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2. Persyaratan Khusus  
Persyaratan  khusus  merupakan  persyaratan  yan disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  sifat  
bisnis Perusahaan  yang  bergerak di jasa energi dan juga sebagai perusahaan terbuka.  
Disamping Anggota Direksi  harus  memiliki  kompetensi teknis/keahlian terkait hal tersebut, 
yang bersangkutan juga harus:  
a. Memiliki pengalaman menangani korporasi sebagai senior management dan dapat 

memberikan rekomendasi serta solusi yang diperlakukan; 
b. Mampu dengan cepat memahami serta bersedia menerapkan prinsip-prinsip GCG dan 

ketentuan‐ketentuan terkait dengan perusahaan terbuka dan pasar modal;  
c. Memiliki kemampuan analisa dan selalu sistematis di  dalam pengambilan keputusan;  
d. Mempunyai  rekam  jejak  yang  bersih  dari  aspek integritas;  
e. Memiliki  kemampuan leadership yang baik serta sense  of  enterpreneurship;  
f. Memiliki kemampuan komunikasi, networking dan  interpersonal skill yang baik. 

 
Persyaratan  khusus  merupakan  salah  satu  substansi dari   sistem  dan  prosedur  nominasi  
serta seleksi yang  menjadi  salah  satu  substansi dari  sistem  dan prosedur  nominasi  serta  
seleksi  yang dikembangkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk diajukan kepada 
RUPS agar disahkan. 

 
Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan terkait pemenuhan persyaratan tersebut 
dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.  

 
3. Pertimbangan lainnya  

Keberagaman komposisi anggota Direksi dapat digunakan sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi anggota Direksi dengan memperhatikan 
pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
perusahaan sehingga mendapatkan komposisi yang optimal serta efektifitas dalam 
pengambilan keputusan.  

 
Penilaian terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan persyaratan minimum 
dan pertimbangan lainnya, sebagaimana tersebut di atas.  

 
2.5 Proses Pengangkatan Direksi 

1) Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 
mengenai calon anggota Direksi. 

2) Dewan Komisaris menyampaikan hasil rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham 
Pengendali. 

3) Selanjutnya, dilakukan fit & proper test (uji kemampuan dan kepatutan) sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan tata kelola perusahaan. Fit & 
proper test dapat dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi atau Pemegang Saham 
Pengendali untuk kemudian diajukan kepada RUPS untuk disahkan. 

 
2.6 Keanggotaan Direksi 

1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) 
anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.  

2) Kedudukan masing‐masing anggota Direksi, termasuk  Direktur Utama adalah  setara.  Tugas 
Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. 

 
2.7 Rangkap Jabatan 

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: 
1) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 
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anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dan  membela 
diri.  

6) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dengan lampaunya kurun waktu  
tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara 
menjadi batal. 

  
2.10   Pengunduran Diri Anggota Direksi 

1. Dalam    hal    Anggota    Direksi    mengundurkan   diri,  suatu  pemberitahuan  secara    tertulis    
harus disampaikan oleh Direktur yang mengundurkan diri tersebut  kepada  Perseroan untuk 
perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk  
memutuskan permohonan pengunduran diri  anggota  Direksi paling  lambat   90 (sembilan    
puluh)  hari  setelah diterimanya surat pengunduran diri. 

2. Anggota Direksi wajib mengajukan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan 
keuangan. 

3. Anggota Direksi juga wajib mengajukan pengunduran diri apabila terbukti melakukan 
kesalahan tindak pidana (sudah mendapatkan keputusan tetap pengadilan). 

4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: 

- Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi. 
- Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas. 

5. Dalam  hal  Anggota  Direksi  mengundurkan  diri sehingga  mengakibatkan  jumlah  anggota  
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri  tersebut  sah  apabila  
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat  Anggota  Direksi yang baru sehingga    
memenuhi   persyaratan minimal  jumlah Anggota Direksi. 

6. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Anggota Direksi yang bersangkutan tetap 
bertanggung jawab  atas pelaksanaan tugas  dan tanggungjawabnya sesuai  Anggaran Dasar 
dan peraturan perundang-undangan.  

7. Direktur    yang    mengundurkan    diri    tersebut    tetap dimintakan pertanggungjawabannya  
sejak pengangkatannya sampai tanggal  penetapan pengunduran dirinya sepanjang tindakan 
Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan.   

 
2.11    Keadaan Anggota Direksi Lowong  

1. Jika oleh  suatu  sebab  jabatan Anggota Direksi  lowong, selain  karena  pengunduran  diri  
Anggota Direksi, sehingga  jumlah  Anggota  Direksi  menjadi  kurang  dari jumlah  minimum 
Direktur  yang disyaratkan,  harus diselenggarakan  RUPS  untuk  mengisi  lowongan  itu 
dalam  jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya lowongan. 

2. Selama  jabatan  itu  lowong  dan  penggantinya  belum ada  atau  belum  memangku  
jabatannya, maka    salah  seorang  Direktur  lainnya  yang  ditunjuk  oleh  Dewan  Komisaris,  
menjalankan pekerjaan  Direktur  tersebut dengan  kekuasaan  dan  wewenang  yang  sama,  
maka Direktur tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi.  

3. Masa Jabatan Anggota Direksi yang merangkap jabatan Anggota Direksi lain tidak boleh 
melebihi sisa masa jabatan Anggota Direksi yang digantikan tersebut 

4. Jika  pada  suatu waktu  oleh  sebab  apapun  Perusahaan tidak  mempunyai  Anggota  Direksi,  
maka  untuk sementara  Dewan  Komisaris  berkewajiban  untuk  menjalankan  pekerjaan  
Direksi  yang sedang berjalan, dengan kewajiban selambat‐lambatnya dalam waktu 90 
(sembilan puluh) hari setelah  terjadinya  lowongan, diselenggarakan  RUPS  untuk  mengisi  
lowongan tersebut. 

 
2.12    Pengalihan Tugas Sementara Anggota Direksi  

1. Dalam hal seorang anggota Direksi berhalangan hadir dalam jangka waktu kurang  dari 90 
(sembilan puluh) hari, Pelaksana Tugas (PLT) dapat ditunjuk untuk  menjalankan fungsi 
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d. Memahami  Anggaran  Dasar  dan  peraturan perundang‐undangan  yang  berkaitan  
dengan tugasnya; Tidak pernah  dinyatakan  pailit oleh Pengadilan  dalam   waktu 5    
(lima)    tahun sebelum pencalonan; 

e. Mampu  bekerjasama  sebagai  anggota  Dewan Komisaris; 
f. Tidak  pernah  menjadi  Direktur  atau  Anggota Dewan  Komisaris  yang  dinyatakan  

bersalah menyebabkan  suatu  perusahaan  dinyatakan pailit  dalam  waktu  5 (lima)  
tahun  sebelum pencalonan;  

g. Tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan perbuatan  pidana  yang  merugikan  
keuangan negara  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sebelum pengangkatannya; 

h. Tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedara sampai  dengan  derajat  ketiga,  baik  
menurut garis  lurus  maupun  garis  ke  samping  atau hubungan  semenda  (menantu 
atau  ipar)  dengan Anggota  Dewan  Komisaris  dan/atau  Direktur lainnya; 

i. Memiliki  komitmen  untuk  menyediakan  waktu yang memadai; 
j. Memenuhi    syarat    integritas    dan    moral, bahwasanya    yang    bersangkutan tidak    

pernah terlibat: 
- Perbuatan  rekayasa  dan  praktik‐praktik menyimpang  ditempat  yang bersangkutan 

bekerja  atau  pernah  bekerja  sebelum pencalonan; 
- Perbuatan  cidera  janji  yang dapat dikatagorikan tidak  memenuhi  komitmen  yang 

telah  disepakati  ditempat  yang  bersangkutan bekerja  atau  pernah  bekerja  sebelum 
pencalonan; 

-  Perbuatan  yang  dikategorikan  dapat memberikan  keuntungan  kepada  pribadi calon  
Anggota  Direksi  dan  pegawai  tempat yang  bersangkutan  bekerja  atau  pernah 
bekerja sebelum  pencalonan; 

-  Perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang 
berkaitan  pengurusan  perusahaan  yang sehat. 

k. Memiliki  keahlian  dan  kompetensi  untuk mempertimbangkan  dan  menganalisa  suatu 
masalah  secara  memadai  dan independen; 

l. Memiliki  komitmen  untuk  mematuhi  peraturan perundang‐undangan yang berlaku; 
m. Bukan  pengurus  partai  politik  dan/atau calon/anggota  legislatif; 
n. Tidak  sedang  menduduki  jabatan  yang berpotensi  menimbulkan  benturan kepentingan  

dengan  Perusahaan  atau  bersedia mengundurkan diri  jika  terpilih  sebagai  Anggota 
Dewan Komisaris; 

 
2. Persyaratan Khusus: 

Persyaratan  khusus  merupakan  persyaratan  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  
sifat  bisnis Perusahaan  yang bergerak di jasa  energi dan  juga sebagai  perusahaan  terbuka.  
Disamping  Anggota Dewan  Komisaris  harus  memiliki  kompetensi teknis/keahlian  terkait  
hal  tersebut,  yang bersangkutan  juga harus: 
a. Memiliki pengalaman menangani korporasi sebagai senior management dan dapat 

memberikan rekomendasi serta solusi yang diperlakukan; 
b. Mampu dengan cepat memahami serta bersedia menerapkan prinsip-prinsip GCG dan 

ketentuan‐ketentuan terkait dengan perusahaan terbuka dan pasar modal;  
c. Memiliki kemampuan analisa dan selalu sistematis di  dalam pengambilan keputusan;  
d. Mempunyai  rekam  jejak  yang  bersih  dari  aspek integritas;  
e. Memiliki  kemampuan leadership yang baik serta sense  of  enterpreneurship;  
f. Memiliki kemampuan komunikasi, networking dan  interpersonal skill yang baik. 

 
Persyaratan khusus menjadi salah satu substansi dari sistem  dan  prosedur  nominasi  serta  
seleksi  yang dikembangkan  oleh  Dewan  Komisaris  atau  Komite Nominasi  dan  Remunerasi  
yang diajukan kepada RUPS untuk disahkan. Pengembangan persyaratan khusus dimaksudkan  
untuk memperoleh calon Anggota Dewan Komisaris yang sesuai dengan kebutuhan  



32 
 

Perusahaan  yang  akan  dijabarkan  dalam bentuk  kriteria‐kriteria mendasar yang  merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Board Manual  ini.  
 
Bagi  Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan umum  dan  khusus,  juga  
berlaku syarat  independensi  sebagaimana  dimaksud  dalam Keputusan  Ketua    BAPEPAM  
Nomor Kep‐29/PM/2004  tentang   Pembentukan   dan Pedoman  Pelaksanaan Kerja Komite    
Audit,  dan Peraturan Pencatatan Nomor  I‐A:  tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek  
bersifat  Ekuitas di  Bursa  Untuk  Perusahaan  Publik.  Rincian persyaratan independensi lebih  
lanjut akan dibahas pada sub‐bahasan  Komisaris  Independen. 
 
Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan terkait pemenuhan persyaratan 
tersebut dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.  
 

3. Pertimbangan lainnya.  
Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dapat digunakan sebagai salah satu 
bahan pertimbangan dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris dengan 
memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi perusahaan sehingga mendapatkan komposisi yang optimal serta efektifitas dalam 
pengambilan keputusan.  

 
Penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan 
minimum dan pertimbangan lainnya, sebagaimana tersebut di atas.  
 
3.6 Pengangkatan Dewan Komisaris 

1) Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 
mengenai calon anggota Dewan Komisaris. 

2) Dewan Komisaris menyampaikan hasil rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham 
Pengendali. 

3) Selanjutnya, Pemegang Saham Pengendali melakukan fit & proper test (uji kemampuan dan 
kepatutan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan tata 
kelola perusahaan untuk kemudian diajukan kepada RUPS untuk disahkan. 

 
3.7 Keanggotaan Dewan Komisaris 

1) Dewan  Komisaris  terdiri  dari 2 (dua)  orang  atau  lebih anggota  Dewan  Komisaris.  Seorang 
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 

2) Masing‐masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama, mempunyai 
kedudukan  yang  setara.  Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah 
mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. 

3) Jumlah  anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan 
dengan  tetap  memperhatikan  aktivitas  dalam pengambilaan  keputusan 

4) Yang boleh diangkat sebagai  anggota Dewan Komisaris adalah  orang perseorangan yang 
memenuhi syarat yang ditentukan. 

5) Pembagian  tugas  di  antara  para  anggota  Dewan Komisaris  diatur  oleh mereka sendiri. 
 

3.8 Rangkap Jabatan 
Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 

a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 

b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka 

anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 

paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 
































