari anggota 
Direksi. 
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b) Mengawasi resiko usaha Perusahaan serta upaya manajemen dalam 
melakukan pengendalian internal. 

 
c) Mengawasi atas kegiatan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam 

semua kegiatan usaha Perusahaan. 
 

d) Memberikan nasehat kepada Direksi yang berhubungan dengan 
tugas dan kewajiban Direksi. 

 
e) Memberikan rekomendasi serta tanggapan atas usulan dan inisiatif 

strategi Perusahaan yang telah diajukan oleh Direksi. 
 

f) Memberikan persetujuan atas tindakan Direksi sesuai Anggaran 
Dasar. 

 
2) Wewenang Dewan Komisaris 

 
a) Menyetujui dan mengesahkan rencana jangka panjang Perusahaan 

serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang dipersiapkan oleh 
Direksi. 
 

b) Memeriksa catatan dan dokumen serta kekayaan Perusahaan. 
 

c) Meminta segala keterangan dari Direksi yang berkenaan dengan 
tugas pengawasan. 

 
d) Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara, apabila anggota 

Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan 
perundangan yang berlaku. 

 
e) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu 

untuk jangka waktu tertentu. 
  

f) Membentuk komite pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas 
Dewan Komisaris.     

 
3) Komposisi Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris terdiri sedikitnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri 
dari :    
 
a) 1 (satu) orang Presiden Komisaris; 

 
b) Sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris; dan 

 
c) Sedikitnya 1 (satu) orang Komisaris. 
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4) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 
Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai : 
 
a) Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau perusahaan 

publik lainnya; dan 
 
b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) Emiten atau 

perusahaan publik lainnya. 
 

c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan 
sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang 
bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan 
Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau perusahaan 
publik lainnya. 

 
d) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite 

paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan atau perusahaan 
publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai 
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 
 
 

3. PERSYARATAN 
 
a. Direksi 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang 
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan 
selama menjabat : 
 

1) Mempunyai akhlak, moral dan integeritas yang baik; 
 

2) Cakap melaksanakan perbuatan hukum; 
 

3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan; 

 
4) Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama 

menjabat : 
 

a) Tidak pernah dinyatakan pailit; 
 

b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris 
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan 
dinyatakan pailit; 

c) Tidak pernah pernah dihukum karena melakukan tindak 
pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau anggota 
Dewan Komisaris berkaitan dengan sektor keuangan; 
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d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan 
Komisaris yang selama menjabat :  

 
➢ Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 

 
➢ Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi 

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak 
memberikan pertangungjawaban sebagai anggota 
Direksi kepada RUPS; 

 
➢ Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh 

izin persetujuan, pendaftaran dari OJK tidak memenuhi 
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau 
laporan keuangan kepada OJK. 

 
b. Dewan Komisaris 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang 
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan 
selama menjabat : 
 

1) Mempunyai akhlak, moral dan integeritas yang baik; 
 

2) Cakap melaksanakan perbuatan hukum; 
 

3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan; 

 
4) Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama 

menjabat : 
 

a) Tidak pernah dinyatakan pailit; 
 

b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris 
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan 
dinyatakan pailit; atau 

 
c) Tidak pernah pernah dihukum karena melakukan tindak 

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau anggota 
Dewan Komisaris berkaitan dengan sektor keuangan; 

d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan 
Komisaris yang selama menjabat :  

 
➢ Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
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➢ Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi 
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak 
memberikan pertangungjawaban sebagai anggota 
Direksi kepada RUPS; 

 
➢ Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh 

izin persetujuan, pendaftaran dari OJK tidak memenuhi 
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau 
laporan keuangan kepada OJK. 

 
 
4. NILAI 

 
Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengupayakan penerapan nilai yang 
sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang 
baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, 
Kewajaran, dan Kesetaraan dalam menjalankan dan mengelola Perusahaan. 
 
 

5. WAKTU KERJA 
 
Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal berdasarkan 
kebutuhan termasuk mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Perusahaan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
 

6. RAPAT 
 
a. Direksi 

 
1) Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) 

kali dalam setiap bulan dan rapat bersama Dewan Komisaris secara 
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. 
 

2) Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota 
Direksi yang hadir atau diwakili secara sah dalam rapat. 

 
3) Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur 

berhalangan atau tidak hadir maka Rapat akan dipimpin oleh anggota 
Direksi yang dipilih oleh antara para anggota Direksi yang hadir. 
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4) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan 
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) 
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. 

 
5) Risalah rapat harus dibuat oleh seseorang yang hadir dalam rapat yang 

ditunjuk oleh ketua rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan 
seluruh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan 
risalah rapat disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.  

 
b. Dewan Komisaris 

 
1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 

1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi secara 
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. 
 

2) Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota 
Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili secara sah dalam rapat. 

 
3) Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris 

berhalangan atau tidak hadir maka Rapat akan dipimpin oleh anggota 
Dewan Komisaris yang dipilih oleh antara para anggota Dewan Komisaris 
yang hadir. 

 
4) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan 
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) 
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. 

 
5) Risalah rapat harus dibuat oleh seseorang yang hadir dalam rapat yang 

ditunjuk oleh ketua rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan 
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam 
rapat dan risalah rapat disampaikan kepada seluruh anggota Dewan 
Komisaris. 

 
 

7. PELAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB 
 
Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan beserta anggaran tahunan 
untuk tahun buku yang akan mendatang kepada Dewan Komisaris sebelum 
berakhirnya tahun buku berjalan, untuk diperiksa dan disetujui oleh Dewan 
Komisaris. 
 
Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan Perusahaan, yang telah disetujui 
oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. 
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Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan 
Perusahaan oleh Direksi, yang dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan dan 
disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan. 

 


