
PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS  
 

A. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris 

Perseroan melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegial maupun individu melalui 
mekanisme mandiri setiap tahunnya berdasarkan atas tingkat pencapaian Perseroan dibandingkan dengan 
target (Key Performance Indicator) yang telah disepakati. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan 
dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. 
 
Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 
1. Evaluasi secara Kolegial 

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dilakukan berdasarkan kriteria penilaian antara lain 

meliputi: 

- Struktur dan komposisi Dewan Komisaris. 

- Pencapaian Kinerja Perseroan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan. 

- Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan. 

- Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. 

- Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan. 

 

2. Evaluasi secara individu 

Evaluasi dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, dengan kriteria antara lain meliputi: 

- Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris 

dengan Direksi beserta rapat dengan Komite-Komite Pendukung di bawah Dewan Komisaris. 

- Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Jajaran Manajemen 

 
Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Komisaris Utama dan evaluasi akhir 
penilaian akan dilakukan oleh Komisaris Utama berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan 
Remunerasi. Hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam 
memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan merupakan salah satu 
dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi untuk mengangkat 
kembali anggota Dewan Komisaris dan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris. 
 
Selain itu, evaluasi kinerja Dewan Komisaris disampaikan secara umum sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS Tahunan dan laporan tahunan Perseroan. 

. 
B.    Penilaian Kinerja Direksi 

Perseroan melakukan evaluasi kinerja Direksi baik secara kolegial maupun individu melalui mekanisme 
mandiri setiap tahunnya berdasarkan atas tingkat pencapaian Perseroan dibandingkan dengan target (Key 
Performance Indicators) yang disepakati.  Evaluasi kinerja Direksi juga dilakukan dengan mempertimbangkan 
tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar 
Perseroan. 
 
Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 
1. Evaluasi secara kolegial  

Evaluasi kinerja Direksi secara kolegial dilakukan berdasarkan pencapaian secara keseluruhan, antara lain 
mencakup kriteria: 
- Keuangan dan Pasar; 
- Fokus Pelanggan; 



- Efektivitas Produk dan Proses; 
- Fokus Tenaga Kerja; 
- Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan. 

 
2. Evaluasi secara individu 

Penilaian kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi, dengan kriteria target kinerja yang 

dituangkan dalam kertas kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 

Evaluasi Direktur Utama telah tercermin dalam penilaian kinerja Direksi secara kolegial yang telah 

disebutkan sebelumnya.  

 
Hasil evaluasi kinerja Direksi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris  dan evaluasi akhir penilaian 
akan dilakukan oleh Komisaris Utama berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil 
penilaian kinerja anggota Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk 
meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dan merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi 
dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota 
Direksi dan untuk menyusun struktur remunerasi Direksi. 

 
Selain itu, penilaian kinerja Direksi disampaikan secara umum sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS Tahunan dan laporan tahunan Perseroan. 
 
C. Evaluasi Kinerja Komite Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala. Hasil dari penilaian kinerja 
Komite Dewan Komisaris tersebut disampaikan dalam laporan tahunan. 
 
Adapun Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah: 
1. Komite Audit 
2. Komite Nominasi dan Remunerasi 
3. Komite Manajemen Risiko 

 


