
KEPUTUSAN DIREKSI No.: Kep/069/X/2010

PEDOMAN PENERAPAN PRAKTIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT DAHANA (PERSERO)

DIREKSI PT DAHANA (PERSERO)

Menimbang : 1. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang tengah terjadi saat
ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dituntut untuk lebih
meningkatkan kinerja dan menciptakan keunggulan kompetitif,
agar mampu bertahan dan memenangkan persaingan, khususnya
dengan pesaing dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan
kinerja BUMN, maka disusun suatu budaya pengelolaan
perusahaan yang baik, dikenal dengan istilah Good Corporate
Governance (GCG) atau Tatakelola Perusahaan. GCG ini
merupakan budaya perusahaan yang melibatkan pihak-pihak
organ perseroan dengan perusahaan untuk bersama-sama
menjalankan pola hubungan yang saling menguntungkan dan
memanfaatkan sumber daya perusahaan secara maksimal.

2. PT Dahana (Persero) sebagai salah satu BUMN yang bergerak di
bidang industri bahan peledak komersial jasa-jasa aplikasi serta
jasa terkait lainnya, juga mengemban tugas dan tanggung jawab
dalam penciptaan keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja,
maka dipandang perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG di
lingkungan PT Dahana (Persero).

3. Agar penerapan prinsip GCG dapat berjalan lebih optimal, maka
diperlukan adanya suatu pedoman yang mengarahkan dan
memberikan penjabaran dalam penerapan praktik GCG yang
disebut sebagai Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate
Governance (GCG).

4. Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut, perlu ditetapkan dalam
Keputusan Direksi PT Dahana (Persero).

Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Dahana (Persero) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, M.Kn, di Jakarta
nomor 43 tanggal 6 Juni 2008.

2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
Kep-117/M.MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan
Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).
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3. Keputusan Menteri BUMN RI nomor : Kep-13/MBU/2009 tanggal
20 Januari 2009 tentang Perpanjangan Sementara Masa Tugas
Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Dahana.

4. Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor:
Kep/073/XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009 tentang Struktur
Organisasi Operasional PT Dahana (Persero).

5. Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor: Kep/008/I/2010
tertanggal 29 Januari 2010 tentang Struktur Organisasi Korporasi
PT Dahana (Persero).

6. Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor: Kep/014/II/2010
tertanggal 25 Februari 2010 tentang Struktur Organisasi Pusat
Pengembangan Bahan Berenergi Tinggi PT Dahana (Persero).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT DAHANA (PERSERO) TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PRAKTIK GOOD CORPORATE

GOVERNANCE (GCG) PT DAHANA (PERSERO)

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN

No. Kep-117/M-MBU/2002 merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh

organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan

guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan

dan nilai-nilai etika.
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2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris

dan Direksi.

3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik

langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

dan Karyawan serta Pemerintah, Kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

5. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Terbatas Dahana disingkat PT Dahana

(Persero) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Tasikmalaya.

6. Pemegang saham adalah menteri BUMN atau yang diberi kuasa untuk mewakili

Menteri BUMN.

7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ

perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 dan/atau angggaran dasar.

8. Direksi adalah Direksi PT Dahana (Persero) yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta

mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar.

9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Dahana (Persero) yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum/khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan

memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

Tujuan dan Manfaat Penerapan

GCG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya

perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan

yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung:

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,

akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki

daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
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2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.

3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan

tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial

Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar

Perusahaan.

4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional;

5. Meningkatkan iklim investasi nasional;

6. Mensukseskan program privatisasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Prinsip-prinsip GCG meliputi:

1. Transparansi

yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan

dalam mengemukakan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan. Secara spesifik, transparansi meliputi,

namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:

a. Keharusan pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat dan dapat

diperbandingkan.

b. Hal-hal yang secara minimal harus dungkapkan, termasuk namun tidak terbatas

pada visi, misi dan kondisi keuangan.

c. Keharusan memiliki kebijakan tertulis yang dapat dikomunikasikan dengan

stakeholders terkait.

d. Transparansi tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban untuk merahasiakan

informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

atau atas dasar pertimbangan bisnis (misalnya rencana pengembangan atau

peluncuran produk baru perusahaan).
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2. Kemandirian (independency)

yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kemandirian secara spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut:

a. Menghindari dominasi tidak wajar dari stakeholder manapun dan tidak terpengaruh

oleh kepentingan sepihak yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan

(conflict of interest)

b. Pengambilan keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak

manapun.

3. Akuntabilitas

yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntasibilitas secara spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut:

a. Adanya tanggung jawab tiap organ perusahaan secara jelas.

b. Perlunya kompetensi yang memadai dari seluruh karyawan.

c. Perlunya check and balance system, terutama antara Direksi dengan Dewan

Komisaris.

d. Adanya ukuran kinerja yang memadai bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-

Komite, Pejabat serta seluruh Departemen/Divisi dan karyawan.

4. Pertanggungjawaban

yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban

secara spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut:

a. Menaati dan melaksanakan prinsip-prinsp kehati-hatian.

b. Menjadikan PT Dahana (Persero) sebagai perusahaan yang baik (good corporate

citizen) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab

sosial.
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5. Kewajaran (fairness)

yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran secara spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut:

a. Azas kesetaraan dan kewajaran untuk semua stakeholders (equal treatment)

b. Kesempatan akses informasi yang sama untuk semua stakeholders, sesuai dengan

fungsi masing-masing.

BAB II

PEMEGANG SAHAM

Pasal 4

Hak Pemegang Saham

1. Hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham

a. Menteri BUMN bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan

berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS yang diadakan oleh

perusahaan tanpa terkecuali, baik hadir secara langsung maupun dengan surat kuasa

untuk menghadiri rapat.

b. Pemegang Saham berhak untuk mendapat panggilan RUPS yang mencakup

informasi agenda RUPS, lokasi, dan usulan Direksi yang akan dibahas dan

diputuskan dalam RUPS.

c. Pemegang Saham berhak mendapatkan bahan Laporan Manajemen Tahunan dan

bahan RKAP 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya RUPS.

d. Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan mengenai hal-hal lain yang

terkait dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS

berlangsung.

e. Pemegang Saham berhak memperoleh risalah RUPS dan informasi/data tentang

semua keputusan-keputusan yang diambil oleh RUPS.

f. Pemegang Saham berhak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPSLB) melalui permintaan tertulis Direksi dan/atau Pemegang Saham.

g. Pemegang Saham berhak menyelenggarakan RUPS Tahunan, bilamana Direksi

dan/atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS dimaksud, setelah
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mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi

tempat kedudukan PT Dahana (Persero).

2. Informasi Tentang Perusahaan

a. Pemegang Saham berhak memperoleh semua informasi yang dimuat dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, baik data operasi, keuangan maupun hal-

hal lainnya yang menyangkut Perusahaan secara akurat, tepat waktu dan teratur,

kecuali informasi yang di mana Direksi memiliki alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

b. Pemegang Saham berhak memperoleh informasi tentang sistem penggajian,

fasilitas, dan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan

Direksi Perusahaan.

3. Pembagian Keuntungan Perusahaan

Pemegang Saham berhak menerima pembagian dari keuntungan perusahaan dalam

bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya sesuai dengan jumlah saham yang

dimilikinya.

Pasal 5

Akuntabilitas Pemegang Saham

Pemegang Saham tidak diperbolehkan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang

menjadi tanggung jawab Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB III

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

a. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun buku berakhir.

b. Dalam RUPS Tahunan:

1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan

Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk

mendapat pengesahan rapat.

2) Ditetapkan penggunaan laba, jika Perusahaan mempunyai saldo laba yang

positif.

3) Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana

mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Pasal 7

Dewan Komisaris

1. Fungsi

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan

pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP), ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan

RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEPUTUSAN DIREKSI No.: Kep/069/X/2010

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan

RUPS dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha perusahaan.

c. Memantau efektifitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan oleh

Direksi termasuk aspek pengusahaan/pengelolaan risiko Perusahaan.

2. Hak dan Wewenang

a. Setiap anggota Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun secara bersama

berhak memasuki bangunan ataupun tempat lain yang dipergunakan atau yang

dikuasai oleh Perusahaan di seluruh wilayah kerja termasuk memeriksa buku-buku,

surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan

uang kas serta surat-surat berharga lainnya bilamana diperlukan untuk memastikan

bahwa dalam pelaksanaannya benar-benar telah mengikuti prosedur yang

ditetapkan sehingga kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut dapat

dipertanggungjawabkan.

b. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi.

c. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi,

jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan

kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan.

3. Tugas dan Kewajiban

a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS tentang RJPP dan RKAP yang

diusulkan Direksi.

b. Melaporkan dengan segera kepada RUPS bilamana terjadi penurunan kinerja

Perusahaan.

c. Mengikuti perkembangan jalannya Perusahaan, memberikan pendapat dan saran

kepada RUPS tentang masalah penting bagi pengelolaan Perusahaan.

d. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta

menandatangani laporan tersebut.

4. Komposisi dan Ketentuan Jabatan

a. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
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b. Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi,

memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah

satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya.

c. Komposisi Dewan Komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan

pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara

independen.

d. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

e. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan

yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatannya pernah:

1) dinyatakan pailit;

2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

f. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi tidak boleh ada

hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus

maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

g. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus berasal

dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan yang bebas dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi;

2) tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan

kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;

3) tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu

tiga tahun terakhir;

4) tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung

dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan

produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya;
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5) bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat

menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang berasal

dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir

secara bebas di lingkup BUMN.

h. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota

Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan

jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan

kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN yang

bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan

Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.

Pasal 8

Komite yang Dibentuk oleh Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan

berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

2. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk membentuk

Komite lain yang terdiri dari Komite Nominasi, Komite Remunerasi, serta Komite

Asuransi dan Risiko Usaha guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

3. Salah seorang anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah

anggota Dewan Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.

4. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas

sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan

internal auditor.
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Pasal 9

Direksi

1. Fungsi

Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan.

2. Hak dan Wewenang

a. Hak Direksi

1) Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala

tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan

kekayaan Perusahaan.

2) Memperoleh gaji dan/atau tunjangan lain serta fasilitas termasuk santunan

purnajabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

3) Mengatur dan menetapkan peraturan kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.

4) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan

kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun

pemilikan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar yang

ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Wewenang Direksi

1) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan

Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah

atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

c. Wewenang Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris

1) Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain;

2) Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
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3) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan

kredit jangka pendek;

4) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis

yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan umur 5 (lima)

tahun;

5) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu

yang ditetapkan oleh RUPS;

6) Menghapuskan persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang

ditetapkan oleh RUPS;

7) Mengadakan kerjasama operasi yang tidak di bidang usahanya, untuk jangka

waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha;

8) Mengadakan kontrak manajemen yang tidak bersifat operasinal untuk jangka

waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

9) Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi;

10) Melakukan investasi/divestasi yang tidak material bagi perusahaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

d. Wewenang Direksi dengan persetujuan RUPS

1) Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau

sebagian besar harta kekayaan Perusahaan (yang bukan merupakan barang

dagangan) baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri

sendiri atau yang berkaitan satu sama lain;

2) Perbuatan hukum tersebut di atas diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian

berbahasa Indonesia paling lambat 30 hari terhitung sejak dilakukan perbuatan

hukum tersebut.

3. Tugas dan Kewajiban

a. Tugas pokok Direksi

1) Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan

Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.

2) Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
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b. Kewajiban Direksi

1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan

perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan

Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan

rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah ditandanagaini bersama dengan

Dewan Komisaris, disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

3) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan

yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan

menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada

RUPS untuk memperoleh pengesahan.

4) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib

menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

5) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan

yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.

6) Menyiapkan susunan organisasi pengusahaan/pengelolaan Perusahaan secara

lengkap dengan perinciannya.

7) Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan

Perusahaan.

4. Komposisi dan Ketentuan Jabatan

a. Keanggotaan Direksi

1) Pengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi yang terdiri dari paling

sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya sebagai Direktur

Utama.

2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.

3) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan

pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara

independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu

kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
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4) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus

berasal dari kalangan di luar perusahaan yang bersangkutan yang bebas dari

pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta

Pemegang Saham Pengendali.

5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

6) Jabatan anggota Direksi berakhir bila

- Masa jabatannya berakhir.

- Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku.

- Meninggal dunia

- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

b. Persyaratan diangkat menjadi Direksi

1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas,

kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

2) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang

mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau

tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang

pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

3) Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris

tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut

garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau

ipar).

4) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik

swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

- Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah

pusat dan daerah; dan/atau

- Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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c. Prosedur Penilaian Calon Anggota Direksi

1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan

kepatutan.

2) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan

wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan

pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

d. Mekanisme pengangkatan Direksi

1) Diusulkan oleh Pemegang Saham dan diangkat oleh RUPS.

2) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu

30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS

dengan acara mengisi lowongan itu.

3) Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk

sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk

oleh rapat Dewan Komisaris.

5. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Para anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan

kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN yang

dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi, yang ditentukan oleh

RUPS.

6. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi perusahaan dilakukan setiap tahun melalui RUPS atau

Menteri BUMN yang meliputi penilaiain-penilaian antara lain:

a. Kinerja Keuangan.

b. Kinerja Operasional

c. Kinerja Administrasi

d. Tingkat Kesehatan untuk tahun buku yang telah berjalan.
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BAB IV

RAPAT PERUSAHAAN

Pasal 10

Jenis Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh

seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis

seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang

saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari

seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

b. Rapat Dewan Komisaris secara berturut-turut dipimpin dengan ketentuan di bawah

ini, oleh:

1) Komisaris Utama

2) Komisaris yang ditunjuk atau penerima Kuasa oleh Komisaris Utama (apabila

Komisaris Utama tidak hadir/berhalangan);

3) Komisaris yang tertua dalam jabatan (apabila Komisaris Utama tidak

melakukan penunjukkan);

4) Komisaris yang tertua dalam usia (apabila lebih dari 1 (satu) orang Komisaris

yang tertua dalam jabatan).

c. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan

Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

d. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dibuat secara tertulis

dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk

disetujui dan ditandatangani.

e. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani

persetujuan tersebut.
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2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi

a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat diadakan bilamana dianggap perlu

dengan mengundang pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

b. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat dan

dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

(bila ada).

c. Setiap peserta rapat berhak menerima salinan risalah Rapat Rapat Dewan

Komisaris dan Direksi, terlepas apakah yang bersangkutan hadir atau tidak hadir

dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tersebut.

d. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman

risalah rapat tersebut, setiap peserta rapat yang hadir dalam Rapat Dewan

Komisaris dan Direksi yang bersangkutan dapat menyampaikan keberatannya

dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat

Dewan Komisaris dan Direksi kepada pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan

Direksi tersebut.

e. Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut,

maka disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

f. Risalah dari setiap Rapat Dewan Komisaris dan Direksi harus dijilid dalam

kumpulan tahunan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan serta harus tersedia

bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Rapat Direksi

a. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang

perlu:

1) oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

2) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;

3) 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.
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b. Rapat Direksi secara berturut-turut dipimpin dengan ketentuan di bawah ini, oleh:

1) Direktur Utama

2) Direktur yang ditunjuk atau Penerima Kuasa oleh Direktur Utama (apabila

Direktur Utama tidak hadir/berhalangan);

3) Direktur yang tertua dalam jabatan (apabila Direktur Utama tidak melakukan

penunjukkan);

4) Direktur yang tertua dalam usia (apabila lebih dari 1 (satu) orang Direktur yang

tertua dalam jabatan).

c. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi dibuat secara tertulis dan

diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan

ditandatangani.

d. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis

dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

4. Rapat Tinjauan Manajemen

a. Rapat diadakan paling sedikit empat kali dalam setahun.

b. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama atau bila berhalangan, oleh Wakil Manajemen

Bidang Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dan dihadiri oleh

pejabat 1 (satu) dan 2 (dua) tingkat di bawah Direksi.

c. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen minimal meliputi:

1) Tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen terdahulu

2) Umpan balik pelanggan.

3) Kinerja usaha antara lain penjualan, produksi dan keuangan

4) Rekomendasi/saran tindakan pencegahan dan perbaikan

5) Hasil audit internal maupun eksternal

d. Risalah rapat dibuat oleh Senior Auditor Operasional selaku Notulis,

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan dilampiri daftar hadir.

e. Risalah rapat harus dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan penanggung jawab

penyelesaian masalah yang ditunjuk.
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5. Rapat Direktorat

a. Rapat dipimpin oleh Direktur yang bersangkutan.

b. Rapat dilaksanakan minimal satu bulan sekali.

c. Rapat dihadiri oleh Direktur dan jajarannya yang ditunjuk.

d. Rapat Direktorat ini bertujuan untuk:

1) Membahas sasaran dan kinerja Direktorat yang bersangkutan.

2) Membahas pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab Direktorat

yang bersangkutan dengan mengacu pada RKAP dan RJPP.

3) Membahas rencana tindakan dan rencana strategis Direktorat yang

bersangkutan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.

e. Hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat Direktorat dicatat dalam Risalah/Notulen

Rapat (Daftar Presensi terlampir) yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan

dibagikan kepada seluruh peserta rapat.

6. Rapat Departemen/Divisi/Bagian/Unit Kerja

a. Rapat diselenggarakan di masing-masing Departemen/Divisi/Bagian/Unit Kerja

yang dipimpin oleh para pejabat pimpinan masing-masing.

b. Rapat dilaksanakan minimal satu bulan sekali.

c. Rapat Kerja ini bertujuan untuk :

1) Membahas sasaran dan kinerja unit yang bersangkutan.

2) Membahas realisasi RKAP bulan berjalan dan RJPP.

3) Membahas usulan-usulan perbaikan dan rencana strategis yang akan datang.

d. Hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat Kerja dicatat dalam Notulen Rapat (Daftar

Presensi terlampir) yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan dibagikan kepada

seluruh peserta rapat.

7. Rapat Tim Kerja

a. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim atau kelompok sesuai dalam keputusan

pembentukannya.

b. Rapat dilaksanakan sesuai jadwal dan pembagian kerja yang disepakati bersama

dalam Tim.

c. Rapat Tim Kerja ini bertujuan untuk:
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1) Membahas pelaksanaan tugas sesuai tugas dan tanggung jawab Tim Kerja.

2) Membahas usulan-usulan sesuai lingkup tugas Tim Kerja.

d. Hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat Tim Kerja dicatat dalam Risalah/Notulen

Rapat (Daftar Presensi terlampir) yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Rapat

Tim Kerja dan dibagikan kepada seluruh peserta rapat.

BAB V

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pasal 11

Fungsi

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan

sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan

memberikan informasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala apabila

diminta. Sekretaris Perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang

memadai.

2. Berfungsi sebagai pejabat penghubung/contact person (Liaison Officer) antara

Perusahaan dengan Pemegang Saham sebagai pemilik Perusahaan yang memiliki hak

sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

3. Berfungsi sebagai Compliance Officer, yang memberikan informasi atau masukan

kepada Direksi Perusahaan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

Perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya Perusahaan tetap dalam jalur yang ada

dan tidak bertentangan dengan peraturan.

4. Berfungsi sebagai Media Relation/Public Relation. Sekretaris Perusahaan harus

tanggap terhadap isu-isu ataupun rumor, baik yang positif maupun negatif yang dapat

dilakukan dengan menginformasikan keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada

Perusahaan melalui pemberitaan, baik pada media cetak, press release maupun

elektronik. Untuk itu hubungan yang baik dengan para wartawan juga sangat perlu

dijaga, sehingga image positif perusahaan dapat dipertahankan dan bahkan

ditingkatkan lagi.

5. Sekretaris Perusahaan dapat menjalankan fungsi lain sesuai dengan penugasan oleh

Direksi.
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Pasal 12

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Sebagai penyelenggara kegiatan rapat-rapat Dewan Komisaris.

2. Sebagai penyelenggara kegiatan RUPS, termasuk di dalamnya tugas-tugas seperti:

a. Menyusun agenda rapat.

b. Menghubungi dan mengundang Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

c. Menyiapkan dan mendistribusikan surat pemberitahuan rapat, bahan Laporan

Tahunan dan laporan lain yang akan dibahas dalam RUPS;

d. Membuat konsep/skenario rapat;

e. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk menyiapkan jawaban atas

pertanyaan Pemegang Saham yang mungkin akan muncul dalam RUPS.

f. Bertanggung jawab mulai dari menyiapkan Risalah/Notulen Rapat sampai dengan

proses pengesahan.

3. Mendayagunakan seluruh data perusahaan secara terpadu, baik yang ada di Kantor

Pusat maupun di Kantor Cabang/Perwakilan.

4. Mengelola catatan Perusahaan (Corporate Records) seperti pembuatan, pemeliharaan

serta penyimpanan dokumen penting yang terdapat Kantor Pusat maupun di Kantor

Cabang/Perwakilan.

5. Mengelola Daftar Pemegang Saham Perusahaan;

6. Bertindak sebagai penghubung utama antara Dewan Komisaris dan Direksi, seperti:

a. Memberikan saran dan informasi tentang tanggung jawab Perusahaan dan tanggung

jawab hukum Dewan Komisaris.

b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan arus informasi kepada Dewan

Komisaris.

c. Memberikan saran kepada manajemen mengenai kompensasi/remunerasi.

d. Mengupayakan agar manajemen Perusahaan tidak tertinggal dalam memperoleh

informasi mengenai pandangan-pandangan Dewan Komisaris terhadap jalannya

Perusahaan.

e. Membantu kewaspadaan Direksi terhadap hal-hal yang harus diketahui oleh pejabat

Perusahaan yang lain serta Dewan Komisaris.
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f. Memberikan saran dan nasihat kepada Direksi dalam menyiapkan korespondensi

yang ditujukan kepada Dewan Komisaris.

7. Sekretaris Perusahaan dalam fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan dengan

Pemegang Saham, bertanggung jawab untuk:

a. Menanggapi pertanyaan Pemegang Saham.

b. Mengarahkan, membantu mempersiapkan dan mendistribusikan laporan-laporan

serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan komunikasi dengan Pemegang

Saham;

c. Memelihara informasi statistik perkembangan Perusahaan.

d. Mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi mengenai hal-hal yang menjadi

perhatian Pemegang Saham.

8. Membantu Dewan Komisaris dalam pembentukan Komite Audit dan Komite

Remunerasi.

BAB VI

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 13

Fungsi

1. Direksi harus menetapkan suatu Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang efektif untuk

mengamankan investasi dan aset perusahaan.

2. SPI melaksanakan suatu sistem pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang 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;

5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
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b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi,

menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan.

c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses

pengendalian 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, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang

berlaku pada perusahaan.

e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal

termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi

perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa

penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya

disampaikan kepada Komite Audit.

BAB VII

EKSTERNAL AUDITOR

Pasal 14

Ketentuan Eksternal Auditor

1. Eksternal auditor harus ditunjuk oleh pemegang saham melalui RUPS dari calon yang

diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit.

2. Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan

pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk

eksternal auditor tersebut.

3. Eksternal auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan

pihak yang berkepentingan di perusahaan (stakeholders).

4. Perusahaan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang

diperlukan sehingga memungkinkan eksternal auditor memberikan pendapatnya

tentang kewajaran, ketaatazasan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan

standar akuntansi keuangan Indonesia.
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BAB VIII

MANAJEMEN PERUSAHAAN

Pasal 15

Organisasi Perusahaan

1. Fungsi

Penyelenggaraan organisasi perusahaan dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur

pengusahaan/pengelolaan usaha melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara

bersama-sama, agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam

rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan.

2. Hak dan Wewenang

Hak dan wewenang bagi seluruh anggota organisasi perusahaan selain Dewan

Komisaris dan Direksi ditetapkan dan diatur dalam:

a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

b. Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor: Kep/073/XII/2009 tertanggal 1

Desember 2009 tentang Struktur Organisasi Operasional PT Dahana (Persero).

c. Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor: Kep/008/I/2010 tertanggal 29

Januari 2010 tentang Struktur Organisasi Korporasi PT Dahana (Persero).

d. Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor: Kep/014/II/2010 tertanggal 25

Februari 2010 tentang Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Bahan Berenergi

Tinggi PT Dahana (Persero).

e. Nomenklatur dan Job Summary.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab bagi seluruh anggota organisasi perusahaan selain Dewan

Komisaris dan Direksi ditetapkan dan diatur dalam:

a. Kebijakan

b. Pedoman

c. Prosedur

d. Instruksi Kerja

e. Dokumen lain
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4. Komposisi dan Ketentuan Jabatan

Komposisi dan ketentuan jabatan bagi seluruh anggota organisasi perusahaan selain

Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dan diatur dalam:

a. Keputusan Direksi, terutama nomor:

1) Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor: Kep/073/XII/2009 tertanggal 1

Desember 2009 tentang Struktur Organisasi Operasional PT Dahana (Persero);

2) Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor: Kep/008/I/2010 tertanggal 29

Januari 2010 tentang Struktur Organisasi Korporasi PT Dahana (Persero);

3) Keputusan Direksi PT Dahana (Persero) Nomor: Kep/014/II/2010 tertanggal

25 Februari 2010 tentang Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Bahan

Berenergi Tinggi PT Dahana (Persero);

4) Kep/049/X/2007 perihal Pedoman Karir;

5) Kep/040/VI/2008 perihal Pedoman Penetapan Nilai Posisi/Jabatan (Job Value).

b. Nomenklatur dan Job Summary.

5. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Larangan mengambil keuntungan pribadi bagi seluruh anggota organisasi perusahaan

selain Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dan diatur dalam:

a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

b. Keputusan Direksi nomor Kep/049/VII/2008 perihal Pedoman Penegakan Disiplin

Karyawan

c. Kontrak/Perjanjian Kerja

6. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja bagi seluruh anggota organisasi perusahaan (Dewan Komisaris dan

Direksi diatur tersendiri) ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Direksi nomor

Kep/019/II/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Sistem Penilaian Kinerja.
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Pasal 16

Bisnis dan Sistem Perusahaan

1. Bidang Usaha

a. Drilling & Blasting Services: yaitu suatu layanan secara menyeluruh dalam bidang

perencanaan pola dan keekonomian peledakan, pemboran lubang tembak, pengisian

dan perangkaian bahan peledak, pengendalian bahaya-bahaya peledakan,

pelaksanaan peledakan, serta evaluasi hasil peledakan. Layanan terkait yang

ditawarkan meliputi Optimum Explosives Charges; Drill Hole Preparation; Down

the Hole Loading; Efficient Blast Design; Blast Timing and Design Configuration;

Field Controls of Vibration Airblast and Flyrock; Wall Controlled Techniques;

Cast Blasting; Cost Analysis and Blast Productivity, dan lainnya.

b. Explosives Manufacturing: yaitu layanan produksi dan pengujian bahan peledak

serta rekayasa komposisi dan proses produksi. Kegiatan ini meliputi produksi,

pengujian, serta rekayasa produk bahan peledak jenis emulsi dan ANFO serta shape

charges.

c. Related Services: yaitu layanan untuk mendukung seluruh kegiatan usaha seperti

jasa konsultasi, rekayasa dan rancang bangun, pemusnahan bahan peledak serta jasa

lainnya termasuk impor-ekspor, pergudangan dan perijinan serta pengangkutan atau

mobilisasi bahan peledak. Jasa yang terkait dengan kegiatan utama PT Dahana

(Persero) yang bisa ditawarkan sebagai layanan untuk memberikan kepuasan

pelanggan adalah sebagai berikut:

1) Consulting

2) Design & Engineering

3) Research & Development

4) Explosives Warehousing

5) Licensing & Permitting

6) Import & Export

7) Procurement & Supply

8) Testing & Disposal

9) Handling & Transportation
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2. Kebijakan Mutu, Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (MK3L)

PT Dahana (Persero) sebagai perusahaan badan usaha yang bergerak di bidang
manufaktur bahan peledak, layanan drilling & blasting dan layanan jasa-jasa yang
terkait dengannya, dalam mencapai visi dan misi perusahaan, Manajemen PT Dahana
(Persero) berkomitmen:
1. Berupaya memberikan produk yang berdaya saing tinggi dengan menjamin

kepuasan pelanggan melalui peningkatan kinerja manajemen mutu, keselamatan
kesehatan kerja dan lingkungan secara berkesinambungan.

2. Memenuhi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Mutu, Keselamatan Kesehatan
Kerja dan Lingkungan yang berlaku dan diikuti perusahaan terkait persyaratan
pelanggan, risiko K3 serta dampak lingkungan signifikan.

3. Mencegah Kecelakaan Kerja, Meningkatkan Kesehatan Kerja dan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direksi No. Kep/034/V/2010 perihal Mutu,
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Ketentuan tersebut berlaku bagi
seluruh karyawan dan pihak ketiga yang terkait dengan perusahaan untuk diterapkan
dan ditindaklanjuti secara konsisten.

3. Nilai-Nilai Perusahaan

Ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. Kep/055/XII/2007 perihal Kebijakan Arah

Pengembangan Perusahaan.

a. Nasionalisme (Nationalism)
Kebanggaan dan kesadaran sebagai aset strategis bangsa dengan seluruh
kemampuan dan potensi yang dimiliki berusaha mewujudkan perusahaan yang
sehat, memiliki daya saing tinggi yang berkelanjutan dengan kemandirian teknologi
dan sumber daya manusia yang berbasiskan kecerdasan spiritual, dengan pilar
kemandirian, kehormatan, harga diri, dan daya saing tinggi yang menopang
eksistensi perusahaan.

b. Kepemimpinan (Leadership).
Kepemimpinan yang mampu membangun rasa percaya dan hormat (trust and
respect) dari yang dipimpin yang terlihat dari perilaku jujur, adil, terpercaya,
memiliki integritas tinggi, mampu berkomunikasi dengan efektif, konsisten dan
gigih, serta berani mengambil keputusan dengan tegas untuk kepentingan
perusahaan, bangsa dan negara, dengan didukung oleh pengetahuan dan
keterampilan sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Amanah dan Pelayanan (Trusworthy and Service).
Mampu dengan sepenuh hati memenuhi komitmen yang dapat diandalkan kepada
seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara jujur, terbuka dan penuh
tanggung jawab, memberikan pelayanan prima untuk pelanggan dengan tetap
memiliki kepedulian yang tinggi pada lingkungan.
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Profes ional isme ( P rofe s s io nal i s m) .
Seluruh jajaran Dahana harus memiliki kompetensi kelas dunia (meliputi hard
competencies dan soft competencies) yang menyatu dalam pola pikir dan perilaku
dan mampu membangun kerjasama tim (team work\ yang tangguh dalam
memenangkan persaingan regional dan global dengan memberikan jasa secara
cepat dan tepat waktu dengan kualifas yang kompetitif.

Inovatif hnnovative)
Perusahaan mendukung dan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap
individu Dahana untuk mampu mengembangkan proses dan atau jasa yang inovatif
(dalam proses dan output) didasari oleh pola pikir dan perilaku pembelajaran yang
kreatif, dinamis, dan antisipatif.

Keun ggulan (A dv ant age )
Jasa yang diberikan Dahana mampu memenuhi tuntutan sesuai dengan yang
dijanjikan kepada pelanggan, dengan cepat dan tepat dalam waktu, cara, kualitas
dan kuantitas.

Aliansi/glob al (Alliance s/Global)
Menjadi perusahaan kelas dunia (world class company) dengan mengembangkan
jejaring seluas-luasnya yang berlandaskan kemitraan strategis yang setara sertia
menganut prinsip saling menguntungkan (equal and mutually beneficial
partnership).

BAB IX

PEI\UTUP

Pasal 17

l. Pedoman ini merupakan kaedah, norrna ataupun pedoman yang diperlukan dalam
sistem pengelolaan perusahaan.

Pedoman Penerapan Praktik Good corporate Governance (GCG) PT Dahana
(Persero) in i berl aku efektif sej ak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : Jt Oktober 2010
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