
(Good Corporate Governance)
PT Bogor Life Science and Technology

Pedoman

Tata Kelola 
Perusahaan



Judul Buku: 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)  
PT Bogor Life Science and Technology

Komite Corporate Governance: 
Prof Dr Erika Budiarti Laconi, MS
Dr Zulhamsyah Imran, SPi MSi
Prof Dr Ir Dudung Darusman, MA
Dr Meika Syahbana Rusli
Prof Drh Dondin Sajuthi, MST PhD

Tim Pendamping: 
Sambas Waemata
Danny Dimas Sulistio
Destiazmi Andaliva

Tim Ahli:
Sukma Kamajaya (Ketua)
Lisa Noviani (Anggota)
Metia Metriva (Anggota)

Editor: 
Prof Dr Erika Budiarti Laconi, MS
Dr Zulhamsyah Imran, SPi MSi
Prof Dr Ir Dudung Darusman, MA

Desain Sampul & Penata Isi:
Andreas Levi Aladin

Jumlah Halaman:
106 + 14 halaman romawi

PT Penerbit IPB Press
Anggota IKAPI
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com
www.ipbpress.com

Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia
Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2019, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa 
izin tertulis dari penerbit



KOMITMEN  
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Dalam rangka pengelolaan perusahaan yang bersih dan  
beretika, PT Bogor Life Science and Technology berkomitmen 
untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good  
Corporate Governance (GCG)). Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
(Pedoman GCG) merupakan acuan penerapan Tata Kelola 
Perusahaan dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan 
dengan dilandasi komitmen, etika dan moral, kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran akan 
tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pihak-pihak  
yang berkepentingan (stakeholder). Dengan diberlakukannya  
buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG), pengelola 
Perusahaan bersepakat dan berkomitmen untuk mematuhi dan 
melaksanakan Good Corporate Governance.
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BAB 1. 
UMUM

LATAR BELAKANG1.1. 
Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki visi menjadi perguruan 
tinggi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui 
pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, 
kelautan, dan biosains tropika. Sejalan dengan Visi dan Misi IPB 
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
(PP RI) No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, IPB memerlukan 
dukungan pendanaan dan sumber selain dari dana pemerintah, 
untuk penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi  (pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat). Untuk mendukung 
tugas tersebut IPB membentuk Perusahaan Induk (Holding 
Company) Bogor Life Science and Technology (BLST), disetujui oleh 
Majelis Wali Amanat IPB melalui Ketetapan Nomor 18/MWA-
IPB/2003. Keberadaan PT BLST sebagai perseroan terbatas 
mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Pasal 
4 Tahun 2007 dan diharapkan dapat mendukung IPB sebagai 
perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi 
untuk kemandirian bangsa menuju techno-socio enterpreneurial 
university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian 
tropika, biosains dan kelautan. 
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Institut Pertanian Bogor memiliki hak penyelenggaraan 
pendidikan tinggi yang bermutu tinggi dan terjangkau 
masyarakat melalui mekanisme pendanaan PTN BH (Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Pasal 2 Tahun 2013). Kewenangan 
tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2013 tentang Statuta IPB yang menyebutkan bahwa hak 
otonomi yang dimiliki IPB merupakan kekuatan yang harus 
dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat menciptakan 
organisasi yang mampu mendukung penyelenggaraan Tridarma 
Perguruan Tinggi, mengoptimalkan aset IPB, komersialisasi 
inovasi, dan mengembangkan bisnis berbasis inovasi unggul 
IPB. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2012 diperbolehkan untuk mendapatkan tambahan dana 
(generate income) dengan mengoptimalkan aset berupa bangunan, 
lahan, inovasi, dan kepakaran yang dikuasakan penggunanya 
oleh IPB. Untuk itu kehadiran PT BLST diharapkan dapat 
membantu optimalisasi penggunaan aset tangible dan intangible  
berdasarkan bidang keilmuan IPB. 

Holding company PT BLST secara organisasi dan tata kelola 
berada di luar struktur organisasi IPB, namun sebagai Satuan 
Usaha Komersial IPB, kebijakan serta pengawasan pengelolaan 
dan pelaksanaan usaha bisnis berada di bawah koordinasi wakil 
rektor bidang inovasi, bisnis dan kewirausahaan IPB. PT BLST 
telah memiliki sejumlah anak perusahan sesuai dengan ruang 
lingkupnya. Sebanyak empat anak perusahan berbasis aset 
(asset based) fasilitas bangunan dan lahan IPB yang bekerja sama 
dengan mitra bisnis dalam bentuk kerja sama kepemilikan saham 
dan Build on Transfer (BOT), untuk PT Bogor Anggana Cendekia 
(Botani Mall), dan PT Grahawita Cendekia (Hotel Santika), Plaza 
Botani dan Ekalokasari Mall. Sebanyak lima anak perusahan 
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berbasis jasa (services based) yaitu PT Prima Kelola IPB, PT 
Global Scholarship Services Indonesia (IPB Training), PT BPRS 
Botani, PT Penerbit IPB Press dan PT Serambi Botani Indonesia, 
dan sebanyak dua perusahaan anak berbasis hasil inovasi IPB 
(science based) yaitu PT Botani Seed Indonesia dan PT Biomedical 
Technology Indonesia. Selain memiliki perusahaan anak PT BLST 
juga memiliki unit usaha dalam bentuk Strategic Business Unit 
(SBU), yaitu IPB International Convention Centre (IICC), Hotel 
IPB, dan Plaza Botani (untuk Pengelolaan Pool Damri). Melalui 
usaha bisnis yang dilakukan sejumlah perusahaan anak dan SBU 
yang dimiliki PT BLST, diharapkan dapat membantu pendanaan 
dan keuangan IPB melalui pembagian keuntungan secara 
langsung dan pembagian deviden sesuai prosentase kepemilikan 
saham IPB. Untuk optimalisasi pelaksanaan bisnis PT BLST 
sebagai holding company dengan sejumlah perusahaan anak, 
diperlukan ada sistem manajemen perusahaan yang kompeten, 
sesuai dengan aturan perseroan terbatas (PT), dan selaras dengan 
peraturan lainnya, agar PT BLST mampu memberikan manfaat 
optimal bagi IPB, baik benefit dalam bentuk deviden dan lainnya 
bagi seluruh sivitas akademika IPB, dan masyarakat. 

Upaya mendukung optimalisasi pengembangan usaha bisnis 
berbasis aset lahan dan bangunan, inovasi, dan kepakaran, 
diperlukan adanya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good 
Corporate Governance) untuk PT BLST. Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan berisikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan 
(GCG) yang selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. 
Penerapan prinsip-prinsip GCG diperlukan agar PT BLST dapat 
mempertahankan dan meningkatkan kualitas bisnis, tangguh 
dan unggul dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 
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Penerapan prinsip-prinsip ideal dan nilai-nilai positif GCG 
secara konsisten dan optimal oleh pihak yang berkepentingan 
atas perusahaan (Stakeholder), dapat menghasilkan pola 
hubungan ekonomis yang saling menguntungkan bagi 
shareholders dan stakeholder dalam mengembangkan PT BLST 
menjadi mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Pedoman tata 
kelola perusahaan sebagai acuan bagi Pemegang Saham, Dewan 
Komisaris, Direksi, Pekerja, dan Stakeholder lainnya di PT BLST. 
Implementasi Pedoman GCG diikuti dengan berbagai kebijakan 
serta peraturan teknis sesuai kebutuhan perusahaan. Pengkajian 
Pedoman GCG secara berkesinambungan dapat dilakukan 
perusahaan induk dengan melakukan penyempurnaan pedoman 
(updating) sesuai dengan kondisi internal dan eksternal dengan 
mempertimbangkan lingkungan usaha bisnis bersifat dinamis, 
untuk mencapai standar kerja yang terbaik bagi perusahaan. 

TUJUAN1.2. 
Penyusunan pedoman untuk memberikan arah dan acuan dalam 
pengelolaan dan pengembangan perusahaan menjadi lebih 
akuntabel dan profesional. 

Tujuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate 
Governance) adalah:

Menjadi acuan bagi pelaksanaan proses bisnis untuk 1. 
perusahaan induk (Holding Company), perusahaan anak dan 
SBU.

Meningkatkan nilai perusahaan di hadapan pemegang 2. 
saham melalui pengelolaan perusahaan yang profesional 
sesuai prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung 
jawab, mandiri, dan adil.
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Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 3. 
kualitas sumber daya manusia dalam rangka pencapaian 
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI) 
secara profesional dan benar sesuai dengan target yang akan 
dicapai oleh perusahaan.

Meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan 4. 
perusahaan dengan meningkatkan fungsi dan pemberdayaan 
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pekerja.

Meletakkan landasan yang kuat untuk melakukan 5. 
transformasi perubahan pengelolaan perusahaan menuju 
pengembangan perusahaan yang mampu menggunakan 
aset lahan dan bangunan secara optimal yang selaras dengan 
regulasi, memanfaatkan inovasi dan kepakaran IPB dalam 
pengembangan produk; memperluas jangkauan pasar 
nasional, regional serta internasional; dan memberikan nilai 
tambah untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan 
Tinggi di IPB.

RUANG LINGKUP1.3. 
Ruang Lingkup Pedoman GCG ini mencakup proses-proses 
tata kelola yang melibatkan Organ Utama Perusahaan sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan peraturan 
perundangan yang berlaku atau mengikat Perusahaan. 

LANDASAN HUKUM1.4. 
Acuan penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bogor 
Life Science and Technology adalah sebagai berikut.
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UNDANG-UNDANG1.4.1. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 1. 
Barang Milik Negara/Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 2. 
Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 3. 
Tinggi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 4. 
Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 5. 
Pendidikan Nasional.

PERATURAN PEMERINTAH1.4.2. 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang 1. 
Statuta IPB.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000 tentang 2. 
Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang 3. 
Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

KEPUTUSAN DAN PERATURAN MENTERI 1.4.3. 
KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 1. 
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan Barang Milik Negara.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 2. 
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 3. 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 
Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 4. 
telah ditetapkan nilai kekayaan negara yang tertanam 
pada Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai kekayaan awal 
IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara, dan selanjutnya 
ditetapkan pengelolaannya menjadi hak IPB.

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT IPB1.4.4. 

Ketetapan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB Nomor 01/1. 
IT.3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Organisasi dan Tata 
Kerja IPB.

Ketetapan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB Nomor I/2. 
IT.3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB.

Ketetapan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB Nomor 59/3. 
MWA-IPB/2017 tentang Kebijakan Umum IPB.

Ketetapan Majelis Wali (MWA) IPB Nomor 18/MWA-4. 
IPB/2003 tentang Pembentukan Perusahaan Induk (Holding 
Company) dan Bentuk Badan Hukum Satuan Usaha Komersial 
IPB.
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KEPUTUSAN DAN PERATURAN REKTOR IPB1.4.5. 

Keputusan Rektor IPB Nomor 220/IT3/KU/2018 tentang 1. 
Tarif Sewa Ruang/Bangunan Barang Milik Institut Pertanian 
Bogor.

Keputusan Rektor IPB Nomor 168/I3/LL/2011 tentang 2. 
Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di 
Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Rektor IPB Nomor 06/I3/LK/2008 tentang 3. 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian 
Bogor.

Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang 4. 
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian 
Bogor.

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN1.4.6. 

Akta Notaris Wahyuni SH Nomor 3 Tanggal 22 Juli 2019 1. 
tentang Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
Perusahaan.

Akta Notaris Wahyuni SH Nomor 1 Tanggal 14 Januari 2. 
2008 tentang Perubahan Seluruh dan Penyusunan Kembali 
Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan Undang Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ISTILAH DAN DEFINISI1.5. 
Istilah dan definisi yang digunakan dalam pedoman ini, kecuali 
disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut.
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Institut Pertanian Bogor1. , selanjutnya disingkat IPB adalah 
perguruan tinggi badan hukum.

Statuta IPB 2. adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang 
digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan 
prosedur operasional di IPB.

Majelis Wali Amanat 3. yang disingkat MWA adalah organ 
IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.

Perusahaan Induk4.  (holding company) adalah perusahaan 
utama yang membawahi beberapa perusahaan lain  
(subsidiary company). 

PT Bogor Life Sciences and Technology 5. selanjutnya disebut 
PT BLST adalah perusahaan induk (holding company) sebagai 
satuan usaha komersil (SUK) yang dimiliki oleh IPB.

Anggaran Dasar Perusahaan 6. adalah anggaran dasar 
perusahaan PT BLST terakhir sesuai yang tercantum dalam 
Akta Notaris Wahyuni SH Nomor 1 Tanggal 14 Januari 
2008 tentang perubahan seluruh dan penyusunan kembali 
Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

Organ Perusahaan7.  adalah Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan.

Pemegang Saham 8. adalah pemilik perusahaan sebagaimana 
tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan9. , selanjutnya 
disebut RUPS Tahunan adalah Organ BLST yang memiliki 
kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada  
Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan secara 
tahunan. 
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Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 10. selanjutnya 
RUPS LB adalah organ yang memiliki kewenangan eksklusif 
yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi 
yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Dewan Komisaris 11. adalah Organ Perusahaan yang bertugas 
melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus 
sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi 
nasihat kepada Direksi. 

Anggota Dewan Komisaris12.  adalah anggota dari Dewan 
Komisaris yang merujuk kepada individu, bukan sebagai 
dewan (board), yang ditugaskan oleh pemegang saham.

Komisaris Utama 13. adalah anggota dari Dewan Komisaris PT 
BLST yang merujuk kepada individu dengan jabatan sebagai 
wakil rektor IPB yang membidangi inovasi dan bisnis (Ex 
officio) yang ditugaskan pemegang saham.

Direksi14.  adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan 
untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di 
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar. 

Anggota Direksi15.  adalah anggota dari Direksi Perusahaan 
yang memimpin serta mengelola sebuah Direktorat dan 
bertanggung jawab terhadap jalannya operasional. Anggota 
Direksi Menunjuk kepada individu, dan bukan sebagai 
dewan (board).

perusahaan anak 16. adalah perseroan terbatas yang lebih dari 
50% sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh PT BLST.
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Unit Bisnis Strategis (17. Strategic Business Unit/SBU) 
selanjutnya disebut SBU adalah unit bisnis yang ada di dalam 
PT BSLT untuk menjalankan bisnis tertentu.

Pekerja 18. adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang 
bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan 
PT BLST.

Sekretaris Perusahaan19.  adalah orang perseorangan atau 
penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan 
fungsi Sekretaris Perusahaan, yang mempunyai tugas pokok 
untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan dan 
masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi.

Satuan Pengawas Internal 20. adalah unit kerja yang 
berfungsi untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem  
pengendalian internal pada semua kegiatan perusahaan.

Benturan Kepentingan 21. adalah situasi/kondisi yang 
memungkinkan organ utama perusahaan memanfaatkan 
kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam 
perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau 
golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat 
dilakukan secara objektif.

Mitra Bisnis 22. adalah rekan dalam melakukan bisnis  
bersama-sama dan saling menghasilkan keuntungan untuk 
kedua belah pihak.

Pemegang Saham23.  adalah seseorang atau badan hukum yang 
secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. 
Para Pemegang Saham adalah pemilik dari perusahaan 
tersebut.
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Rencana Jangka Panjang Perusahaan24. , selanjutnya disebut 
RJPP adalah rencana strategis Perusahaan yang mencakup 
rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 
oleh perusahaan dalam jangka waktu lima tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, 25. selanjutnya 
disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran  
perusahaan yang merupakan penjabaran dari RJPP ke  
dalam rencana kerja dan Anggaran Perusahaan untuk  
jangka waktu satu tahun serta merupakan proses  
penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan dan beban biaya 
yang mungkin timbul akibat proses kegiatan fungsional 
di bidang produksi, pemasaran, administrasi keuangan, 
dan bidang lainnya yang terkait untuk mencapai tujuan 
perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris26.  adalah rapat yang diadakan oleh 
Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama atau 
anggota Komisaris yang diberi kuasa.

Rapat Direksi27.  adalah rapat yang diadakan oleh Direksi  
yang dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi 
yang diberi kuasa.

Rapat Gabungan 28. adalah rapat gabungan antara rapat  
Dewan Komisaris dan Direksi serta dapat diperluas sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan.

Rapat Koordinasi 29. adalah rapat antara Dewan Komisaris 
dan Direksi Perusahaan Induk, dan atau dengan Dewan 
Komisaris dan Direksi perusahaan anak .

Rapat Kerja30.  adalah pertemuan pengelola dan pekerja untuk 
membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 
tugas kerja di dalam perusahaan.
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Laporan Tahunan31.  adalah laporan yang menyeluruh 
mengenai perkembangan dan pencapaian suatu perusahaan 
dalam satu tahun. Laporan Tahunan berisikan tentang 
aktivitas pengembangan perusahaan dan kinerja perusahaan 
yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan 
suatu perusahaan.

Laporan Keuangan 32. adalah catatan informasi keuangan 
perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.

Laporan Manajemen 33. adalah laporan tentang informasi 
aktivitas perusahaan dalam kurun waktu atau periode 
tertentu.

Para Pemangku Kepentingan (34. Stakeholder) adalah pihak-
pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, baik 
langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham, 
Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja, Pemerintah, Kreditur, 
dan pihak berkepentingan lainnya.

Indikator Kinerja Utama (35. Key Perfomance Indicator/
KPI) adalah indikator ukuran kuantitatif yang digunakan 
perusahaan untuk mengukur kinerja dalam hal memenuhi 
tujuan strategis perusahaan.

Standar Akuntansi Keuangan36.  selanjut disebut SAK 
adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan 
laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian 
laporan keuangan. 

Sistem Manajemen Mutu 37. adalah suatu sistem prosedur dan 
praktik-praktik standar untuk manajemen yang bertujuan 
menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang 
atau jasa) terhadap kebutuhan persyaratan tertentu yang 
ditentukan oleh pelanggan dan organisasi.
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Manajemen Risiko 38. adalah proses mengidentifikasi, 
mengukur, memantau, mengendalikan dan menyediakan 
suatu batasan risiko yang dapat ditoleransi, agar tercapai 
suatu tujuan usaha yang ditetapkan pemegang saham.

PETA JALAN IMPLEMENTASI PEDOMAN TATA 1.6. 
KELOLA PERUSAHAAN 

Peta jalan implementasi Pedomana Tata Kelola Perusahaan PT 
BLST disusun untuk periode 2019–2022, diarahkan sebagai Good 
Corporate Governance menjadi Good Corporate Company, hingga 
menjadi Good Corporate Citizen. Tahapan awal implementasi sudah 
dimulai tahun 2019, diawali dengan penyusunan dan penetapan 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Selanjutnya akan dilengkapi 
dengan penyusunan pedoman perilaku (code of conduct), pakta 
integritas, norma, etika bisnis dan tata nilai, penyusunan bisnis 
proses, penguatan organisasi, laporan konsolidasi keuangan 
audited dan pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi 
(Board Manual).

Tahun 2020 dilaksanakan penerapan prinsip Good Corporate 
Governance dan melengkapi panduan Juknis untuk penilaian 
KPI, prosedur pengelolaan barang dan jasa, prosedur dalam 
pengelolaan perusahaan anak, Implementasi Risk Management, 
Pengendalian Gratifikasi, Sistem Pelaporan Pelanggaran 
(Whistleblowing System) dan evaluasi penerapan GCG secara 
menyeluruh.

Tahun 2021, direncanakan PT BLST sudah menjadi Good Corporate 
Company, yang dapat mengendalikan proses bisnis terutama 
aspek risiko usaha secara efektif. Dalam kurun waktu 2021, 
BLST sudah melakukan pemutahiran profil risiko (updated risk 
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profile), RKAP berbasis risiko, penerapan manajemen risiko (Risk 
Management) di seluruh perusahaan anak, melakukan evaluasi 
bisnis proses secara berkala, dan penyesuaian pedoman tata 
kelola perusahaan.

Kondisi puncak, BLST sebagai Good Corporate Citizen, diharapkan 
secara utuh dimiliki dan dijiwai oleh seluruh stakeholder pada 
tahun 2022, yaitu menjadi warga industri maupun masyarakat 
sosial yang beretika dan bertanggung jawab. Manajemen PT 
BLST melakukan asesmen terhadap tata kelola perusahaan. 
Tata Kelola Perusahaan sudah menjadi jiwa dalam pengelolaan 
perusahaan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap  
bisnis proses, mengkaji ulang Visi, Misi dan Tata Nilai  
Perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi internal 
perusahaan dan perubahan etika bisnis secara eksternal. Peta 
jalan implemantasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan BLST  
secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1, dan detail 
penjabaran program kerja selama periode 2019–2022 dapat  
dilihat pada Lampiran 1. 

Good Corporate Governance Good Corporate 
Company

Good Corporate 
Citizen

SASARAN
TO

LAK U
KU

R

Memenuhi ketentuan dan
peraturan (Mandatory maupun

Voluntary) dalam tata kelola
perusahaan

Dapat mengendalikan operasi bisnis
terutama aspek resiko usaha secara

efektif

Menjadi warga industri maupun
masyarakat social yang beretika dan

bertanggungjawab

PETA JALAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Gambar 1. Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan PT BLST





 BAB 2.
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

(IPB) DAN PT BOGOR LIFE 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

(BLST)

INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)2.1. 
Institut Pertanian Bogor (IPB) terus berkembang sesuai dengan 
mandat pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 2 Ayat 
1 Statuta IPB menyebutkan bahwa Visi IPB yang dilahirkan  
pada 1 September 1963 adalah menjadi terdepan dalam 
memperkokoh martabat bangsa melalui Pendidikan Tinggi  
unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, 
dan biosains tropika. Memperhatikan visi ini, IPB terus 
mengembangkan berbagai bidang Ipteks yang tercermin dalam 
fakultas/sekolah, departemen, dan program studi sesuai dengan 
tuntutan nasional, regional serta internasional. Selanjutnya 
pada Pasal 3 Ayat 3 menyebutkan bahwa Mandat IPB 
menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam rumpun 
ilmu pertanian dan ilmu-ilmu yang mendukung berkembangnya 
pertanian dalam arti luas untuk pembangunan pertanian 
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Indonesia, dengan kompetensi utama pertanian tropika. Selaras 
dengan mandat tersebut, IPB telah menyelenggarakan program 
pendidikan dengan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan 
profesi. Pada saat ini, IPB mempunyai 9 Fakultas dan 3 Sekolah. 
IPB menyelenggarakan 17 program studi vokasi, 39 program 
studi sarjana, 71 program studi magister, dan 42 program studi 
doktor.

Pada awal Tahun 2019, IPB melakukan branding penamaan 
internasional menjadi IPB University, diharapkan adanya 
perubahan nama ini menjadikan nama IPB mempunyai jejaring 
yang lebih luas dengan “values” yang lebih tinggi. Perubahan 
penamaan ini juga diikuti oleh perubahan tagline dari sebelumnya 
Mencari dan Memberi yang Terbaik (Searching and Serving The 
Best) menjadi Inspiring Innovation with Integrity.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2019–2023, fokus 
pengembangan IPB pada periode ini adalah penguatan IPB 
berbasis hasil invensi dan inovasi (research based university) 
 melalui penguatan budaya riset, peningkatan kinerja riset dan 
penguatan relevansi yang melahirkan inovasi-inovasi berkualitas 
, serta pengembangan inovasi dan bisnis dengan dukungan 
kuat dari sistem manajemen riset, sarana-prasarana pendidikan 
dan penelitian, pendanaan, sistem informasi manajemen, 
sistem insentif untuk publikasi, serta manajemen inovasi dan 
perlindungan kekayaan intelektual IPB.

Institut Pertanian Bogor sebagai perguruan tinggi yang produktif 
dan inovatif, sesuai dengan Rencana Strategis 2019–2023 
mengusung tema Local–Global Connectivity, artinya inovasi yang 
dihasilkan oleh IPB dapat menembus reputasi global. Untuk 
merealisasikan hal tersebut, Visi dan Misi IPB dalam Rencana 
Strategis 2019–2023 adalah sebagai berikut. 
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VISI2.1.1. 

”Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam 
inovasi untuk kemandirian bangsa menuju techno-socio 
enterpreneurial university yang unggul di tingkat global pada 
bidang pertanian, kelautan, biosains tropika.”

MISI2.1.2. 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melakukan 1. 
penguatan research based university agar menghasilkan 
lulusan techno-sociopreneur yang unggul, memiliki akhlak 
mulia yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, 
softskills millennium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global 
dan menjadi trend setter inovasi dan perubahan.

Mempelopori penelitian unggul dan terdepan dalam Ipteks 2. 
yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan 
berkelanjutan, serta inovasi untuk ekonomi rakyat dan 
industri nasional.

Mendalami ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan 3. 
dan biosains tropika untuk menjadi penentu kecenderungan 
ilmu terkini di tingkat nasional dan global.

Meningkatkan layanan proaktif yang berkontribusi dan 4. 
memecahkan persoalan masyarakat dan meningkatkan peran 
IPB dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Memperkuat sistem manajemen perguruan tinggi 5. 
yang mampu menjadi pedoman pengembangan sistem  
manajemen modern pendidikan tinggi di era 4.0.
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PT BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.2. 
(BLST)

PT Bogor Life Science and Technology (BLST) merupakan 
satuan usaha komersial di bawah koordinasi IPB yang didirikan  
dengan tujuan untuk mengelola aset IPB (TAP 18/MWA–
IPB/2003). BLST didirikan pada 17 November 2003 bertempat di 
Kota Bogor dengan status kepemilikan sahamnya terdiri atas IPB 
(24.997 lembar) dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia IPB 
“Teko Sumodiwirjo” (tiga lembar). Sejak mulai beroperasi pada 
akhir 2003 hingga saat ini pertengahan Tahun 2019, sejumlah 
bisnis yang berhasil ditumbuhkan dan dikembangkan oleh  
BLST melalui sejumlah anak perusahaan , terbagi tiga klaster  
yaitu berbasis aset lahan dan bangunan , kepakaran dan hasil 
inovasi IPB. Mulai dari pengembangan Shopping Mall Botani 
Square, dan produksi vaksin flu burung IPB Shigeta serta produksi 
substrat vaksin polio dari Macaca fascicularis pada periode lima 
tahun pertama, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan 
Hotel Santika Bogor, IPB Convention Center & Hotel, Pool Bus 
Wisata dan gerai produk inovasi IPB Serambi Botani pada 
periode lima tahun kedua, serta akuisisi Penerbit IPB Press, IPB 
Training, BPRS Bina Rahmah, Prima Kelola dan Fits Mandiri 
maupun pendirian beberapa perusahaan baru seperti Agri 
Lestari, Biomedical Technology, Botani Seed dan IPB Science 
Park pada periode lima tahun ketiga. Berdasarkan hasil evaluasi  
dan kinerja anak perusahaan menjadi acuan untuk dilakukan 
perubahan manajemen perusahaan, untuk menjaga keberlanjutan 
kesehatan keuangan perusahaan. Kontribusi pendanaan dan 
keuangan PT BLST untuk IPB melalui pembagian deviden, 
penggunaan dana CSR, dan pembayaran sewa lahan dan 
bangunan digunakan untuk bisnis yang sesuai SK Rektor  
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tentang Standar Tarif. Selain itu secara natura ada akumulasi 
ekuitas IPB melalui PT BLST yang diinvestasikan dalam 
pengembangan aset fisik maupun modal disetor pada beberapa 
Perusahaan Anak . 

TUJUAN PT BOGOR LIFE SCIENCE AND 2.3. 
TECHNOLOGY (BLST)

Perusahaan melaksanakan usaha berdasarkan kepakaran 
yang berhubungan dengan ipteks bidang pertanian, kelautan, 
dan biosains tropika, dalam proses bisnis produksi, jasa, dan 
konsultan. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan (profit) berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan 
dengan tetap melaksanakan program bisnis secara profesional 
dan akuntabel dengan mengutamakan kebermanfaatan bagi IPB 
dan perusahaan.

Tujuan pendirian BLST sebagai perusahaan induk (holding 
company) telah tercantum dalam Ketetapan MWA-IPB Nomor 18 
Tahun 2003, yakni: (1) Mengelola dan mengembangkan aset IPB 
berdasarkan prosedur dan Master Plan yang telah disetujui oleh 
MWA-IPB, yang ditempatkan sebagai modal dalam perseroan 
sehingga dapat memberikan keuntungan bagi IPB dan (2) 
Meningkatkan pola kemitraan serta menumbuhkembangkan 
jiwa kewirausahaan warga IPB dalam rangka membentuk tenaga 
profesional yang mempunyai integritas dalam pengembangan 
serta pemanfaatan ilmu dan teknologi. Pembentukan PT BLST 
juga diharapkan memberikan manfaat (benefit) maksimal bagi IPB 
dan sivitas akademikanya, baik untuk pendidikan dan edukasi 
kepada mahasiswa, lulusan dan alumni, serta meningkatkan 
fungsi pengabdian IPB kepada masyarakat.
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VISI PT BOGOR LIFE SCIENCE AND 2.4. 
TECHNOLOGY (BLST)

“Menjadi Perusahaan induk IPB berbasis inovasi dan kepakaran 
terbaik dan terdepan untuk kemajuan industri pertanian, 
kelautan, dan biosains tropika Indonesia yang berdaya saing dan 
berkelanjutan”.

MISI PT BOGOR LIFE SCIENCE AND 2.5. 
TECHNOLOGY (BLST) 

Menghadirkan dan mengomersialkan inovasi dan kepakaran 1. 
terbaik IPB guna menciptakan masa depan industri  
pertanian, kelautan, dan biosains tropika Indonesia yang 
lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Bekerja sama erat dan bersinergi dengan seluruh institusi 2. 
IPB dan lembaga lain dalam dan luar negeri dan proses 
menghadirkan dan mengomersialkan inovasi dan kepakaran 
terbaik IPB.

Menumbuhkembangkan kewirausahaan generasi muda 3. 
sivitas akademika dan alumni IPB serta masyarakat 
Indonesia.

Memberikan manfaat finansial bagi IPB untuk membangun 4. 
institusi pendidikan yang berkelas dunia.

Memberikan nilai penghargaan dan apresiasi komersial 5. 
bagi inovasi dan kepakaran IPB untuk peningkatan 
kesejahteraan.
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LINGKUP KEGIATAN USAHA PT BOGOR LIFE 2.6. 
SCIENCE AND TECHNOLOGY (BLST)

Secara garis besar lingkup kegiatan PT Bogor Life Science and 
Technology (BLST) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori  
besar, yaitu berdasarkan Pengelolaan Aset (Assets Based), 
berdasarkan Pengelolaan Layanan (Services Based) dan 
Berdasarkan Sains (Sciences Based). Adapun rincian kegiatan 
usahanya sebagai berikut.

BERDASARKAN PENGELOLAAN ASET  2.6.1. 
(ASSETS BASED)

Lingkup kegiatan usaha di dalam kategori ini adalah  
pengelolaan mall, hotel, dan plaza botani.

BERDASARKAN PENGELOLAAN LAYANAN  2.6.2. 
(SERVICES BASED)

Lingkup kegiatan usaha di dalam kategori ini adalah perbankan 
syariah, penyelenggaraan kegiatan rapat, pameran, katering, 
tempat pertemuan, penerbitan, percetakan dan pengelolaan 
kawasan bisnis komersial berbasis sains.

BERDASARKAN SAINS (2.6.3. SCIENCES BASED)

Lingkup kegiatan usaha di dalam kategori ini adalah proses  
bisnis produksi dan marketing untuk produksi berbasis 
hasil inovasi IPB dan mitra bisnis IPB seperti bahan pakan 
tambahan hewan, produksi material biologis vaksin, produksi 
benih hortikultura, pangan fungsional, pelatihan bersertifikat, 
konsultan, produksi vaksin flu burung, dan ritel produk sehat 
alami.





 BAB 3.
DEFINISI, TUJUAN DAN PRINSIP 

TATA KELOLA PERUSAHAAN 

DEFINISI TATA KELOLA PERUSAHAAN  3.1. 
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)

Tata Kelola Perusahaan (GCG) adalah suatu sistem, proses 
dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan 
untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 
perusahaan.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA 3.2. 
PERUSAHAAN (GCG)

Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai 
berikut. 

Meningkatkan nilai perusahaan di hadapan pemegang saham 1. 
melalui pengelolaan perusahaan yang profesional, baik, dan 
benar sesuai prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung 
jawab, mandiri, dan wajar.

Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 2. 
kualitas sumber daya manusia dalam rangka pencapaian 
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Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI) 
secara profesional, sesuai dengan target telah ditetapkan 
oleh perusahaan.

Meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan 3. 
perusahaan dengan meningkatkan fungsi pemberdayaan 
manajemen Direksi, dan Pekerja serta fungsi pengawasan 
perusahaan oleh Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN 3.3. 
Prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG) di BLST merupakan 
kaidah, norma atau pedoman yang diperlukan dalam sistem 
pengelolaan perusahaan yang sehat, berlandaskan etika, moral 
dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
adalah sebagai berikut.

 TRANSPARANSI (3.3.1. TRANSPARENCY)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Penerapan prinsip transparansi dalam BLST antara lain:

Pengungkapan secara luas tentang proses dan informasi 1. 
seluruh aspek BLST pada Pemegang Saham, instansi terkait, 
dan pemangku kepentingan secara akurat, objektif, dan tepat 
waktu melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Pengungkapan informasi PT BLST kepada pekerja pada  2. 
batas yang dimungkinkan secara akurat, objektif, dan tepat 
waktu melalui mekanisme kebijakan internal BLST.
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 AKUNTABILITAS 3.3.2. (ACCOUNTABILITY)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif.

Penerapan prinsip akuntabilitas PT BLST antara lain: 

Akuntabilitas keuangan: pertanggungjawaban penggunaan 1. 
dana PT BLST dan perwujudan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas manfaat: perhatian pada hasil kegiatan yang 2. 
berdampak positif dan memberikan manfaat terhadap PT 
BLST, IPB, sivitas akademika IPB dan masyarakat sekitar 
serta tidak sekadar melakukan kebijakan untuk memenuhi 
prosedur.

Akuntabilitas prosedur: pertanggungjawaban mengenai 3. 
prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan dengan 
mempertimbangkan moralitas, etika, dan kepatuhan serta 
ketaatan hukum untuk mendukung pencapaian tujuan.

PERTANGGUNGJAWABAN (3.3.3. RESPONSIBILITY)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan 
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam PT BLST antara 
lain:

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas 1. 
seluruh proses dan keputusan kepada pemegang saham 
melalui mekanisme RUPS.



Pedoman Tata Kelola Perusahaan  
(Good Corporate Governance) PT BLST

28

Pertanggungjawaban setiap individu atas pelaksanaan tugas 2. 
dan wewenang melalui mekanisme kebijakan PT BLST yang 
berlaku.

PT BLST harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 3. 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar, kebijakan IPB dan kebijakan PT 
BLST.

PT BLST melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat 4. 
dan kelestarian lingkungan dengan membuat perencanaan 
dan pelaksanaan yang memadai, sehingga dapat terpelihara 
kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

KEMANDIRIAN (3.3.4. INDEPENDENCY)

Kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola secara 
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau 
tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip  
korporasi yang sehat.

Penerapan prinsip kemandirian dalam PT BLST antara lain:

Terbebasnya PT BLST dari pengaruh kepentingan atau 1. 
tekanan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, anggaran dasar, dan kebijakan perusahaan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, bebas dari 
benturan kepentingan (conflict of interest) , sehingga proses 
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, 
akuntabel dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Seluruh jajaran PT BLST harus melaksanakan fungsi 2. 
dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung 
jawabnya berdasarkan anggaran dasar, kebijakan PT BLST 
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dan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat 
diintervensi oleh pihak lain.

Kemandirian Perusahaan Anak dan SBU , dalam menjalankan 3. 
kebijakan manajemen yang disesuaikan dengan keunikan 
jenis bisnis yang sejalan dengan tujuan dan sasaran PT BLST 
serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar dan kebijakan PT BLST yang 
berlaku.

Seluruh jajaran PT BLST harus dapat saling menghormati 4. 
hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab 
masing-masing.

KEWAJARAN 3.3.5. (FAIRNESS)

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi 
hak-hak Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang timbul 
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memerhatikan 
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan prinsip kewajaran antara lain:

PT BLST menjamin bahwa setiap 1. stakeholder mendapatkan 
perlakuan yang wajar dan bebas dari bias sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

Perlakuan yang sama terhadap pekerja dan bebas dari bias 2. 
karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau 
hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja dalam 
pelaksanaan proses kerja.
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PT BLST harus menerapkan secara konsisten sistem 3. 
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) 
terhadap pekerja.

PT BLST selalu mengupayakan agar pihak-pihak yang 4. 
berkepentingan dapat memahami hak dan kewajiban sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip di atas sangat penting mengingat kunci terciptanya Good 
Corporate Governance di Perusahaan BLST adalah berfungsinya 
Organ Perusahaan, yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi secara 
efektif.

Oleh karena itu, melalui Pedoman GCG ini diharapkan mampu 
menyeimbangkan pola hubungan kerja ketiga organ tersebut dan 
sekaligus mampu menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan 
kepada seluruh stakeholder.



 BAB 4.
STRUKTUR TATA KELOLA 

PERUSAHAAN

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, struktur 
tata kelola yang terlibat adalah Organ Perusahaan (Rapat  
Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi), 
Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal. Jabaran 
dari masing-masing struktur tata kelola perusahaan diuraikan 
pada subbab berikut ini.

ORGAN PERUSAHAAN4.1. 
Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 
Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini adalah penjelasan 
dari masing-masing organ perusahaan tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)4.1.1. 

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS TAHUNAN4.1.1.1. 

RUPS Tahunan berfungsi untuk menyetujui Laporan Tahunan, 1. 
Laporan Keuangan dan agenda lain yang diajukan 
sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar.
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RUPS Tahunan diselenggarakan dan diatur sesuai dengan 2. 
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS Tahunan mempunyai wewenang yang tidak diberikan 3. 
kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 
Anggaran Dasar Perusahaan. 

Risalah RUPS Tahunan wajib dibuat dan ditandatangani 4. 
oleh Ketua dan perwakilan Peserta RUPS pada tanggal 
pelaksanaan RUPS dengan melampirkan daftar hadir RUPS 
Tahunan.

Setiap pelaksanaan RUPS Tahunan wajib dihadirkan notaris 5. 
untuk mencatatkan hasil dan keputusan RUPS.

RUPS LUAR BIASA (RUPS LB)4.1.1.2. 

RUPS LB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan 1. 
kebutuhan perusahaan.

RUPS LB diselenggarakan dan diatur sesuai dengan  2. 
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS LB mempunyai wewenang yang tidak diberikan 3. 
kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 
Anggaran Dasar Perusahaan.

Risalah RUPS LB wajib dibuat dan ditandatangani oleh  4. 
Ketua dan Perwakilan Peserta pada tanggal pelaksanaan 
RUPS dengan melampirkan daftar hadir RUPS LB.
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DEWAN KOMISARIS4.1.2. 

KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI4.1.2.1. 

Dewan Komisaris PT BLST terdiri atas Komisaris Utama dan 1. 
Komisaris. 

Komisaris Utama2.  adalah anggota dari Dewan Komisaris PT 
BLST yang merujuk kepada individu dengan jabatan sebagai 
wakil rektor IPB yang membidangi inovasi dan bisnis (Ex 
officio) sesuai ketetapan MWA IPB, ditugaskan Pemegang 
Saham. 

Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang 3. 
merujuk kepada individu, bukan sebagai dewan (board), 
yang ditugaskan oleh pemegang saham.

Apabila diperlukan oleh pemegang saham, RUPS dapat 4. 
mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merupakan 
komisaris independen.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris  5. 
yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan  
Komisaris lainnya dan pemegang saham, serta 
bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya 
yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 
bertindak independen atau bertindak semata-mata demi 
kepentingan PT BLST.

TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN DEWAN 4.1.2.2. 
KOMISARIS 

Tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Komisaris adalah 
sebagai berikut ini.
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Tugas Dewan Komisaris1. 

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan  
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan 
pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha 
perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan 
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap 
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran 
Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-
undangan, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan perusahaan. Tugas, tanggung 
jawab, wewenang, kewajiban, komposisi Dewan Komisaris 
secara lengkap, diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan 
dan Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 
(Board Manual).

Kewenangan Dewan Komisaris2. 

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan a. 
(RKAP) tahunan sebelum memasuki tahun anggaran 
baru.

Meminta penjelasan dan memberi masukan kepada b. 
Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala 
persoalan yang menyangkut pengelolaan PT BLST.

Mengevaluasi segala kebijakan dan tindakan yang telah c. 
dan akan dijalankan oleh Direksi.

Melakukan tindakan pengurusan PT BLST dalam d. 
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
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Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya e. 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan 
dan/atau keputusan RUPS.

Membentuk panitia f. Ad Hoc apabila diperlukan sesuai 
kebutuhan PT BLST, sesuai anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan g. 
Perusahaan Anak, apabila diperlukan sesuai dengan 
kebutuhan Perusahaan Induk.

Melaksanakan rapat Dewan Komisaris yang terdiri  h. 
atas:

Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal  i. 
Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Komisaris 
Utama atau anggota Komisaris yang diberi kuasa, 
minimal satu bulan sekali.

Rapat Gabungan yaitu rapat antara Dewan  ii. 
Komisaris dan Direksi serta dapat diperluas sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan, minimal satu bulan 
sekali.

Kewajiban Dewan Komisaris3. 

Memberikan saran atau rekomendasi kepada Direksi a. 
dalam melaksanakan pengurusan PT BLST.

Mengikuti perkembangan kegiatan PT BLST,  b. 
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS 
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 
kepengurusan PT BLST.



Pedoman Tata Kelola Perusahaan  
(Good Corporate Governance) PT BLST

36

Melaksanakan kewajiban pengawasan dan pemberian c. 
nasihat, saran atau rekomendasi sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau keputusan 
RUPS. 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan 
Komisaris harus:

mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan a. 
peraturan perundang- undangan serta prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung b. 
jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan 
pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT 
BLST dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BLST.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 4.1.2.3. ANGGOTA 
DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan 
Komisaris adalah sebagai berikut.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh 1. 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Aparatur Sipil 2. 
Negara (ASN) harus menyertakan surat keputusan (SK) 
penugasan dari Rektor IPB.

Orang perorangan yang dapat diangkat menjadi Anggota 3. 
Dewan Komisaris adalah yang cakap melakukan perbuatan 
hukum, kecuali dalam lima tahun sebelum pengangkatannya 
pernah:
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Pailit.a. 

Menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang b. 
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan 
dinyatakan pailit, atau

Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang c. 
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan 
dengan sektor keuangan.

Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh 4. 
pemegang saham dengan mempertimbangkan integritas, 
dedikasi, dan komitmen serta memahami masalah-masalah 
manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang 
memadai di bidang usaha perusahaan. 

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan sesuai 5. 
keputusan RUPS dan atau anggaran dasar, sesudahnya dapat 
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat 6. 
diberhentikan oleh RUPS sebelum berakhirnya masa jabatan 
dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

Anggota Dewan Komisaris dapat diperhentikan dengan 7. 
alasan atas pengunduran diri dan disetujui dalam RUPS.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS4.1.2.4. 

Ketentuan tentang besarnya remunerasi (gaji dan tunjangan) 
bagi anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS4.1.2.5. 

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun 
oleh Pemegang Saham di dalam RUPS. Evaluasi dilakukan untuk 
meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dan merupakan 
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bagian yang tidak terpisahkan dari tugas, wewenang, dan 
kewajiban Dewan Komisaris. Kriteria pokok evaluasi kinerja 
Dewan Komisaris:

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (1. Key 
Performance Indicator/KPI).

Tingkat kehadiran dan kontribusi dalam rapat Dewan 2. 
Komisaris, rapat komite, dan rapat dengan Direksi.

Hubungan atau komunikasi yang terjalin dengan organ 3. 
perusahaan.

Ketaatan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-4. 
undangan yang berlaku serta terhadap ketentuan dan 
kebijakan perusahaan.

Keterlibatan dalam tugas Dewan Komisaris.5. 

Komitmen dalam memajukan perusahaan.6. 

DIREKSI4.1.3. 

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan 
dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan 
dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili 
perusahaan 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 RUPS. Setiap anggota 
Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan. 
Tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban, komposisi 
Direksi secara lengkap, diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan 
dan Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board 
Manual).
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KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI4.1.3.1. 

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang 1. 
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 
Dalam hal Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka seorang 
di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi 2. 
ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, 
maka pembagian tugas dan wewenang di antara para 
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi 
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN DIREKSI4.1.3.2. 

Tugas, kewenangan dan kewajiban Direksi adalah sebagai 
berikut.

Tugas Direksi1. 

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 
berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk 
kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam 
maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala 
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran 
Dasar Perusahaan dan/atau keputusan RUPS.

Kewenangan Direksi2. 

Menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan.a. 

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang b. 
atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil 
keputusan atas nama Direksi atau mewakili perusahaan 
di dalam dan di luar pengadilan.
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Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada c. 
seorang atau beberapa orang pekerja perusahaan, baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atau kepada 
orang lain untuk mewakili perusahaan di dalam dan di 
luar pengadilan.

Mengatur ketentuan tentang pengelolaan sumber daya d. 
manusia perusahaan.

Mengangkat dan memberhentikan pekerja perusahaan e. 
berdasarkan peraturan pengelolaan SDM perusahaan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan f. 
dan Satuan Pengawasan Internal.

Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya g. 
mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan 
perusahaan, mengikat perusahaan dengan pihak lain 
dan/atau pihak lain dengan perusahaan, serta mewakili 
perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang 
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau 
keputusan RUPS.

Melaksanakan rapat Direksi yang terdiri atas:h. 

Rapat Direksi yaitu rapat internal Direksi yang • 
dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi 
yang diberi kuasa, minimal satu bulan sekali.

Rapat Pimpinan yaitu rapat antar Direksi dengan • 
unsur pimpinan/manajemen PT BLST, minimal satu 
bulan sekali.
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Kewajiban Direksi3. 

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan a. 
kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan 
serta kegiatan usahanya.

Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan b. 
perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris 
selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya tahun 
buku.

Memelihara risalah RUPS, risalah Rapat Dewan c. 
Komisaris, risalah Rapat Direksi dan menyimpannya di 
tempat kedudukan perusahaan.

Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud d. 
pertanggungjawaban pengurusan perusahaan serta 
dokumen keuangan perusahaan.

Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar e. 
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan 
publik untuk diaudit.

Menyampaikan Laporan Tahunan, termasuk Laporan f. 
Keuangan, yang telah dibahas dan mendapatkan 
persetujuan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk 
disetujui dan disahkan.

Memelihara dan menyimpan Laporan Tahunan dan g. 
dokumen keuangan perusahaan serta dokumen 
perusahaan lainnya.

Menyusun sistem akuntansi yang sesuai dengan Pedoman h. 
Standar Akuntansi Keuangan, Kebijakan Akuntansi IPB 
dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, 
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, 
dan pengawasan.
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Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu i. 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan 
lainnya setiap kali diminta Dewan Komisaris dan/atau 
Pemegang Saham.

Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap j. 
dengan perincian tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Menyusun dan menetapkan peta jalank.  organisasi 
perusahaan.

Perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan l. 
tertulis Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Meminjam atau meminjamkan uang atas nama i. 
perseroan.

Mendirikan satu usaha/bisnis baru atau turut serta ii. 
pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar 
negeri.

Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit iii. 
jangka pendek.

Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau iv. 
pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu 
yang ditetapkan RUPS.

Menghapuskan dari pembukuan piutang macet v. 
dan persediaan barang mati (inventory).

Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur vi. 
ekonomis yang lazim berlaku.

Menetapkan struktur organisasi sampai dengan satu vii. 
tingkat di bawah Direksi.
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m. Perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan 
tertulis dari RUPS dan Dewan Komisaris adalah sebagai 
berikut.

Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit i. 
jangka menengah/panjang.

Melepaskan penyertaan modal pada Perusahaan ii. 
Anak dan/atau perusahaan afiliasi.

Melakukan penggabungan, peleburan, iii. 
pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran 
Perusahaan Anak dan/atau perusahaan afiliasi.

Melakukan pembekuan operasi sementara iv. (freezing) 
Perusahaan Anak.

Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau v. 
pihak lain dengan nilai atau jangka waktu melebihi 
penetapan RUPS.

Tidak menagih lagi piutang macet yang telah vi. 
dihapusbukukan.

Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap vii. 
perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan 
umur ekonomis yang lazim.

Menetapkan dan mengubah logo perusahaan.viii. 

Melakukan tindakan lain yang belum ditetapkan ix. 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Pengusulan wakil perusahaan untuk menjadi x. 
calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada 
Perusahaan Anak dan/atau perusahaan afiliasi yang 
memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan 
dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.
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Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi 
wajib:

Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan a. 
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan 
pencapaian tujuan perusahaan.

Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan b. 
perundang-undangan dan wajib melaksanakan 
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta 
kewajaran.

Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha c. 
perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab 
dan mengindahkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 4.1.3.3. ANGGOTA 
DIREKSI

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi adalah 
sebagai berikut.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.1. 

Orang perorangan yang dapat diangkat menjadi Direksi 2. 
adalah yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali 
dalam lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:

Pailit.a. 

Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang b. 
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan 
dinyatakan pailit, atau
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Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang c. 
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan 
dengan sektor keuangan

Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses 3. 
seleksi oleh pemegang saham dan dewan komisaris dengan 
mempertimbangkan keahlian, integritas, kepemimpinan, 
komitmen, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan 
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
perusahaan.

Penetapan calon anggota Direksi dilakukan melalui 4. 
mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang diatur oleh 
Dewan Komisaris.

Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak 5. 
manajemen, pakta integritas dan surat pernyataan yang 
berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik 
dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan 
pertimbangan RUPS.

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan sesuai anggaran 6. 
dasar, atau ketercapaian kinerja sesuai Indikator Kinerja 
Utama (KPI) yang ditargetkan perusahaan induk dan 
keputusan RUPS. 

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum 7. 
berakhirnya masa jabatan oleh RUPS dengan menyebutkan 
alasan pemberhentiannya.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara  8. 
oleh Dewan Komisaris, dalam hal anggota Direksi 
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan 
atau terdapat indikasi melakukan kerugian perusahaan  
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang 
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mendesak bagi perusahaan, dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam kurun waktu 30 hari setelah pemberhentian  9. 
sementara harus dilaksanakan RUPS untuk mengukuhkan  
atau membatalkan pemberhentian tersebut dengan 
memberikan kesempatan kepada anggota Direksi 
yang diberhentikan untuk hadir dan membela diri.  
Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris. 

Anggota Direksi dapat diperhentikan dengan alasan atas 10. 
pengunduran diri dan disetujui dalam RUPS.

REMUNERASI DIREKSI4.1.3.4. 

Ketentuan tentang besarnya remunerasi (gaji dan tunjangan) 1. 
anggota direksi ditetapkan berdasarkan RUPS.

Kewenangan RUPS sebagaimana diatur di dalam ayat (1) 2. 
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan 3. 
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya 
remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

EVALUASI KINERJA4.1.3.5.  DIREKSI

Evaluasi kinerja Direksi dilaksanakan setiap tahun oleh  
pemegang saham di dalam RUPS. Kriteria pokok evaluasi kinerja 
Direksi:

Pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan Indikator 1. 
Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI) yang telah 
disepakati.
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Komitmen masing-masing Direksi dalam memajukan 2. 
perusahaan.

Kemampuan manajerial yang mengacu pada kesiapan 3. 
perusahaan menghadapi kondisi lingkungan strategis di 
luar perusahaan.

Hubungan atau komunikasi yang terjalin dengan pekerja 4. 
dan organ lain di perusahaan.

Ketaatan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-5. 
undangan yang berlaku serta ketentuan/kebijakan 
perusahaan.

Tingkat kehadiran dan kontribusi dalam Rapat Direksi dan 6. 
rapat lainnya yang menuntut kehadiran Direksi.

SEKRETARIS PERUSAHAAN4.2. 
Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan 
dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris 
Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama 
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi sebagai berikut.

Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan 1. 
perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan 
penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan 2. 
Komisaris dan Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu apabila diminta.

Sebagai penghubung 3. (liaison officer). 
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Menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan, 4. 
termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang 
Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat  
Dewan Komisaris, rapat kerja, rapat koordinasi Perusahaan 
Anak, serta RUPS.

Melaksanakan kesekretariatan Dewan Komisaris Perusahaan 5. 
Induk PT BLST.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL 4.3. 
Direksi menyelenggarakan pengawasan internal perusahaan 
sesuai dengan sistem pengawasan internal yang dilakukan IPB. 
Pengawasan internal dilakukan oleh Direksi bekerja sama dengan 
Direktorat Keuangan dan Akuntansi IPB serta Kantor Manajemen 
Mutu dan Audit Internal (KMM-AI), untuk Perusahaan Induk 
(holding company), Strategic Business Unit (SBU) dan Perusahaan 
Anak sebagaimana tertuang dalam kewenangan, kewajiban, 
dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Secara berkala juga 
dilakukan pengawasan terhadap Perusahaan Induk, Perusahaan 
Anak dan SBU oleh Komite Audit MWA IPB. Dewan Komisaris dan 
Direksi harus memastikan bahwa pengawasan internal memiliki 
akses terhadap informasi mengenai perusahaan yang diperlukan 
untuk melaksanakan tugasnya. Laporan Hasil Audit oleh satuan 
pengawasan internal tersebut secara periodik disampaikan  
oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.



 BAB 5.
PROSES TATA KELOLA 

PERUSAHAAN

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN 5.1. 
(RJPP)

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah rencana 
strategis perusahaan yang mencakup rumusan mengenai sasaran 
dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka 
waktu lima tahun. 

KOMPONEN RJPP5.1.1. 

Dalam Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 
komponen yang harus ada sekurang-kurangnya adalah sebagai 
berikut.

Pendahuluan.1. 

Posisi perusahaan pada saat ini.2. 

Evaluasi terhadap pencapaian RJPP sebelumnya.3. 

Penyelarasan 4. (alignment) dengan Visi, Misi, Sasaran Strategis 
dan Tujuan IPB.
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Tujuan dan sasaran.5. 

Asumsi-asumsi yang digunakan.6. 

Strategi pencapaian.7. 

PENYUSUNAN RJPP5.1.2. 

Dalam penyusunan RJPP beberapa hal yang harus diperhatikan 
adalah sebagai berikut.

Direksi wajib menyiapkan RJPP yang merupakan rencana 1. 
strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak 
dicapai selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RJPP idealnya disusun lima tahun sekali, 2. 
selambat-Iambatnya pada dua tahun sebelum akhir tahun 
perencanaan, dengan menggunakan dasar proyeksi RKAP 
yang disetujui terakhir dan realisasi pencapaian perusahaan 
pada tahun berjalan terakhir.

Penyusunan RJPP dapat dilakukan apabila memenuhi 3. 
minimal satu dari tiga kondisi berikut ini.

Sudah berakhirnya masa berlaku RJPP terakhir yang a. 
disahkan oleh RUPS.

Adanya arahan/instruksi dari Pemegang Saham/Dewan b. 
Komisaris/Direksi untuk melakukan penyusunan RJPP 
menggantikan RJPP yang disahkan terakhir.

Adanya deviasi lebih dari 20% dari sasaran RJPP c. 
yang disahkan RUPS terhadap realisasi pencapaian 
perusahaan, yang dalam hal ini deviasi tersebut 
ditentukan berdasarkan evaluasi realisasi tahunan 
pada tahun berjalan terakhir atau evaluasi pada akhir 
tahun perencanaan RJPP tersebut. Keputusan apakah 
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penyusunan RJPP yang baru berdasarkan pada hasil 
evaluasi realisasi tahunan atau akhir tahun perencanaan 
RJPP, mengikuti arahan/instruksi dari Pemegang 
Saham/Dewan Komisaris.

PEMUTAKHIRAN RJPP5.1.3. 

Dalam pemutakhiran RJPP perlu memperhatikan hal-hal berikut 
ini.

Pemutakhiran1.  RJPP adalah proses updating secara tahunan 
terhadap RJPP yang telah disahkan oleh RUPS, dengan 
jangka waktu perencanaan lima tahun. Pemutakhiran RJPP 
ini dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan 
untuk evaluasi dan monitoring RJPP yang sudah disetujui 
oleh RUPS.

Pemuktakhiran RJPP ini dilakukan dengan menambah 2. 
akhir tahun perencanaan dan mengambil dasar proyeksi 
dari realisasi pencapaian perusahaan pada tahun berjalan 
terakhir serta profil RKAP yang disetujui terakhir.

Proses pemutakhiran3.  RJPP akan berlangsung setiap tahun 
hingga dua tahun terakhir sebelum masa berlaku RJPP yang 
disetujui RUPS berakhir. Pada periode dua tahun terakhir 
sebelum masa berlaku RJPP tersebut, perusahaan harus 
menyusun kembali RJPP yang baru sampai disetujui oleh 
RUPS kembali.

Proses penyusunan pemutakhiran4.  RJPP pada dasarnya sama 
dengan proses penyusunan RJPP. Namun, ada hal penting 
yang perlu diperhatikan, yaitu penyusunan pemutakhiran 
RJPP harus menggunakan asumsi dan parameter baru 
yang disesuaikan dengan faktor eksternal dan internal 
perusahaan.
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PENGESAHAN RJPP5.1.4. 

Tahapan pengesahan RJPP adalah sebagai berikut.

RJPP yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan 1. 
Direksi disampaikan kepada RUPS untuk pengesahan.

Pengesahan RJPP oleh RUPS selambat-lambatnya 60 hari 2. 
sejak diterima secara lengkap.

Jika dalam waktu selama 60 hari tersebut rancangan RJPP 3. 
belum disahkan, maka rancangan RJPP tersebut dianggap 
telah mendapat persetujuan.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 5.2. 
PERUSAHAAN (RKAP)

Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) adalah 
penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 
ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk 
jangka waktu satu tahun serta merupakan proses penyusunan  
Proyeksi Laporan Keuangan dan beban biaya yang mungkin 
timbul akibat proses kegiatan fungsional di bidang produksi, 
pemasaran, administrasi keuangan, dan bidang lainnya yang 
terkait untuk mencapai tujuan perusahaan.

KOMPONEN5.2.1. 

Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP) komponen yang harus ada sekurang-kurangnya adalah 
sebagai berikut.

Rencana/Program Kerja Perusahaan.1. 

Anggaran Perusahaan.2. 

Proyeksi Keuangan Konsolidasi Perusahaan.3. 
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Proyeksi Keuangan Perusahaan Anak.4. 

Indikator Kinerja Utama (5. Key Performance Indicator) 
perusahaan.

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKAP5.2.2. 

Direksi menyiapkan RKAP sebagai penjabaran RJPP untuk 1. 
setiap tahun anggaran.

Direksi memperhatikan dan memastikan Aspirasi Pemegang 2. 
Saham termuat dalam RKAP.

Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh Direksi 3. 
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui 
sesuai kewenangan Dewan Komisaris yang tercantum di 
dalam Anggaran Dasar.

Persetujuan atas rancangan RKAP dilakukan oleh Dewan 4. 
Komisaris sebelum memasuki tahun anggaran baru.

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RKAP5.2.3. 

Setiap Perusahaan Anak dan SBU menyampaikan kepada 1. 
Direksi Laporan Pelaksanaan RKAP secara bulanan, 
triwulanan, dan tahunan.

Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP dibuat oleh Direksi 2. 
dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang 
Saham secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Pelaksanaan dan pencapaian RKAP diawasi oleh Dewan 3. 
Komisaris.

Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Dewan 4. 
Komisaris dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja 
Direksi.
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Usulan perubahan RKAP dapat dilakukan setiap enam 5. 
bulan setelah realisasi pelaksanaan dan pencapaian target 
RKAP apabila terdapat perubahan yang sangat signifikan 
dari sisi ekternal dan atau pada parameter yang mendasar 
dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
berdasarkan data dan informasi yang valid/sahih.

KONTRAK MANAJEMEN5.3. 
Kontrak manajemen adalah kumpulan dari target dan Indikator 
Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI) dari Dewan 
Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan RJPP dan RKAP.

CAKUPAN KONTRAK MANAJEMEN5.3.1. 

Kontrak Manajemen ditandatangani oleh Dewan Komisaris 1. 
dan Direksi setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan 
target yang tercantum dalam RKAP.

Penyusunan Kontrak Manajemen menjadi tanggung jawab 2. 
Dewan Komisaris dan Direksi.

Penyusunan Kontrak Manajemen harus ditujukan untuk 3. 
mendukung penerapan praktik-praktik Tata Kelola 
Perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Kontrak Manajemen disusun setiap tahun selaras dengan 4. 
RJPP dan RKAP.

Kontrak Manajemen sekurang-kurangnya memuat:5. 

Sasaran strategis perusahaan berdasarkan empat a. 
perspektif, yaitu perspektif keuangan (finance), pelanggan 
(customer), proses bisnis internal (internal business process) 
dan pembelajaran & pertumbuhan (learning & growth).
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Setiap sasaran strategis perusahaan ditentukan Indikator b. 
Kinerja Utama (Key Performance Indicator) dan targetnya.

Pengesahan Kontrak Manajemen Dewan Komisaris dan 6. 
Direksi ditandatangani oleh Pemegang Saham, Dewan 
Komisaris dan Direksi sebagai dasar dalam penilaian kinerja 
Dewan Komisaris dan Direksi.

KUASA UNTUK MEWAKILI RUPS, RAPAT 5.4. 
DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI

KUASA UNTUK MEWAKILI DALAM RUPS5.4.1. 

Dalam menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai 
dengan jumlah saham yang dimilikinya, Pemegang Saham dapat 
diwakili melalui surat kuasa. Ketua Rapat berhak meminta agar 
surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan 
kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

KUASA UNTUK MEWAKILI DALAM RAPAT DEWAN 5.4.2. 
KOMISARIS

Dalam Rapat Dewan Komisaris, seorang Anggota Dewan 
Komisaris hanya dapat diwakili oleh Anggota Dewan Komisaris 
lainnya melalui kuasa tertulis. Seorang Anggota Dewan Komisaris 
hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris 
lainnya.

KUASA UNTUK MEWAKILI DALAM RAPAT DIREKSI5.4.3. 

Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang 
Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat oleh Anggota Direksi 
lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk 
keperluan itu.
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PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 5.5. 
YANG BAIK

Direksi PT BLST bersama Dewan Komisaris menyusun kebijakan 
perusahaan mengenai penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan untuk ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Direksi memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan 
perusahaan mengenai penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut 
antara lain mengatur:

Pedoman umum Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan 1. 
oleh perusahaan telah sesuai dan mengacu kepada best 
practice pedoman GCG. 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ditandatangani oleh Organ 2. 
Perusahaan.

Menunjuk seorang anggota Direksi melalui rapat Direksi 3. 
sebagai penanggung jawab dalam penerapan Tata Kelola 
Perusahaan, untuk:

Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk a. 
memastikan perusahaan memenuhi pedoman penerapan 
Tata Kelola Perusahaan.

Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan b. 
tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan 
dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap c. 
seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh 
perusahaan dengan pihak ketiga.
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Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Tata Kelola 4. 
Perusahaan kepada pekerja. 

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT BLST 5. 
menjadi salah satu unsur dalam Indikator Kinerja Utama (Key 
Performance Indicator/KPI) yang dituangkan dalam kontrak 
manajemen.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.6. 
(SDM)

Direksi memposisikan sumber daya manusia (SDM) sebagai 
mitra internal PT BLST. Untuk itu Direksi menyusun, menetapkan 
dan berkomitmen menerapkan kebijakan perusahaan dan rencana 
kerja untuk pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebijakan 
tersebut antara lain mengatur:

Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan 1. 
kebutuhan, seleksi, penempatan, pengembangan, mutasi, 
penilaian kinerja dan pemberhentian pekerja.

Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan analisis 2. 
organisasi dan ketersediaan pekerja sesuai dengan strategi 
bisnis dan perkembangan perusahaan.

Pengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan 3. 
perusahaan sesuai dengan kriteria dan kompetensi 
persyaratan jabatan yang dibutuhkan perusahaan.

Penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui proses seleksi 4. 
yang transparan dan objektif.

Penempatan pekerja yang baru direkrut oleh perusahaan 5. 
dilakukan sesuai dengan keperluan dan kepentingan 
perusahaan.
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Pengukuran dan penilaian kinerja meliputi:6. 

Pelaksanaan proses a. performance management secara 
keseluruhan yang terdiri atas:

Penetapan Sasaran Kinerja (i. Performance Planning/
PP), yaitu proses penyusunan Indikator Kinerja 
Utama (Key Performance Indicator/KPI) dan target 
kerjanya bagi setiap unit kerja selambat-lambatnya 
30 hari setelah tahun baru anggaran.

Pengendalian Pencapaian Sasaran Kinerja atau ii. 
Bimbingan (Performance Coaching/PC), yaitu proses 
pembinaan (coaching) atas PP yang telah disusun 
antara atasan dan bawahan di dalam unit kerja untuk 
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan target 
kerjanya.

Evaluasi Kinerja (iii. Performance Evaluation/PE), yaitu 
proses evaluasi atas pencapaian kinerja unit kerja 
terhadap target yang tercantum di dalam PP.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (b. Key Performance 
Indicator/KPI) dan target kinerja untuk setiap unit kerja 
harus selaras (alignment) dengan RKAP dan melakukan 
evaluasi/penilaian secara berkala perkembangan capaian 
kinerja unit kerja setiap bulan.

Hasil penilaian kinerja unit kerja dan pekerja dijadikan dasar c. 
untuk benefit bagi pekerja seperti kenaikan gaji, insentif, 
bonus dan lainnya.

Pengembangan sumber daya manusia, meliputi:7. 

Program pelatihan untuk memberikan peningkatan a. 
knowledge, skill dan ability yang dapat digunakan 
meningkatkan pencapaian kinerja pekerja.
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Program pengembangan SDM melalui pembinaan (b. coaching) 
dan penambahan/perluasan beban kerja (assignment).

Pengembangan sistem manajemen karier yang meliputi:8. 

Pembuatan jalur karier a. (career path).

Pembuatan rencana pengembangan karier (b. career 
development plan) untuk setiap level jabatan.

Mekanisme mutasi di perusahaan, yang terdiri dari 9. 
perpindahan dari jabatan yang setara dengan jabatannya 
sebelumnya (rotasi), naik ke jabatan yang lebih tinggi 
(promosi) dan turun ke jabatan yang lebih rendah (demosi).

Kebijakan kompensasi dan manfaat 10. (compensation and benefit) 
yang terdiri atas:

Pemberian remunerasi dan kesejahteraan.a. 

Program perlindungan keselamatan dan kesehatan b. 
pekerja.

Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi (c. reward 
and punishment) atas penerapan pedoman perilaku 
disiplin dan pencapaian kinerja.

PT BLST membuat Peraturan Perusahaan mengenai syarat-11. 
syarat kerja dan tata tertib perusahaan mengenai pengelolaan 
SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku tentang ketenagakerjaan apabila belum terdapat 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja.

Apabila diperlukan PT BLST dapat membuat fungsi 12. 
pendukung SDM (HR Support) di SBU untuk mendorong 
terciptanya efektivitas pengelolaan SDM dalam mendukung 
bisnis SBU. Pengaturan pembagian kewenangan antara SDM 
Holding (HR Corporate) dengan HR Support SBU akan diatur 
dalam ketetapan Direksi.
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PENGELOLAAN KEUANGAN5.7. 
PT BLST sebagai perusahaan induk (holding company) IPB, 
mengikuti sistem pengelolaan keuangan dan akutansi yang sama 
dengan IPB, sejalan dengan upaya IPB untuk mempertahankan 
pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan 
keuangan IPB dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, 
beberapa pokok pengelolaan keuangan PT BLST adalah sebagai 
berikut.

Memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang 1. 
berkaitan dengan keuangan dan akuntansi selalu merujuk dan 
memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK), kebijakan dan peraturan keuangan IPB 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengelola keuangan secara profesional berdasarkan 2.  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menerapkan sistem keuangan dan akutansi yang sejalan 3. 
dengan sistem yang digunakan oleh IPB.

M e n y u s u n  anggaran berdasarkan program kerja dan 4 .  
melalui koordinasi seluruh unit kerja/SBU/Perusahaan Anak 
untuk mensinergikan usulan anggaran dengan menganut 
prinsip bottom-up dan top-down.

Melakukan evaluasi secara periodik untuk prosedur, 5. 
kebijakan, dan peraturan yang berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan dengan memperhatikan standar 
akuntansi keuangan, kebijakan dan peraturan keuangan IPB 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan analisis atas segala kemungkinan risiko dan 6. 
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 
mengantisipasi risiko yang ada.
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PENGGUNAAN LABA DITAHAN5.8. 
Penggunaan laba dialokasikan untuk cadangan dan deviden 1. 
bagi Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan laba diusulkan oleh Direksi setelah mendapat 2. 
rekomendasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam 
RUPS Tahunan.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN 5.9. 
KOMUNIKASI (TIK)

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk 1. 
mendukung seluruh kegiatan operasional ataupun strategi 
bisnis perusahaan.

Direksi menyusun Rencana Induk (2. Blue Print) pengembangan 
sistem Teknologi Informasi yang disesuaikan dengan 
kebutuhan perusahaan dan Perusahaan Anak.

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:3. 

Proses penyediaan, pengembangan, dan pengoperasian a. 
sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan operasional 
dan manajemen perusahaan.

Proses penyediaan infrastruktur pendukung berupa b. 
pusat data (data center), media komunikasi, dan perangkat 
pengguna (end user). 

Memberikan layanan TIK di lingkungan Perusahaan, c. 
termasuk Perusahaan Anak.

Teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun memiliki 4. 
nilai yang sangat strategis untuk terciptanya produk atau 
jasa perusahaan yang unggul dan kompetitif. 
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Investasi teknologi informasi dan komunikasi 5. 
mempertimbangkan aspek keuntungan (profit dan benefit), 
berupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh 
informasi dengan tetap menjaga kerahasiaan, integritas, dan 
ketersediaannya.

PENGADAAN BARANG DAN JASA5.10. 
Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa perlu perlu 
diperhatikan.

Direksi menetapkan kebijakan dan sistem pengadaan 1. 
barang/jasa yang bertujuan untuk mendapatkan barang/
jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, 
waktu, dan sumber yang tepat secara efisien dan efektif 
dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan, disertai dengan persyaratan kontrak yang jelas 
dan dapat dipertanggungjawabkan laporan keuangan dan 
akuntansinya. 

Kebijakan dan mekanisme pengadaan barang/jasa PT BLST 2. 
ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Direksi dengan 
memerhatikan Ketetapan MWA, Peraturan Rektor IPB dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dan mekanisme pengadaan barang/jasa tersebut 3. 
ditinjau secara berkala dengan memerhatikan perubahan 
lingkungan usaha/bisnis.
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MANAJEMEN RISIKO5.11. 
Dalam menerapkan manajemen risiko perlu diperhatikan.

Manajemen Risiko1.  adalah proses mengidentifikasi, 
mengukur, memantau, mengendalikan dan menyediakan 
suatu batasan risiko yang dapat ditoleransi, agar tercapai 
suatu tujuan usaha yang ditetapkan Pemegang Saham. 
Risiko diklasifikasikan menjadi risiko strategis, risiko 2. 
operasional, dan risiko keuangan .
Direksi menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk 3. 
meminimalisasi risiko kerugian dari ketidakpastian dalam 
usaha dan pencapaian target RJPP/RKAP.
Manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi sejalan dan 4. 
selaras dengan ketetapan atau keputusan manajemen risiko 
IPB. 
Manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup: 5. 

Melakukan penilaian mandiri kontrol risiko (a. Risk Control 
Self Assesment) untuk mengidentifikasi potensi risiko 
internal pada setiap fungsi/unit/Perusahaan Anak dan 
potensi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi 
kinerja perusahaan.
Memprediksi risiko eksternal yang dapat memengaruhi b. 
kinerja perusahaan.
Mengembangkan strategi penanganan/mitigasi c. 
pengelolaan risiko.
Mengimplementasikan program-program pengelolaan d. 
untuk mengurangi risiko. 
Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko dan e. 
memutakhirkan secara berkala Profil Risiko Perusahaan.
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MANAJEMEN MUTU5.12. 
Sistem Manajemen Mutu adalah suatu sistem prosedur dan 
praktik-praktik standar untuk manajemen yang bertujuan 
menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang 
atau jasa) terhadap kebutuhan persyaratan tertentu yang 
ditentukan oleh pelanggan dan organisasi. Direksi menerapkan 
sistem manajemen mutu yang berbasis perbaikan berkelanjutan 
(continuous improvement) yang sejalan dengan upaya pembangunan 
budaya mutu di lingkungan IPB. Dalam implementasi kebijakan 
mutu, perusahaan menetapkan berbagai Prosedur Operasional 
Baku (Standard Operating Procedures/SOP) beserta petunjuk teknis 
pelaksanaan yang disusun sesuai proses bisnis dan kebutuhan 
perusahaan, mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan 
atau menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015. 

KEAMANAN, KESEHATAN dan KESELAMATAN 5.13. 
KERJA (K3)

Dalam menerapkan K3, Direksi perlu memperhatikan:
Menerapkan aspek Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan 1. 
Kerja (K3) dalam setiap kegiatannya secara konsisten 
untuk mencegah atau mengurangi terjadinya insiden dalam 
bekerja.

Menerapkan kebijakan di bidang K3, termasuk penerapan 2. 
Sistem Manajemen K3 dan Sistem Manajemen Pengamanan.

Mempunyai komitmen untuk berupaya menekan sekecil 3. 
mungkin potensi dampak negatif dari diabaikannya aspek-
aspek K3 melalui penerapan budaya K3 secara konsisten dan 
berkesinambungan.
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Mempertimbangkan aspek K3 untuk setiap pengambilan 4. 
keputusan kegiatan bisnis di perusahaan.

PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET5.14. 
Pengelolaan aset perusahaan harus dikelola secara optimal, baik 
aset yang dimiliki oleh perusahaan, maupun aset milik IPB yang 
digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan bisnis. Pengelolaan 
dan penggunaan aset milik IPB untuk kegiatan bisnis mengikuti 
ketentuan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 220/IT3/KU/2018 
tentang Standar Tarif Sewa Ruangan/Bangunan Barang Milik 
IPB . Untuk itu, harus ada surat perjanjian kerja sama (SPK) 
antara PT BLST dan IPB yang dikoordinasikan melalui Direktorat 
Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB untuk penggunaan 
ruangan/bangunan, sedangkan untuk penggunaan fasilitas 
peralatan dan sarana lainnya milik IPB bekerja sama dengan 
Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis, di 
mana kedua Direktorat tersebut berada di bawah koordinasi 
Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB. 
Pengelolaan aset yang dimiliki oleh PT BLST diatur oleh surat 
keputusan Direksi sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku, kegiatan yang dapat dilakukan Direksi adalah: 

Menujuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan 1. 
aset.
Melakukan pemeliharaan dan pengamanan aset milik 2. 
perusahaan. 
Melakukan registrasi dan pendataan aset secara tertib 3. 
administrasi.
Memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset 4. 
untuk menjaga keamanan, keakurasian, keandalan, dan 
ketertiban administrasi aset.
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Melakukan pengamanan meliputi seluruh aset perusahaan, 5. 
baik pengamanan fisik maupun nonfisik, terutama terhadap 
aset strategis dan nilai ekonomis tinggi.

Melakukan perlindungan aset melalui asuransi khususnya 6. 
bagi aset yang berisiko tinggi.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN5.15. 
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk:1. 

Mengembangkan bisnis guna memberikan nilai tambah a. 
bagi perusahaan.

Mendukung misi IPB sebagai universitas yang berbasis b. 
inovasi khususnya yang terkait dengan bidang pertanian, 
kelautan, dan biosains tropika.

Penelitian dan pengembangan dilakukan secara kreatif 2. 
dengan tetap memerhatikan produktivitas dan efisiensi, 
guna menghasilkan produk yang unggul.

Perencanaan penelitian dan pengembangan diselaraskan 3. 
dengan rencana strategis dan kebijakan umum IPB dan 
perusahaan serta dituangkan dalam RJPP dan RKAP.

Perusahaan melakukan sinergi dan mengembangkan pola 4. 
kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan dengan 
para inventor dari IPB, alumni IPB atau pihak lain secara 
sehat dan saling menguntungkan untuk mempercepat proses 
penciptaan nilai tambah.

Perusahaan melakukan penelitian pasar secara berkala untuk 5. 
mengetahui peluang bisnis, peningkatan mutu produk/jasa 
yang telah ada, dan menciptakan produk/jasa baru dan 
melibatkan para Perusahaan Anak untuk proses penelitian 
tersebut.
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Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan, sebelum 6. 
dikomersialkan didaftarkan hak kekayaan intelektual/paten 
milik/properti IPB melalui Direktorat Inovasi dan Kekayaan 
Intelektual IPB. 

SISTEM PENILAIAN KINERJA5.16. 
Penilaian kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan 1. 
pemahaman bersama tentang sasaran kinerja yang akan 
dicapai, upaya untuk mencapainya, dan aturan-aturan terkait 
dalam proses pelaksanaannya.

Penilaian kinerja menggunakan kerangka (2. framework) Balanced 
Score Card/BSC agar terjadi keselarasan antara sasaran 
strategis perusahaan dengan Indikator Kinerja Utama (Key 
Performance Indicator/KPI) Dewan Komisaris, Direksi dan 
Pekerja.

Balanced Score Card3.  atau BSC adalah sistem manajemen yang 
digunakan untuk mengimplementasikan strategi dengan 
fokus menyeimbangkan antara perspektif keuangan dan 
perspektif pelanggan, internal proses dan organisasi.

Balanced Score Card4.  merupakan management tool yang ideal 
dan praktis dalam memetakan hubungan sebab dan akibat 
yang terkait dengan strategi secara sistematis, dan dapat 
mengukur keberhasilan serta implikasi strategi yang 
dijalankan tersebut. 

Balanced Score Card5.  memberikan kesadaran/pemahaman 
kepada manajemen, di mulai dari level manajemen senior 
sampai dengan level pekerja di bawahnya bahwa masing-
masing bagian mempunyai kontribusi dan tanggung jawab 
yang jelas serta mengerti kinerja yang harus dicapai untuk 
memastikan bahwa target tercapai.
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Perencanaan penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris dan 6. 
Direksi meliputi proses penentuan sasaran dan target yang 
telah disepakati bersama dengan Pemegang Saham di dalam 
RKAP, sedangkan perencanaan penilaian kinerja bagi pekerja 
meliputi penetapan sasaran kinerja (planning), pengendalian 
pencapaian sasaran kinerja atau bimbingan (coaching), dan 
evaluasi kinerja (evaluating).
Direksi merumuskan sistem penilaian kinerja yang objektif, 7. 
transparan dan akuntabel yang dapat dijadikan sebagai 
dasar pemberian penghargaan (reward), peningkatan karier, 
peningkatan remunerasi, punishment serta pembinaan bagi 
Pekerja, dengan berkonsultasi dengan Dewan Komisaris. 
Hasil penilaian kinerja terhadap Pekerja sebagai dasar untuk 8. 
memberikan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) 
yang tegas dan konsisten.
Proses evaluasi dan 9. monitoring untuk pencapaian kinerja 
dilakukan secara berkala dan terstuktur. 

PELAPORAN5.17. 

LAPORAN TAHUNAN5.17.1. 
Laporan Tahunan sekurang-kurangnya mencakup1. :

Laporan Operasional dan kegiatan usaha perusahaan. a. 
Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.b. 
Laporan Keuangan dan Akutansi.c. 
Perincian masalah yang timbul dan memengaruhi d. 
kegiatan usaha perusahaan.
Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah e. 
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 
yang lampau.
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Laporan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial f. 
dan lingkungan.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.g. 

Laporan Tahunan disampaikan oleh Direksi yang telah 2. 
ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris kepada 
Pemegang Saham selambat-lambatnya enam bulan setelah 
tahun buku berakhir.

LAPORAN LAINNYA5.17.2. 

Direksi membuat laporan berkala yang memuat pelaksanaan 1. 
RKAP yang meliputi laporan bulanan dan Laporan Triwulan 
kepada Dewan Komisaris.

Selain laporan berkala, Direksi sewaktu-waktu dapat 2. 
memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, 
Pemegang Saham dan/atau RUPS.

Dewan Komisaris melaporkan kepada pemegang saham 3. 
dengan segera apabila terjadinya gejala menurunnya kinerja 
perusahaan secara signifikan.

PENETAPAN AUDITOR EKSTERNAL5.18.   
Proses penetapan auditor eksternal dalam hal ini adalah Kantor 
Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut.

Penetapan KAP dilakukan oleh Dewan Komisaris. 1. 

Calon KAP memenuhi ketentuan peraturan perundang-2. 
undangan yang berlaku.

KAP bebas dari pengaruh intervensi dan benturan 3. 
kepentingan (conflict of interest) dengan Dewan Komisaris, 
Direksi, serta pihak yang berkepentingan di perusahaan.
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Dewan Komisaris berkoordinasi dengan IPB melalui 4. 
Direktorat Keuangan dan Akutansi, dan KMMAI IPB untuk 
penetapan KAP.

Proses penunjukan, penetapan dan kontrak kerja KAP 5. 
dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan pengadaan 
barang dan jasa perusahaan.

Pembatasan penunjukan KAP mengikuti ketentuan atau 6. 
ketetapan Komite Audit Majelis Wali Amanat (MWA) IPB.

SISTEM AUDIT5.19. 
Jenis-jenis audit meliputi audit laporan keuangan, audit 1. 
umum, audit khusus, audit kepatuhan, audit operasional, 
dan audit teknologi informasi.

Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan harus 2. 
meliputi audit atas dasar risiko yang muncul (risk based 
audit) pada proses bisnis perusahaan serta kepatuhan pada 
ketentuan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal 3. 
yang dimiliki oleh IPB.

Auditor eksternal melakukan audit atas laporan keuangan 4. 
perusahaan dan dapat melakukan audit khusus (special 
assignment) berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris 
dan/atau Direksi.

Unit/satuan kerja yang diaudit (5. auditee) bertanggung jawab 
untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit.

Tindak lanjut dari temuan hasil audit dipantau secara intensif 6. 
dan dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris 
dan komite audit Majelis Wali Amanat (MWA) IPB.



 BAB 6.
PENGELOLAAN  

PERUSAHAAN ANAK DAN 
STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

PENGELOLAAN PERUSAHAAN ANAK6.1. 

PENDIRIAN PERUSAHAAN ANAK6.1.1. 

Pendirian Perusahaan Anak bertujuan untuk:

Mendukung Visi, Misi dan Tujuan dari IPB yang diamanatkan 1. 
kepada perusahaan.

Melaksanakan penugasan untuk mendukung kepentingan 2. 
Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan maksud dan 
tujuan perusahaan.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas portofolio sehingga 3. 
memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham.

Mengisi peluang bisnis yang terdapat di ruang lingkup 4. 
Perusahaan Anak yang ada saat ini.

Mekanisme dan pelaksanaan pendirian perusahaan mengacu 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran 
dasar dan ketentuan-ketentuan internal PT BLST.
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AKUISISI PERUSAHAAN6.1.2. 

Akuisisi yaitu memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan 
cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran. 
Akuisisi perusahaan yang dilakukan bertujuan untuk:

Meraih pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis 1. 
dibandingkan melakukan pertumbuhan secara internal.

Memasuki pasar bisnis baru yang belum dapat ditembus 2. 
saat ini.

Mekanisme dan pelaksanaan akuisisi perusahaan mengacu pada 
prinsip Tata Kelola Perusahaan, peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan internal 
perusahaan.

PEMBEKUAN OPERASI (6.1.3. FREEZING) PERUSAHAAN 
ANAK

Pembekuan operasi 1. (freezing) Perusahaan Anak dapat 
dilakukan apabila selama periode dua tahun kinerja 
perusahaan berturut-turut mengalami ketidaksesuaian secara 
signifikan terhadap rencana kerja tahunan atau kondisi lain 
berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Mekanisme dan pelaksanaan pembekuan operasi Perusahaan 2. 
Anak mengacu pada prinsip Tata Kelola Perusahaan, 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran 
dasar dan ketentuan-ketentuan internal perusahaan.
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PENUTUPAN PERUSAHAAN ANAK6.1.4. 

Penutupan Perusahaan Anak dapat dilakukan apabila 1. 
selama periode tiga tahun berturut-turut kinerja perusahaan 
mengalami ketidaksesuaian secara signifikan terhadap 
rencana kerja tahunan, atau bukan lagi menjadi portofolio 
utama perusahaan, atau kondisi lain berdasarkan rekomendasi 
dari Dewan Komisaris.

Mekanisme dan pelaksanaan penutupan Perusahaan Anak 2. 
mengacu pada prinsip Tata Kelola Perusahaan, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan 
ketentuan-ketentuan internal perusahaan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI 6.1.5. 
DAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN 6.1.5.1. 
KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris 1. 
Perusahaan Anak dilakukan oleh RUPS Perusahaan Anak.

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak diangkat 2. 
oleh Pemegang Saham dan Dewan Komisaris Perusahaan 
Induk berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, perilaku, dan dedikasi untuk 
mengembangkan usaha untuk kemajuan perusahaan.

Pengusulan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak 3. 
oleh Direktur Utama Perusahaan Induk selaku Pemegang 
Saham pada Perusahaan Anak harus mendapat persetujuan 
tertulis dari Dewan Komisaris sebelum ditetapkan dalam 
RUPS Perusahaan Anak.
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Rekrutmen Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak 4. 
dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and 
proper test) berdasarkan kebijakan perusahaan yang berlaku.

Besaran remunerasi Komisaris Perusahaan Anak yang 5. 
ditugaskan oleh IPB (c.q. Rektor IPB) ditetapkan oleh 
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Induk dengan 
berkonsultasi pada pemegang saham Perusahaan Induk

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI 6.1.5.2. 
PERUSAHAAN ANAK

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perusahaan Anak 1. 
dilakukan oleh RUPS Perusahaan Anak.

Direksi Perusahaan Anak diangkat oleh Pemegang Saham 2. 
dan Dewan Komisaris perusahaan induk berdasarkan 
pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, 
pengalaman, perilaku, dan dedikasi untuk mengembangkan 
usaha untuk kemajuan perusahaan.

Pengusulan Direksi Perusahaan Anak oleh Direktur Utama 3. 
Perusahaan Induk selaku Pemegang Saham harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum ditetapkan 
dalam RUPS Perusahaan Anak.

Rekrutmen Direksi Perusahaan Anak dilakukan dengan uji 4. 
kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) berdasarkan 
kebijakan perusahaan yang berlaku.

Besaran remunerasi Direktur Perusahaan Anak yang 5. 
ditugaskan oleh IPB (c.q. Rektor IPB) ditetapkan oleh 
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Induk dengan 
berkonsultasi pada pemegang saham Perusahaan Induk
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SISTEM PEMBAYARAN REMUNERASI DEWAN 6.1.6. 
KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sistem pembayaran remunerasi Komisaris dan Direktur 1. 
Perusahaan Anak yang ditugaskan oleh IPB (c.q. Rektor IPB) 
dilakukan secara terpusat melalui manajemen perusahaan 
induk PT BLST.

Hak keuangan bagi Komisaris dan Direktur  Perusahaan 2. 
Anak diberikan kepada manajemen PT BLST setiap bulannya 
melalui nomor rekening perusahaan induk

STRUKTUR ORGANISASI POKOK PERUSAHAAN 6.1.7. 
ANAK DAN PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI 
PERUSAHAAN ANAK 

Struktur organisasi pokok, pembagian tugas, dan wewenang 1. 
setiap Direksi Perusahaan Anak berdasarkan pertimbangan 
karakteristik dan jenis usaha perusahaan.

Penetapan dan pengesahan struktur organisasi pokok 2. 
sampai dengan level Direksi dan pembagian tugas Direksi 
Perusahaan Anak dilakukan oleh RUPS Perusahaan Anak.

PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN ANAK 6.1.8. 

Penggunaan laba Perusahaan Anak dialokasikan untuk 1. 
cadangan dan deviden bagi pemegang saham atau sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan laba diusulkan oleh Direksi Perusahaan 2. 
Anak setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris 
Perusahaan Anak untuk ditetapkan dalam RUPS Tahunan 
Perusahaan Anak.
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SINERGI PERUSAHAAN 6.1.9. 

PRINSIP SINERGI6.1.9.1. 

Setiap usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak perlu:

Selaras dengan strategi perusahaan sebagai Perusahaan 1. 
Induk (Holding Company).

Lebih mandiri, tidak hanya mengandalkan hubungan khusus 2. 
(captive) dengan perusahaan induk.

Menggunakan kaidah usaha yang sehat (3. business to business) 
antara Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak .

Lebih fokus pada bidang usaha tertentu yang menjadi 4. 
keahliannya.

Mempunyai hubungan usaha berdasarkan kerja sama 5. 
saling menguntungkan dan memberikan nilai tambah 
dengan kaidah komersial yang sehat dan memenuhi kajian 
manajemen risiko.

Menggunakan portofolio produk/jasa yang ada di antara 6. 
Perusahaan Anak sehingga memaksimalkan captive market 
yang ada dan meningkatkan nilai PT BLST sebagai Holding 
Company.

Melakukan sinergi dengan unit kerja yang ada di IPB 7. 
berdasarkan kerja sama saling menguntungkan dan saling 
memberikan nilai tambah.

Memiliki bisnis yang secara 8. portofolio berbeda, sehingga 
akan terjadi efektivitas dan efisiensi secara konsolidasi induk 
perusahaan. 
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TUJUAN SINERGI6.1.9.2. 

Penerapan sinergi Perusahaan dengan Perusahaan Anak 
bertujuan untuk:

Menunjang kegiatan operasi dan meningkatkan efisiensi 1. 
dan efektivitas portofolio usaha Perusahaan di Perusahaan 
Anak dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan secara 
keseluruhan.

Memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang 2. 
atau jasa yang berdaya saing kuat di pasar dalam negeri 
dan/atau di pasar luar negeri.

Memaksimalkan portofolio yang ada di setiap Perusahaan 3. 
Anak.

Membangun persaingan usaha yang sehat oleh Perusahaan 4. 
Anak. 

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha melalui 5. 
restrukturisasi.

Memaksimalkan 6. profit dan benefit yang diterima masing-
masing Perusahaan Anak dan atau Holding Company.

KOORDINASI PERUSAHAAN ANAK6.1.9.3. 

Bentuk koordinasi antara perusahaan induk dengan perusahaan 
anak melalui rapat koordinasi yang dilakukan minimal satu 
semester laporan keuangan yaitu 6 (enam) bulan sekali oleh 
Direksi dan atau bersama Dewan Komisaris Perusahaan Induk. 
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PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN ANAK6.1.10. 

Kontrak Manajemen merupakan 1. Key Perfomance Indicator 
(KPI) dari Direksi dan Komisaris Perusahaan Anak.

Penyusunan Kontrak Manajemen menjadi tanggung jawab 2. 
Direksi dan Komisaris Perusahaan Anak.

Kontrak Manajemen menggunakan kerangka 3. Balanced Score 
Card (BSC), sekurang–kurangnya terdiri dari:

Sasaran/Objektif perusahaan berdasarkan empat a. 
perspektif, yaitu perspektif keuangan (finance), pelanggan 
(customer), proses bisnis internal (Internal Process) dan 
Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning & Growth).

Setiap sasaran/objektif ditentukan Indikator Kinerja b. 
Utama (Key Performance Indicator/KPI) dan targetnya.

Pengesahan KM Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan 4. 
Anak ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris 
Perusahaan Anak dan pemegang saham sebagai dasar dalam 
penilaian kinerja Direksi dan Komisaris Perusahaan Anak.

Realisasi KPI dievaluasi setiap periode tiga bulan. Laporan 5. 
realisasi KPI disampaikan setiap tiga bulan bersamaan dengan 
Laporan Manajemen, selambat-lambatnya 15 hari kalender 
setelah berakhirnya triwulan. Apabila pencapaian KPI tidak 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penyampaian 
penjelasan disertai dengan rencana tindak lanjut.

Penilaian pencapaian dan pertanggungjawaban final KPI 6. 
dilaporkan di dalam RUPS.
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LAPORAN MANAJEMEN PERUSAHAAN ANAK6.1.11. 

Direksi Perusahaan anak wajib menyampaikan Laporan 1. 
Manajemen secara berkala (antara lain secara bulanan, 
triwulanan atau semesteran) yang mencakup:

Ringkasan eksekutif.a. 

Kinerja Perusahaan Anakb. 

Inisiatif-inisiatif Perusahaan Anak sebagai penugasan c. 
dari pemegang saham (jika ada).

Tindak lanjut terhadap permasalahan hukum, temuan d. 
auditor, dan keputusan RUPS.

Permasalahan yang dihadapi Perusahaan Anak dan hal-e. 
hal yang perlu mendapat perhatian pemegang saham.

Sinergi antar-Perusahaan Anak dengan Perusahaan f. 
Induk.

Direksi Perusahaan Anak wajib menyampaikan Laporan 2. 
Manajemen akhir tahun setelah pelaksanaan audit keuangan 
oleh auditor eksternal selesai

HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN INDUK DAN 6.1.12. 
PERUSAHAAN ANAK

Direksi menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan 
Perusahaan mengenai hubungan antara Perusahaan Induk 
dengan Perusahaan Anak dan sesama Perusahaan Anak. Kebijakan 
tersebut antara lain mengatur:

Perusahaan Anak didirikan dalam rangka pengembangan 1. 
bisnis dan sinergi usaha yang bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan dan Perusahaan Anak.
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Perusahaan menempatkan Perusahaan Anak sebagai entitas 2. 
hukum yang mandiri dan dalam setiap transaksi senantiasa 
menerapkan prinsip kesetaraan .

Mekanisme hubungan antar Perusahaan Induk dan 3. 
Perusahaan Anak dilakukan menggunakan mekanisme Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) serta pengawasan yang 
dilakukan oleh Dewan komisaris Perusahaan Induk.

Forum atau sarana dan mekanisme sinergi antar Perusahaan 4. 
Anak PT BLST ditetapkan oleh surat keputusan Direksi 
Perusahaan Induk.

PENGELOLAAN 6.2. STRATEGIC BUSINESS UNIT 
(SBU)

DEFINISI SBU6.2.1. 

SBU adalah Unit usaha bisnis yang ada di perusahaan induk 1. 
(Holding Company) yang menjalankan satu usaha bisnis 
tertentu.

Tugas, fungsi, wewenang dan struktur organisasi SBU 2. 
ditetapkan oleh Direksi.

Dalam menjalankan aktivitas usaha bisnisnya, setiap SBU 3. 
harus sejalan dengan tujuan didirikannya SBU, visi dan misi 
perusahaan.

Pengelolaan SDM dan Keuangan setiap SBU mengikuti 4. 
ketetapan Perusahaan Induk.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE 6.2.2. 
INDICATOR/KPI) SBU

Pengesahan Indikator Kinerja Utama (1. Key Performance 
Indicator/KPI) setiap SBU oleh Direksi, di mana mekanisme 
dan sistem penilaian kinerja mengikuti ketetapan Perusahaan 
Induk (Holding Company).

Realisasi KPI dievaluasi setiap periode tiga bulan. Laporan 2. 
realisasi KPI disampaikan setiap tiga bulan bersamaan dengan 
Laporan Manajemen, selambat-lambatnya 15 hari kalender 
setelah berakhirnya triwulan. Apabila pencapaian KPI tidak 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penyampaian 
penjelasan disertai dengan rencana tindak lanjut.

LAPORAN MANAJEMEN SBU6.2.3. 

SBU wajib menyampaikan Laporan Manajemen secara berkala 
(antara lain secara bulanan, triwulanan atau semesteran) yang 
mencakup:

Ringkasan eksekutif.1. 

Pencapaian kinerja.2. 

Sinergi dengan Perusahaan Anak.3. 

Inisiatif-inisiatif sebagai penugasan dari Direksi4. .

Tindak lanjut terhadap permasalahan hukum, temuan 5. 
auditor, dan keputusan RUPS.

Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang perlu 6. 
mendapat perhatian Direksi.





 BAB 7.
KOMITMEN ANTIKORUPSI, 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI, 
BENTURAN KEPENTINGAN 
DAN SISTEM PELAPORAN 

PENYIMPANGAN 
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Untuk meningkatkan kualitas usaha bisnis PT BLST sebagai 
perusahaan induk yang dimiliki oleh IPB, diperlukan adanya 
pengaturan mekanisme untuk komitmen antikorupsi, 
pengendalian gratifikasi, pengendalian benturan kepentingan 
(conflict of interest) dan sistem pelaporan penyimpangan 
(Whistleblowing system). 

KOMITMEN ANTI KORUPSI DAN 7.1. 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan terhadap 1. 
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan bisnisnya, 
perusahaan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh 
semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas 
dari praktik korupsi.
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Segenap insan PT BLST wajib menandatangani Pakta 2. 
Integritas yang salah satu isinya adalah komitmen terhadap 
upaya menciptakan kondisi kerja yang bebas dari praktik 
korupsi.

Direksi menyusun dan 3. menetapkan Kebijakan Perusahaan 
Induk mengenai pengendalian gratifikasi. Kebijakan tersebut 
antara lain mengatur sekurang-kurangnya:

Materi pedoman pengendalian gratifikasi, terdiri atas: a. 

Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi.i. 

Ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi.ii. 

Fungsi yang ditugaskan untuk mengelola gratifikasi.iii. 

Mekanisme pelaporan gratifikasi.iv. 

Pemantauan atas pelaksanaan pengendalian v. 
gratifikasi.

Sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.vi. 

Mekanisme pelaporan atas pelaksanaan pengendalian vii. 
gratifikasi.

Upaya perusahaan untuk meningkatkan pemahaman b. 
terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi, 
melalui:

Pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi kepada i. 
Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja.

Pendistribusian ketentuan dan perangkat ii. 
pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan.
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Pedoman Pengendalian Gratifikasi secara lengkap c. 
diatur dalam pedoman tersendiri serta ditinjau dan 
dimutakhirkan secara periodik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan 
perusahaan.

BENTURAN KEPENTINGAN7.2. 

DEFINISI 7.2.1. 

Benturan kepentingan adalah situasi apabila seorang insan PT 
BLST yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan dan/atau 
diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan 
wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi 
kualitas dan kinerja yang seharusnya. 

Bentuk benturan kepentingan adalah situasi yang menyebabkan 
insan PT BLST melakukan hal-hal berikut.

Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah 1. 
atas suatu keputusan/jabatannya.

Menggunakan aset PT B L S T  dan jabatan untuk kepentingan 2. 
pribadi/golongan.

Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan 3. 
pribadi/golongan.

PENGUNGKAPAN ADANYA BENTURAN 7.2.2. 
KEPENTINGAN

Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan 1. 
kepada Pemegang Saham tentang situasi/kondisi yang  
menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang 
dihadapi.
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Pemegang Saham meneliti situasi/kondisi yang  2. 
menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang 
dilaporkan tersebut dan mengambil keputusan untuk 
mengatasi situasi tersebut.

Para Pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui 3. 
atasannya secara berjenjang tentang situasi/kondisi yang 
menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang 
dihadapi.

Direksi meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi 4. 
adanya benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan 
mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.

SISTEM PELAPORAN PENYIMPANGAN 7.3. 
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Direksi menyediakan sistem pelaporan penyimpangan 1. 
( Whistleblowing System/WBS), yaitu suatu sistem yang 
memberikan sarana kepada para stakeholder untuk membuat 
pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di 
perusahaan.

Pengelolaan WBS ditempatkan di bawah Dewan Komisaris 2. 
Perusahaan Induk.

Pengaduan dan pelaporan menggunakan beberapa 3. channel 
seperti sms, whats app, email, fax, kotak surat atau sarana 
komunikasi lainnya.

Mekanisme dan kebijakan WBS dibuat oleh panitia 4. Ad Hoc 
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Induk.

Pengelolaan WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, 5. 
anonim, dan independen.
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Setiap pengaduan yang masuk akan dilakukan analisis 6. 
dan dimintakan keterangan lebih terperinci kepada pelapor 
untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris 
Perusahaan Induk.





 BAB 8.
PENGELOLAAN HUBUNGAN 

DENGAN STAKEHOLDER SERTA 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 

LINGKUNGAN

HAK DAN PARTISIPASI 8.1. STAKEHOLDER
Pengelolaan 1. stakeholder oleh PT BLST didasarkan pada 
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan diarahkan 
kepada kepentingan bisnis perusahaan dengan memerhatikan 
tanggung jawab sosial perusahaan, keselamatan dan 
kesehatan kerja dan lingkungan, serta memperhatikan skala 
prioritas dan saling menghargai (mutual respect) sehingga 
tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara:

Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan a. 
nilai (value creation) dan kepuasan pelanggan (customer 
satisfaction).

Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan b. 
tanggung jawab sosial perusahaan, kondisi kesehatan, 
keselamatan, dan kesejahteraan Pekerja, serta aspek 
sosial kemasyarakatan.
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Dimensi lingkungan yang mengarahkan perusahaan c. 
untuk memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan 
hidup di sekitar operasi usaha Perusahaan Induk/
Perusahaan Anak.

Hak 2. stakeholder dapat timbul secara hukum karena 
pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perjanjian/
kontrak, atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab 
sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan 
perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Hak-hak 3. stakeholder dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh 
perusahaan, antara lain melalui pemberian informasi yang 
relevan dan penting secara transparan, akurat, dan tepat 
waktu, serta melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan 
beretika.

Direksi menciptakan kondisi yang memungkinkan 4. stakeholder 
berpartisipasi dalam menaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Direksi mempunyai mekanisme untuk menampung dan 5. 
menindaklanjuti saran dan keluhan dari stakeholder.

Direksi memastikan dijalankannya hak dan kewajiban mitra 6. 
usaha sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam surat 
perjanjian kerja sama (SPK).
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KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN 8.2. 
INFORMASI

AKSES INFORMASI8.2.1. 

Direksi membuat Media Informasi Publik sebagai upaya 1. 
untuk menyediakan akses bagi publik untuk mendapatkan 
layanan informasi mengenai perusahaan.

Direksi memberikan informasi kepada instansi Pemerintah 2. 
dan stakeholder lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material 3. 
mengenai perusahaan secara tepat waktu, terukur dan 
teratur.

Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi 4. 
mengenai kegiatan perusahaan secara tepat waktu, lengkap 
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa, baik 5. 
Auditor Eksternal, Auditor Internal Perusahaan maupun 
Komite Audit MWA IPB memiliki akses terhadap informasi 
mengenai perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan 
tugasnya.

Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan 6. 
Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan sesuai peraturan 
perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan 
objektif.
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KERAHASIAAN INFORMASI8.2.2. 

Informasi rahasia merupakan informasi yang bersifat rahasia 1. 
berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan 
umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi 
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan 
setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup 
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih 
besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Direksi menyusun kebijakan dan peraturan internal dan 2. 
disetujui oleh Dewan Komisaris,yang dipatuhi oleh seluruh 
pengelola dan pekerja perusahaan induk untuk melindungi 
informasi perusahaan yang dikategorikan sebagai informasi 
rahasia.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada 3. 
perusahaan untuk menjaga informasi rahasia perusahaan.

Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Komite Audit 4. 
MWA IPB dan seluruh pekerja perusahaan wajib menjaga 
kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perusahaan, 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat 
dikenakan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR)8.3. 

PRINSIP 8.3.1. 

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, 
P T  BLST memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

Konsisten mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan 1. 
Umum IPB.
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Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan 2. 
kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait aspek 
sains dan teknologi pertanian dan bidang terkait lainnya.

Mempertimbangkan ekspektasi semua 3. stakeholder.

Taat pada hukum dan regulasi lainnya.4. 

Terintegrasi ke dalam kegiatan bisnis perusahaan.5. 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib 6. 
dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggungjawabkan 
kepada RUPS.

TUJUAN8.3.2. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan 1. 
oleh PT BLST bertujuan untuk: 

Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan a. 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 
yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, 
dan masyarakat pada umumnya.

Mendukung pengembangan sains dan teknologi di b. 
bidang pertanian dan bidang yang terkait lainnya, sejalan 
dengan Visi, Misi dan Tujuan IPB.

Memberikan manfaat bagi sivitas akademika IPB dan c. 
masyarakat binaan IPB.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga 2. 
mempunyai tujuan strategis untuk meningkatkan reputasi 
dan kredibilitas perusahaan dan IPB melalui kegiatan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi 
dengan strategi bisnis perusahaan serta Misi, Visi, Tujuan 
dan Kebijakan Umum IPB.
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SINERGI8.3.3. 

Perusahaan Induk (Holding Company) dalam melaksanakan 
program tanggung jawab sosial dan lingkungannya akan 
bersinergi dengan para Perusahaan Anak agar didapatkan hasil 
yang maksimal.



 BAB 9.
PERSELISIHAN  

DAN FORCE MAJEURE

PERSELISIHAN9.1. 
Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara 1. 
PT BLST dengan pihak lainnya, maka Perusahaan Induk 
akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah 
untuk mufakat.

Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka 2. 
pihak PT BLST akan mengarahkan untuk diselesaikan  
melalui Pengadilan Negeri di mana domisili PT BLST 
berada.

Hal-hal di atas harus dimasukkan pada setiap perjanjian 3. 
kerja sama yang dibuat oleh PT BLST dan semua Perusahaan 
Anak.

FORCE MAJEURE9.2. 
Di dalam perjanjian kerja samanya dengan pihak lain, PT 1. 
BLST wajib mencantumkan ketentuan mengenai force majeure. 
Force majeure adalah suatu kejadian di luar batas kemampuan 
pihak yang bersangkutan dan setelah diperiksa secara wajar 
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tidak dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan, 
termasuk pula dan tidak terbatas pada musibah, perang atau 
tindakan rusuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, 
anarki atau sabotase, aksi atau tindakan sah pejabat negara 
atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran 
petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/
malapetaka dari alam sekitarnya, ledakan, kebakaran, aksi 
demonstrasi atau teroris dan pemogokan.

Dalam hal terjadinya 2. force majeure dimaksud ayat (1), pihak 
yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara 
tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tujuh hari 
kalender sejak saat dimulainya begitu juga saat berakhirnya 
dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang 
berwenang.

Kelalaian atau keterlambatan pihak yang mengalami 3. force 
majeure dalam memenuhi kewajiban memberitahukan 
dimaksud ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya oleh 
pihak lain peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai force majeure.

Apabila 4. force majeure menjadi kenyataan, PT BLST dan pihak 
lainnya sepakat merundingkan kembali hak dan kewajiban 
para pihak yang bersepakat.



 BAB 10.
PENUTUP

Menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate 
Governance) merupakan sistem yang dapat mencapai tujuan 
dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka Dewan  
Komisaris, Direksi, dan seluruh Pekerja di PT BLST selalu 
berupaya secara sungguh-sungguh untuk menerapkan Tata 
Kelola Perusahaan (GCG ) secara konsisten dengan mengacu 
pada pendekatan dan mekanisme yang ada pada Pedoman 
GCG ini. Hasil aktualisasi komitmen penerapan GCG sebagai 
sebuah sistem akan sangat signifikan dengan kelangsungan 
hidup perusahaan, baik dari aspek kinerja perusahaan maupun  
aspek corporate image, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh 
Pekerja dan stakeholder lainnya. 

Komitmen terhadap GCG dan penerapan prinsip-prinsipnya 
harus secara terus-menerus dan konsisten dilakukan serta 
diteladani dan dijiwai oleh Organ Perusahaan dan Organ 
Pendukung, sehingga pola kerja, budaya dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat 
dirasakan dan diikuti oleh seluruh Pekerja dan stakeholder 
lainnya yang akan membentuk budaya perusahaan di PT BLST. 
Oleh sebab itu, dalam rangka memastikan pemahaman dan 
implementasi Tata Kelola Perusahaan secara konsisten, setelah 
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pedoman ini ditetapkan, maka PT BLST melakukan sosialisasi  
dan internalisasi pedoman tersebut kepada pihak internal 
ataupun eksternal. 

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan 
GCG, perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap 
penerapan GCG dalam bentuk penilaian dan evaluasi, sebagai 
dasar untuk penyempurnaan pedoman yang berkelanjutan sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Bentuk penilaian dan evaluasi 
sebagai berikut.

Penilaian (1. assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi 
pelaksanaan GCG melalui pengukuran pelaksanaan dan 
penerapan GCG yang dilaksanakan secara berkala setiap 
dua tahun.

Evaluasi (2. review), yaitu program untuk mendeskripsikan 
tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG yang 
dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian yang 
meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut 
atas rekomendasi perbaikan.

Hal lain yang belum termasuk dalam pedoman ini akan  
dilakukan penyempurnaan sesuai kebutuhan perusahaan 
dan stakeholder dalam rangka pencapaian indikator kinerja 
perusahaan.
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Lampiran 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT BLST 206/
BLST/KOM/2019 tentang pedoman tata kelola 
perusahaan good corporate governance PT BLST








