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Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG ).

Board Manual menjelaskan tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi agar tercipta
pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien untuk menciptakan Visi dan
Misi Perusahaan.

Karena sifatnya yang dinamis dan selalu berkembang, Board Manual senantiasa disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Board Manual ini telah sesuai dengan perubahan
Anggaran Dasar terakhir PT Rekayasa Engineering.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan
dapat dijalankan secara konsisten, sehingga menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi
Perseroan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik penerapan Good Corporate Governance
(GCG).

Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja antara Dewan
Komisaris dengan Dewan Direksi, maupun hubungan kerja di antara anggota Dewan
Komisaris dan juga hubungan kerja di antara anggota Dewan Direksi, sehingga akan
tercipta tata kelola perusahaan yang profesional, transparan dan efisien.

Dengan adanya Board Manual ini diharapkan:

a. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
serta hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

b. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Direksi dalam Perseroan
dan hubungan kerja di dalamnya, dengan memperhatikan tanggung jawab dan batas
kewenangan yang diberikan kepada masing-masing anggota Dewan Direksi.

Board Manual ini juga merupakan satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance), sekaligus sebagai penjabaran atas amanat dari Pemegang Saham
dan butir-butir di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Board Manual ini merupakan
sesuatu yang bersifat dinamis, yang dapat dilakukan perubahan (revisi) sesuai dengan
kebutuhan dan dinamika yang dihadapi oleh Perseroan.

2. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN
DEWAN DIREKSI

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan No. 40 tahun 2007 hubungan kerja Dewan
Komisaris dan Dewan Direksi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya
pengurusan Perseroan dan sekaligus memberikan nasihat kepada Dewan Direksi
Perseroan.
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b. Dewan Direksi melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

c. Antar para Anggota Dewan Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dilarang
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

d. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bersifat formal
kelembagaan, dan karenanya implementasi dari hubungan tersebut senantiasa harus
dilandasi oleh suatu mekanisme yang sudah disepakati dan dapat
dipertanggungjawabkan.

e. Hubungan kerja yang bersifat informal di antara masing-masing Anggota Dewan
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan, namun tidak dapat dijadikan
sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap dan
tepat waktu mengenai Perseroan, dan Dewan Direksi bertanggung jawab terhadap
akurasi, kelengkapan dan ketepatan penyajian informasi Perseroan yang disampaikan
kepada Dewan Komisaris.

g. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan kepada pejabat lain satu tingkat di
bawah Dewan Direksi untuk menghadiri dan memberikan penjelasan dalam rapat
Dewan Komisaris melalui permintaan tertulis kepada Dewan Direksi.

h. Dalam hal adanya tindakan Dewan Direksi yang memerlukan tanggapan atau
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, tindakan Dewan Direksi tersebut tidak
dapat diwakilkan kepada pihak lain kecuali di antara Dewan Direksi sendiri.

3. LANDASAN DAN DASAR HUKUM

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Anggaran Dasar PT Rekayasa Engineering.

c. Keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rekayasa Engineering.

4. DEFINISI

a. Perseroan adalah PT Rekayasa Engineering.

b. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Dewan Direksi PT Rekayasa Engineering.

c. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Dewan
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
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d. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat
kepada Dewan Direksi.

e. Dewan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

f. Pejabat Satu Tingkat di Bawah Dewan Direksi adalah pejabat struktural yang
langsung bertanggung jawab kepada Dewan Direksi yaitu General Manager (khusus
Direktorat Operasi) dan Manager

g. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menjalankan tugas yang diberikan untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (responsibility) dan
secara hukum adalah kecakapan hukum seseorang untuk menerima konsekuensi
hukum atas tindakan yang dilakukannya (liable).

h. Tugas (Duty) adalah sebuah kewajiban hukum, di mana pelanggaran atas tugas
tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum (liability).

i. Wewenang (Authority) adalah sebuah hak yang diberikan dengan sebuah kekuasaan
untuk melakukan sesuatu atau kekuasaan untuk memerintahkan orang untuk
melakukan sesuatu.

j. Hak (Right) adalah sesuatu yang diperoleh, baik karena hukum maupun karena
sifatnya untuk dimiliki dan dikuasai oleh orang/badan tersebut.

k. Kewajiban (Liability) adalah sebuah tanggung jawab hukum atas tindakan
seseorang.
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BAB II
DEWAN DIREKSI

1. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
senantiasa berusaha meningkatkan effisiensi dan efektivitas Perseroan, serta mewakili
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tentang segala hal dan segala
kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.

2. HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Direksi memiliki hak untuk:

a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.

b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham.

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengatur penyerahan kekuasaan Dewan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam
dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang
khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai
Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

e. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau
pihak lain dengan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
Keputusan Umum Pemegang Saham.

f. Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan.

Adapun kewajiban Dewan Direksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
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b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan
Anggaran Perseroan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum
Pemegang Saham.

c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana
Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan dan administrasi Perseroan sesuai
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.

e. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

f. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan
Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang dokumen Perusahaan.

g. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

h. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan.

i. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan
Tahunan.

j. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan
Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.

l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham.

n. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta
anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.

p. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Bagi anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, baik melalui Rapat Direksi maupun
kesepakatan tertulis Direksi dalam bentuk apapun, sebagai penanggung jawab dalam
penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, memiliki tugas dan
tanggung jawab khusus dalam penyusunan, pengawasan, dan pengendalian prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), diantaranya:
a. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi

Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam
rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari
ketentuan yang berlaku;

c. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan
komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

3. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI DALAM MENGURUS
PERSEROAN

Mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan pembagian tugas dan tanggung jawab
Dewan Direksi diatur sebagai berikut:

a. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengurusan Perseroan Direktur Utama berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi serta mewakili
Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui
oleh rapat Direksi.

b. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Dewan
Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan
Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Direksi yang terlama
dalam jabatan, maka anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir c di
atas yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

e. Dalam hal salah seorang anggota Dewan Direksi selain Direktur Utama berhalangan
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya
untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

f. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan Direksi ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak
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menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan
wewenang diantara Dewan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Direksi.

g. Dewan Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

4. RAPAT DEWAN DIREKSI

Semua keputusan Dewan Direksi diambil dalam rapat Dewan Direksi, namun keputusan-
keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan Rapat Direksi, asal saja
keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan
Direksi. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Direksi diambil dengan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat maka
keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

Dalam rangka tugas pengawasan, Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam Rapat
Dewan Direksi, dengan ketentuan bahwa Anggota Dewan Komisaris tersebut hanya dapat
memberikan pendapat, saran dan/atau masukan bila diminta oleh Dewan Direksi. Pendapat
dan/atau saran Anggota Dewan Komisaris tersebut bukan merupakan pendapat dan/atau
saran dari Dewan Komisaris.

4.1. Jenis Rapat

Rapat Dewan Direksi terdiri dari:

a. Rapat Rutin Dewan Direksi: yaitu Rapat Direksi yang diselenggarakan setiap
minggu dan pada waktu-waktu lain sesuai dengan kebutuhan, setiap
penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat oleh salah seorang
Anggota Dewan Direksi yang ditunjuk dan disimpan oleh Direktur Keuangan dan
Infrastruktur.

b. Rapat Rutin dan Koordinasi Dewan Direksi dan Komisaris: adalah rapat rutin
antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris dengan agenda untuk
melaporkan kinerja Perseroan periode tertentu, sekaligus untuk meminta masukan
dan saran-saran dari Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang strategis yang
harus dilakukan oleh Direksi dalam mengurus Perseroan. Setiap penyelenggaraan
rapat ini harus dibuatkan risalah rapat oleh salah seorang Anggota Dewan Direksi
yang ditunjuk dan disimpan oleh Direktur Keuangan.

4.2. Keputusan Rapat

a. Keputusan Rapat Dewan Direksi: adalah keputusan rapat yang dihadiri oleh
Anggota Dewan Direksi, baik secara fisik maupun keputusan, melalui media
elektronik dalam forum rapat

b. Keputusan Rapat Direksi Sirkuler: adalah keputusan rapat yang tidak diambil
dalam suatu forum rapat fisik. Batasan dan kriteria Keputusan Direksi Sirkuler
adalah:
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- bukan keputusan yang strategis
- bukan tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

dan/atau RUPS
- keputusan yang diambil disetujui oleh seluruh anggota Direksi secara tertulis
- permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas sebelumnya

Persetujuan atas Keputusan Dewan Direksi Sirkuler dapat dilakukan melalui telepon,
SMS atau sejenisnya dan e-mail yang terdaftar di dalam jaringan IT PT Rekayasa
Engineering.

4.3. Jadwal Rapat

Rapat Direksi secara rutin dilaksanakan setiap minggu, namun demikian Rapat
Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau

c. 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

4.4. Tempat Pelaksanaan Rapat

Pelaksanaan Rapat Dewan Direksi dapat dilakukan:
a. di tempat kedudukan Perseroan; atau
b. di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia
Rapat Dewan Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain yang disebutkan di
atas dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam
wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direksi atau
wakilnya yang sah.

4.5. Agenda Rapat

Agenda Rapat Dewan Direksi diusulkan dengan melalui mekanisme sebagai berikut:
a. Diusulkan oleh salah seorang Anggota Dewan Direksi atau lebih karena adanya

permasalahan Perseroan yang segera memerlukan keputusan Direksi

b. Jika ada permasalahan lain yang muncul dimana sebelumnya tidak masuk
kedalam usulan agenda rapat, maka permasalahan tersebut dapat diusulkan untuk
menjadi agenda tambahan dalam Rapat Dewan Direksi sepanjang dapat disetujui
oleh seluruh Anggota Dewan Direksi atau wakilnya yang sah.

c. Dalam hal Anggota Dewan Direksi yang tidak hadir tidak mengirimkan wakilnya,
dan Anggota Dewan Direksi yang tidak hadir tersebut tidak dapat dihubungi
maka keputusan mengenai agenda diserahkan kepada peserta rapat.

4.6. Undangan Rapat
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Setiap akan dilaksanakan Rapat Dewan Direksi dibuatkan pemberitahuan berupa
undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Panggilan Rapat Dewan Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Dewan
Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu
paling lambat 3 (hari) sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih
singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat

b. Dalam panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat

c. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila Anggota Dewan
Direksi hadir dalam rapat

d. Bentuk panggilan rapat dapat disampaikan dalam berbagai media seperti surat,
e-mail, SMS dan sejenisnya sepanjang tetap mengacu kepada ketentuan di
dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4.7. Pimpinan Rapat

Semua Rapat Dewan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur
Utama tidak hadir atau berhalangan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh
Direktur Utama

b. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang
Direktur terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin Rapat
Direksi

c. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud di
atas yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi

4.8. Kuorum Rapat

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya yang
sah, kecuali Rapat Direksi disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi.

Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang Anggota Direksi
dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa
tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Contoh Surat Kuasa
sebagaimana tercantum dalam lampiran-1.
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4.9. Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

4.9.1. Keterlibatan Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Setiap peserta Rapat Direksi wajib terlibat dalam proses pengambilan
keputusan dalam rapat. Bagi peserta rapat yang pada saat akan dilaksanakan
pengambilan keputusan tidak berada di ruangan rapat, maka harus segera
dihubungi untuk kembali ke ruangan rapat. Apabila tidak bisa dihubungi,
maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan yang diambil.

Anggota Direksi yang tidak hadir dalam rapat dan tidak memberikan kuasa
tertulis kepada Anggota Direksi lainnya, maka yang bersangkutan dianggap
menyetujui keputusan rapat yang diambil.

4.9.2. Tata Cara Pengambilan Keputusan

Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah
mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa, dengan
ketentuan:

a. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya

b. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar PT
Rekayasa Engineering

c. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara
belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah yang dikeluarkan

d. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usulan yang diajukan dalam
rapat dan bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat

e. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat

4.9.3. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Dalam hal ada Anggota Direksi yang mempunyai pendapat berbeda terhadap
keputusan yang dibuat, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam
risalah rapat. Perbedaaan pendapat diatur sebagai berikut:
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a. Perbedaan pendapat harus dimasukan kedalam keputusan rapat, dan
Anggota Direksi yang berbeda pendapat harus menyampaikan alasan
terjadinya perbedaan pendapat terhadap keputusan tersebut.

b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Anggota Direksi
yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan keputusan rapat, artinya
tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan rapat.

4.9.4. Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat (Rapat Direksi Sirkuler)
Keputusan dapat diambil melalui media lain di luar rapat (misalnya: media
elektronik) sepanjang telah disetujui oleh seluruh Anggota Direksi.
Keputusan di luar rapat tersebut harus disusun dalam lembar keputusan rapat
dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.

Syarat dan mekanisme Rapat Direksi Sirkuler:

a. Setiap Anggota Direksi dapat mengusulkan keputusan rapat sirkuler

b. Draft keputusan tersebut sebelumnya harus sudah diketahui serta disetujui
sebelumnya oleh Anggota Direksi yang lain

c. Keputusan rapat diedarkan kepada seluruh Anggota Direksi untuk
ditandatangani (memberi persetujuan secara formal) dan tanggal terakhir
penanda tangannya dinyatakan sebagai tanggal efektif keputusan rapat
sirkuler tersebut.

4.10. Risalah dan Keputusan Rapat

Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Keputusan Rapat dan Risalah Rapat, dan
ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.
Keputusan Rapat dan Risalah Rapat diadministrasikan dan disimpan oleh salah
seorang Anggota Direksi yang ditunjuk untuk itu dan ditandatangani oleh Pimpinan
Rapat dan ditandatangani seluruh Anggota Direksi yang hadir.

Risalah Rapat Direksi harus sudah ditandatangani seluruhnya paling lambat 2 (dua)
minggu sejak tanggal pelaksanaan rapat, apabila Risalah Rapat telah diedarkan ke
masing-masing Anggota Direksi dan tidak mendapatkan tanggapan dalam 2 (dua)
minggu maka dinyatakan final.

Setiap Anggota Direksi berhak untuk mendapatkan salinan Risalah Rapat, terlepas
apakah yang bersangkutan hadir ataupun tidak hadir dalam rapat tersebut.

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah Risalah Rapat selain dari
Risalah Rapat yang tertulis, bila telah disepakati oleh seluruh Anggota Direksi
mengenai penggunaan dokumen tersebut dan tetap mengacu kepada ketentuan
mengenai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi
elektronik.

Risalah Rapat harus memuat dan mencantumkan hal-hal yang terkait dengan
jalannya rapat yang meliputi:
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a. Acara, tempat, tanggal dan waktu rapat dilaksanakan.
b. Daftar hadir.
c. Agenda dan permasalahan yang dibahas.
d. Berbagai pendapat yang muncul dalam rapat, khususnya pendapat dalam hal

yang stragegis dan materil termasuk yang mengemukakan pendapat.
e. Proses pengambilan keputusan.
f. Keputusan yang ditetapkan
g. Dissenting Opinion, jika ada.

Risalah Rapat harus melampirkan surat kuasa untuk Anggota Direksi yang tidak
hadir dalam rapat, selanjutnya Risalah Rapat asli harus dijilid dalam kumpulan
tahunan dan harus selalu tersedia apabila diminta oleh Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.

4.11. Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik

Selain jenis rapat sebagaimana disebutkan dalam butir 4.1, Rapat Direksi juga dapat
dilaksanakan melalui media elektronik seperti Teleconference, Video Conference
dan media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling
mendengar dan/atau melihat serta berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan
dianggap interaksi atau partisipasi tersebut dianggap sebagai bentuk kehadiran
langsung dalam rapat tersebut. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik
dilaksanakan apabila sebagian besar peserta rapat yaitu Anggota Direksi tidak
memungkinkan untuk hadir secara fisik.

Rapat ini dianggap sah apabila seluruh Anggota Direksi menyetujui dan telah saling
mendengar dan/atau saling melihat secara jelas.

Agenda yang akan dibahas dan diputuskan dalam pelaksanaan rapat melalui sarana
elektronik harus sudah diketahui terlebih dahulu oleh seluruh Anggota Direksi,
artinya sebelum rapat dilaksanakan seluruh Anggota Direksi harus sudah menerima
bahan pendukung untuk memudahkan dalam proses pengambilan keputusan dalam
rapat tersebut.

Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus tetap
dibuatkan keputusan rapat dalam bentuk Risalah Rapat dan disarikan dalam bentuk
tulisan/transkrip atau bentuk asli lainnya yang ditandatangani oleh seluruh peserta
rapat.

4.12. Program Pengenalan Direksi Baru

Agar terjadi kesinambungan dan terjadi keselarasan antara Anggota Direksi dengan
organ Perseroan lainnya, maka setiap Anggota Direksi yang baru wajib mengikuti
program pengenalan secara korporat. Program pengenalan menjadi tanggung jawab
Direktur Utama, atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab
tersebut berada pada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Direksi yang ada.

Program pengenalan Anggota Dewan Direksi yang baru sekurang-kurangnya
memuat hal-hal sebagai berikut:
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a. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, ruang lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka
panjang, portfolio Perseroan, struktur organisasi dan list pejabat struktural, serta
berbagai masalah strategis lainnya.

b. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.

c. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi.
d. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan nilai-nilai Perseroan

(seperti corporate culture dan corporate value).

4.13. Arahan Pemegang Saham

Dalam setiap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang
Saham senantiasa memberikan arahan kepada jajaran manajemen Perseroan (Dewan
Komisaris dan Dewan Direksi) dalam rangka melakukan pengawasan dan
pengurusan Perseroan. Beberapa arahan Pemegang Saham yang telah disampaikan
dan harus dilaksanakan oleh manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Senantiasa memperhatikan aspek quality atas produk jasa yang dihasilkan oleh
Perseroan, dan perlunya menetapkan parameter untuk menetapkan tingkat quality
tersebut dalam bentuk Rejection Rate

b. Diharapkan untuk tetap fokus sebagai resources bagi induk perusahaan dalam
menyediakan jasa Engineering Services.

c. Membuat strategi pemasaran yang senantiasa berorientasi kepada peningkatan
Competitiveness Perseroan.

d. Selalu menjaga Gross Profit Margin Perseroan pada tingkat yang baik dan
pengelolaan Arus Kas Perseroan dalam rangka menjaga likuiditas dan going
concern Perseroan

e. Senantiasa memperhatikan program pengembangan dan pelatihan karyawan
dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensi serta tingkat keahlian
karyawan, sebagai modal utama untuk pertumbuhan Perseroan;

f. Fokus mengembangkan anak perusahaan.
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BAB III
DEWAN KOMISARIS

1. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas untuk:

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh
Direksi serta nasihat kepada Direksi, termasuk Rencana Jangka Panjang Perseroan,
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran
Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Untuk melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan
para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang
Saham.

d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta
menandatangani laporan tersebut.

Wewenang Dewan Komisaris telah diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai
berikut:

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan
Perseroan

b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan

c. Meminta penjelasan dari Dewan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh
Dewan Direksi

e. Meminta Dewan Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Dewan Direksi dengan
sepengetahuan Dewan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris

f. Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu

g. Memberhentikan sementara Anggota Dewan Direksi sesuai dengan ayat 3 Pasal 16
ketentuan Anggaran Dasar

h. Membentuk Komite Audit dan Komite-Komite lainnya jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perseroan
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i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas
beban Perseroan, jika dianggap perlu

j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka
waktu tertenu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

k. Menghadiri rapat Dewan Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap
hal-hal yang dibicarakan

l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham

2. KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

a. Memberikan nasihat kepada Dewan Direksi dalam melaksanakan pengurusan
Perseroan.

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Dewan Direksi sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, serta
mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan serta memberikan pendapat dan saran
kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap
penting bagi kepengurusan Perseroan.

e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi
gejala menurunnya kinerja Perseroan.

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan tahunan yang disiapkan Dewan
Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham
mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.

h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perseroan.

i. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

j. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
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k. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.

l. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun
buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

m. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian
nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. RAPAT DEWAN KOMISARIS
Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris, segala
keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani
oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir.
Keputusan Dewan Komisaris dapat juga ditetapkan tanpa melalui forum Rapat Dewan
Komisaris secara fisik, dengan syarat keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan
ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan memuat tentang cara serta
materi yang diputuskan.
Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat maka
keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

3.1. Jenis Rapat

a. Rapat Rutin Dewan Komisaris, adalah merupakan rapat internal Dewan
Komisaris yang diadakan paling sedikit satu kali dalam sebulan dihadiri oleh
seluruh Anggota Dewan Komisaris dan juga perangkat Dewan Komisaris
(Komite Audit dan staf Dewan Komisaris lainnya)

b. Rapat Koordinasi dan Pengawasan, adalah rapat yang diadakan dengan
mengundang Dewan Direksi yang dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam
sebulan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan
Direksi. Agenda utama rapat adalah melakukan koordinasi untuk membahas
hal-hal yang berkaitan dengan Perseroan dan masalah strategis lainnya yang
memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, sekaligus rapat ini juga
merupakan salah satu bentuk Pengawasan dari Dewan Komisaris terhadap
Dewan Direksi dalam pengurusan Perseroan.

3.2. Keputusan Rapat

a. Keputusan Rapat Dewan Komisaris: adalah keputusan rapat yang dihadiri oleh
Anggota Dewan Komisaris baik secara fisik maupun keputusan melalui media
elektronik dalam forum rapat

b. Keputusan Rapat Dewan Komisaris Sirkuler: adalah keputusan rapat yang tidak
diambil dalam suatu forum rapat fisik. Batasan dan kriteria Keputusan Dewan
Komisaris Sirkuler adalah:
- bukan merupakan keputusan yang strategis mendesak
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- keputusan yang diambil disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
secara tertulis, dan

- permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas sebelumnya

Persetujuan atas Keputusan Dewan Direksi Sirkuler dapat dilakukan melalui
telepon, SMS atau sejenisnya dan e-mail yang terdaftar di dalam jaringan IT PT
Rekayasa Engineering.

3.3. Jadwal Rapat

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali dan dalam
rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Dewan Direksi, namun
demikian Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila:

a. atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris

b. atas permintaan Dewan Direksi

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang
mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan
hak suara dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

3.4. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan:

a. di tempat kedudukan Perseroan

b. di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia

Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada
butir di atas dianggap sah dan dapat mengambil keputusan, apabila dilaksanakan di
dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris

3.5. Agenda Rapat

Agenda Rapat Dewan Komisaris diusulkan dengan melalui mekanisme sebagai
berikut:

a. Diusulkan oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris atau lebih karena
adanya permasalahan Perseroan yang segera memerlukan keputusan Dewan
Komisaris

b. Jika ada permasalahan lain yang muncul di mana sebelumnya tidak masuk ke
dalam usulan agenda rapat, maka permasalahan tersebut dapat diusulkan untuk
menjadi agenda tambahan dalam Rapat Dewan Komisaris sepanjang dapat
disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris
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3.6. Undangan Rapat

a. Undangan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris
Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris
Utama

b. Undangan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan
mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

c. Undangan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat

d. Undangan rapat tidak disyaratkan apabila semua Anggota Komisaris hadir
dalam rapat

e. Dalam rapat Dewan Komisaris tersebut dapat mengundang Dewan Direksi
untuk hadir

f. Bentuk undangan rapat dapat disampaikan dalam berbagai media seperti surat,
e-mail, SMS dan sejenisnya sepanjang tetap mengacu kepada ketentuan di
dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3.7. Pimpinan Rapat

a. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama

b. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan
Komisaris dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh
Komisaris Utama

3.8. Tata Cara Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

a. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah
untuk mufakat

b. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat
Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa

c. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya

d. Keputusan dapat pula diambil diluar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh
Anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan

3.9. Risalah Rapat

Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal
yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion Anggota Dewan
Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan, risalah rapat ini ditandatangani
oleh Ketua Rapat dan seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
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Asli risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Dewan Direksi untuk
disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah Risalah Rapat selain dari
Risalah Rapat yang tertulis, bila telah disepakati oleh seluruh Anggota Dewan
Komisaris mengenai penggunaan dokumen tersebut dan tetap mengacu kepada
ketentuan mengenai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan
transaksi elektronik.

Risalah Rapat harus memuat dan mencantumkan hal-hal yang terkait dengan
jalannya rapat yang meliputi:

a. Acara, tempat, tanggal dan waktu rapat dilaksanakan

b. Daftar hadir

c. Agenda dan permasalahan yang dibahas

d. Berbagai pendapat yang muncul dalam rapat, khususnya pendapat dalam hal
yang strategis dan materiil termasuk yang mengemukakan pendapat

e. Proses pengambilan keputusan

f. Keputusan yang ditetapkan

g. Dissenting Opinion, jika ada.

3.10. Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik

Selain jenis rapat sebagaimana disebutkan dalam butir 3.3, Rapat Dewan
Komisaris juga dapat dilaksanakan melalui media elektronik seperti
Teleconference, Video Conference dan media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta rapat dapat saling mendengar dan/atau melihat serta
berinteraksi satu dengan yang lainnya, interaksi atau partisipasi tersebut dianggap
sebagai bentuk kehadiran langsung dalam rapat tersebut. Pelaksanaan Rapat
Dewan Komisaris melalui sarana elektronik dilaksanakan apabila sebagian besar
peserta rapat yaitu Anggota Dewan Komisaris tidak memungkinkan untuk hadir
secara fisik. Rapat ini dianggap sah apabila seluruh Anggota Dewan Komisarisi
menyetujui dan telah saling mendengar dan/atau saling melihat secara jelas.

Agenda yang akan dibahas dan diputuskan dalam pelaksanaan rapat melalui sarana
elektronik harus sudah diketahui terlebih dahulu oleh seluruh Anggota Dewan
Komisaris, artinya sebelum rapat dilaksanakan seluruh Anggota Dewan Komisaris
harus sudah menerima bahan pendukung untuk memudahkan dalam proses
pengambilan keputusan dalam rapat tersebut.

3.11. Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru

Agar terjadi kesinambungan dan terjadi keselarasan antara Anggota Dewan
Komisaris dengan organ Perseroan lainnya, maka setiap Anggota Dewan
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Komisaris yang baru wajib mengikuti program pengenalan secara korporat.
Program pengenalan menjadi tanggung jawab Komisaris Utama, atau jika
Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab tersebut berada pada Direktur
Utama.

Program pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang baru sekurang-kurangnya
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, ruang lingkup

kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan
jangka panjang, portfolio Perseroan, struktur organisasi dan list pejabat
struktural, serta berbagai masalah strategis lainnya.

b. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal
dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.

c. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
d. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan nilai-nilai Perseroan

(seperti corporate culture dan corporate value).
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BAB IV
TATA LAKSANA TINDAKAN DEWAN DEWAN DIREKSI

YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Tindakan Dewan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana
disebutkan pada Bab-II, meliputi:

a. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lainnya.

b. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

c. Melepaskan penyertaan modal pada perseroan lain.

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak
perusahaan.

e. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi
dan perjanjian kerjasama lainnya yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan
Komisaris.

f. Perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan, sepanjang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

g. Menjadikan aktiva tetap milik Perseroan sebagai penyertaan modal dalam perseroan lain
atau dalam rangka mendirikan anak perusahaan.

h. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat
keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

i. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman yang
timbul karena pelaksanaan kegiatan usaha.

j. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka
menengah/panjang.

k. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati.

l. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim
berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

m. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan.

n. Menetapkan dan menyesuaikan organisasi sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah Dewan
Direksi.
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Adapun tata cara dan proses pengajuan persetujuan dari Dewan Komisaris sampai
mendapatkan persetujuan diatur sebagai berikut:

a. Dewan Direksi mengajukan permohonan kepada Dewan Komisaris mengenai rencana
tindakan yang akan dilaksanakan yang perlu mendapatkan persetujuan, dengan
mencantumkan penjelasan yang lengkap disertai lampiran dokumen yang terkait (jika
diperlukan).

b. Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas hari) hari sejak menerima permohonan
Dewan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai penjelasan dan
dokumen yang menjadi lampiran dari permohonan Dewan Direksi.

c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan penjelasan dan dokumen tindak lengkap, maka
Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Dewan Direksi mengenai penjelasan dan
dokumen yang perlu dilengkapi oleh Dewan Direksi.

d. Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atas permohonan Dewan Direksi
(persetujuan atau penolakan) selambat-lambatnya dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari
sejak permohonan Dewan Direksi diterima secara lengkap oleh Dewan Komisaris dalam
hal penjelasan maupun lampiran dokumen.

e. Apabila Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana butir d di atas, maka Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui
permohonan dan usulan Dewan Direksi.

f. Dewan Direksi hanya dapat melakukan tindakan yang dimintakan persetujuan dari Dewan
Komisaris, setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris.

g. Apabila dalam tindakannya Dewan Direksi melakukan penyimpangan dari persetujuan
yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris, baik secara teknis, administrasi dan juga
keuangan. Maka terhadap penyimpangan tersebut Dewan Direksi wajib melaporkan secara
tertulis kepada Dewan Komisaris.

Khusus untuk kewenangan pada butir m dilakukan dengan cara Dewan Direksi mengundang
Dewan Komisaris dalam rapat konsultasi secara terbatas, selanjutnya dari hasil rapat tersebut
Dewan Komisaris akan membahasnya dalam rapat internal Dewan Komisaris dan selanjutnya
diterbitkan surat keputusan/persetujuan dari Dewan Komisaris.
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BAB V
TATA LAKSANA TINDAKAN DEWAN DIREKSI

YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS
DENGAN TANGGAPAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS

Tindakan Dewan Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS dan sebelumnya harus
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris, meliputi:

a. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.

b. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak
dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan
5 (lima) tahun.

c. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur di dalam butir 1.1 huruf a sampai
dengan k Anggaran Dasar, yang nilainya material bagi Perseroan, yaitu sama dengan atau
lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan, atau sama
dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri (total equity).

d. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak secara material bagi
Perseroan.

e. Pembebanan biaya Perseroan untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan
baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat
berdampak secara material bagi Perseroan.

f. Perubahan peruntukan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

g. Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang terjadi dalam waktu satu tahun buku); atau

h. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang  berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Adapun tata cara dan proses pengajuan persetujuan dari RUPS dengan tanggapan tertulis
Dewan Komisaris sampai mendapatkan persetujuan diatur sebagai berikut:

a. Dewan Direksi mengajukan permohonan kepada Dewan Komisaris mengenai rencana
tindakan yang akan dilaksanakan dari butir a sampai dengan f dengan tembusan kepada
Pemegang Saham, dengan mencantumkan penjelasan yang lengkap disertai lampiran
dokumen yang terkait (jika diperlukan).

b. Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas hari) hari sejak menerima permohonan
Dewan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai penjelasan dan
dokumen yang menjadi lampiran dari permohonan Dewan Direksi.
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c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan penjelasan dan dokumen tidak lengkap, maka
Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Dewan Direksi mengenai penjelasan dan
dokumen yang perlu dilengkapi oleh Dewan Direksi.

d. Dewan Komisaris harus memberikan tanggapan atau tidak memberikan tanggapan atas
permohonan Dewan Direksi selambat-lambatnya dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari
sejak permohonan Dewan Direksi diterima secara lengkap oleh Dewan Komisaris dalam
hal penjelasan maupun lampiran dokumen.

e. Apabila Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sebagaimana butir d di atas, maka Dewan Komisaris dianggap tidak keberatan
dan  permohonan Dewan Direksi dapat diajukan kepada RUPS.

f. Dewan Direksi hanya dapat melakukan tindakan yang dimintakan tanggapan tertulis dari
Dewan Komisaris dan telah mendapatkan persetujuan dari RUPS.

g. Apabila dalam tindakannya Dewan Direksi melakukan penyimpangan dari persetujuan
yang telah diberikan baik secara teknis, administrasi dan juga keuangan. Maka terhadap
penyimpangan tersebut Dewan Direksi wajib melaporkan secara tertulis kepada Dewan
Komisaris.
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LAMPIRAN 1

CONTOH SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa kepada :
Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam Rapat Direksi yang
dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Kuasa ini diberikan untuk: *)
- Menghadiri rapat tersebut
- Mengadakan pembicaraan serta mengeluarkan suara dalam rapat tersebut
- Mengambil keputusan-keputusan
- Menandatangani surat-surat berkaitan dengan rapat tersebut

Terhadap agenda rapat, dengan ini PEMBERI KUASA menyatakan sebagai berikut: *)
- Menerima seluruh agenda rapat untuk dibahas
- Mohon agenda yang saya sebut di bawah ini untuk tidak dibahas dengan alasan-alasan

sebagai berikut :

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan
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Dibuat di :
Tanggal :

PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

*)    Coret yang tidak dipilih/diperlukan
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LAMPIRAN 2

DAFTAR DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN
SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PENGAJUAN USULAN DEWAN DIREKSI

UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

NO JENIS USULAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN
1. Investasi

Jenis investasi antara lain :
 Rutin
 Bertujuan

1. Analisa risiko;
2. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan

Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.

2. Pendanaan
 Persetujuan Pinjaman Kredit Modal

Kerja (KMK) dan Investasi

1. Analisa risiko;
2. Financial Projection;
3. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan

Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.

3. Pengalihan Aset 1. Analisa risiko;
2. Financial Projection;
3. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan

Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.

4. Organisasi
 Perubahan Organisasi;

 Pengembangan / Penciutan Organisasi.

1. Analisa risiko;
2. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan

Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.

1. Analisa risiko;
2. Implementation Program;
3. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan

Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.

5. Portfolio Usaha
 Pembentukan anak perusahaan /

perusahaan afiliasi;
 Penyertaan modal;
 Pengalihan / pelepasan saham;
 Penambahan atau pengurangan modal

pada anak perusahaan / perusahaan
afiliasi;

 Akuisisi perusahaan menjadi anak
perusahaan PT RE.

1. Analisa risiko;
2. Implementation Program / Business Plan;
3. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan

Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.

1. Legal due diligence;
2. Financial due diligence;
3. Analisa risiko;
4. Implementation Program / Business Plan;
5. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan

Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.
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NO JENIS USULAN DEWAN DIREKSI DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN
6. Kebijakan Strategis

 Perubahan Visi Misi;
 Rencana Strategis.

1. Kajian kelayakan;
2. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan

Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.

7. Penghapusan
 Aktiva Tetap
 Piutang Tak Tertagih (Bad Debt)

1. Evaluasi atas nilai Aktiva Tetap atau Piutang
Perusahaan

2. Petikan dari Hasi Keputusan Rapat Dewan
Direksi yang memutuskan tindakan Perseroan
terkait.

Catatan :
Apabila dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta untuk dilakukan kajian hukum oleh
pihak independen;



Lampiran 3: Pembagian Tugas Dewan Direksi Board Manual – PT Rekayasa Engineering 29

LAMPIRAN 3

PEMBAGIAN TUGAS & WEWENANG DEWAN DIREKSI

DIREKTUR UTAMA

Fungsi : 1. Tercapainya sasaran Perusahaan berdasarkan maksud dan
tujuan, visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
dan bertanggungjawab atas jalannya Perusahaan.

Tugas dan Tanggung : 1. Pemusatan perhatian pada rencana, pelaksanaan dan
Jawab pengawasan manajerial yang mengacu pada kontinuitas dan

pengembangan perusahaan secara keseluruhan;
2. Menetapkan sasaran manajemen secara konseptual, mengarah

pada pemenuhan target perusahaan dalam menata sistem yang
didasarkan pada pencerminan dari keputusan strategi yang
diambil oleh perusahaan;

3. Pengelolaan portfolio investasi keuangan Perusahaan.
4. Mengelola dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik di seluruh aspek.

Tanggung Jawab : 1. Marketing & Business Development Division (MBD);
Organisasi 2. System Development & Quality Assurance (SDQA);

3. Health Safety & Environment (HSE);
4. Internal Audit (IA);
5. Corporate Strategy (CS).

DIREKTUR OPERASI

Fungsi : 1. Menyediakan system, database operasi, dan menyediakan
sumber daya manusia untuk pekerjaan Engineering,
Procurement, dan Construction Management, serta service
pendukung lingkup pekerjaan tersebut.

Tugas dan Tanggung : 1. Mengelola sistem jasa pendukung proyek;
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Jawab 2. Mengelola sumber daya manusia dan sistem untuk memastikan
tercapainya tingkat produktivitas, kualitas, kesehatan dan
keselamatan yang diharapkan pemilik proyek;

3. Menjamin pelaksanaan proyek sesuai biaya yang dianggarkan,
serta memberikan value added terhadap klien;

4. Memelihara kinerja proyek melalui indicator CPI dan SPI;
5. Memastikan ter-implementasinya project management secara

baik di setiap project yang dikerjakan oleh Perusahaan.

Tanggung Jawab : 1. Project Management Division;
Organisasi 2. Engineering Division.

DIREKTUR KEUANGAN

Fungsi : 1. Mengelola pengadaan dana dari lembaga perbankan dan non
perbankan, baik untuk pelaksanaan proyek maupun operasional
perusahaan.

2. Mengelola resources perusahaan yang meliputi SDM dan
Infrastruktur (IT & asset Perusahaan lainnya).

Tugas dan Tanggung : 1. Pengendalian keuangan Perusahaan;
Jawab 2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka

Panjang Perusahaan;
3. Pengelolaan Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan-

kebijakan di bidang keuangan.

Tanggung Jawab : 1. Finance & Accounting Department (FA);
Organisasi 2. Integrated Facility Services Department (IFS);

3. Human Resources Management Department (HRM).
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