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I. PENDAHULUAN 

Penerapan GCG pada aktivitas bisnis Perseroan telah menjadi kebijakan utama 
sekaligus menjadi fokus dalam mencapai pertumbuhan usaha dan peningkatan efisiensi 
operasional. Terkait erat dengan penerapan GCG tersebut salah satu yang tidak kalah 
penting dan mendesak untuk diterapkan secara berkelanjutan adalah Pedoman Good 
Corporate Governance (GCG Code). 

Penyusunan dan penetapan Pedoman GCG ini dengan mengedepankan nilai-nilai luhur 
yang berkembang dalam Perseroan dan diyakini sepenuhnya oleh seluruh Insan 
ReINDO Syariah untuk mampu meminimalkan perbedaan persepsi yang muncul dalam 
berinteraksi dengan berbagai Pemangku Kepentingan serta akan menciptakan motivasi 
dan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan 

1. Latar Belakang 
a. Dalam rangka antisipasi terhadap penerapan keterbukaan informasi publik, 

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang terkait 
yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik yang relevan untuk diakomodasikan dalam 
penyusunan pedoman GCG. 

b. Kementerian BUMN pada tahun 2010-2012 telah menerbitkan serangkaian 
kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan Menteri Negara BUMN, yang 
secara signifikan berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan GCG pada 
PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA. Diantaranya Peraturan Menteri 
Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola 
Perseroan yang baik pada BUMN sebagai pengganti Keputusan Menteri 
Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek 
Good Corporate Governance pada BUMN 

c. Sebagai salah satu prasyarat guna mencapai korporasi yang sehat, penerapan 
prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten sangat diperlukan oleh 
BUMN. Karena itu, PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA memandang 
perlu untuk menyusun dan menerapkan pedoman GCG sebagai acuan bagi 
seluruh Insan ReINDO Syariah dalam menjalankan aktivitasnya agar sesuai 
dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Balk. 

d. Pedoman GCG ini memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi Insan ReINDO 
Syariah (Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan ReINDO Syariah). 
Karena itu Perseroan akan selalu melakukan penyempurnaan Softstruktur 
GCG secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang 
terbaik bagi Perseroan. 
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e. Pedoman GCG ini akan disosialisasikan kepada seluruh pihak yang 
berkepentingan sehingga dapat dipahami dan tercipta tata kelola Perseroan 
yang balk dalam jangka panjang. 

2. Definisi GCG 
Perseroan mendefinisikan GCG adalah suatu sistem, proses dan struktur yang 
digunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 
akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka 
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya 
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 

3. Nilai-nilai luhur 

Nilai luhur dibangun dan i kata ReINDO Syariah ; 

Reliable : Menjadi insan yang handal, profesional dan selalu berupaya 
meningkatkan din i untuk menjadi center of knowledge. 

Excellence: Senantiasa melakukan penyempurnaan disegala bidang guna 
mendapatkan hash l yang terbaik. 

Integrity 	: Siddiq, Tabligh, Fathonah, dan Amanah. 

Notable : 	Memberikan kontribusi yang nyata, efisien dan efektif 

Discipline : Berperilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 
keteraturan, dan sportif dalam bertindak. 

Objective : Bekerja keras dan bekerja cerdas dalam mencapai sasaran dan 
tujuan perusahaan. 

4. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud: 

1) Sebagai salah satu konsep kebijakan yang dapat membantu Perseroan 
untuk meningkatkan kinerja dan nilai (value) Perseroan serta 
meningkatkan akuntabilitas publik dan kepercayaan investor. 

2) Sebagai fundamental penting aktivitas bisnis Perseroan untuk 
menciptakan suasana yang kondusif bagi pencapaian visi dan misi 
Perseroan serta akan menciptakan motivasi dan rasa tanggung jawab 
terhadap pencapaian tujuan Perseroan. 

3) Sebagai salah satu proses dalam upaya mendeteksi dan mencegah 
terjadinya pelanggaran dalam Perseroan serta merupakan wujud nyata 
implementasi GCG ditingkat operasional. 
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b. Tujuan: 

1) Mendorong Insan ReINDO Syariah agar dalam membuat keputusan dan 
menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

2) Menjadi rujukan/pedoman bagi Insan ReINDO Syariah untuk melakukan 
pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat 
mencegah dan mengurangi kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian 
finansial dan non finansial serta merusak citra Perseroan. 

3) Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif penyimpangan 
terhadap. kebijakan Perseroan mengenai penerapan pedoman perilaku. 

4) Memperoleh persamaan persepsi dan pemahaman antara Insan ReINDO 
Syariah dalam menerapkan tata nilai etikan Perseroan. 

5. Landasan Hukum 

a. Undang-Undang 

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara. 

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik. 

b. Peraturan Pemerintah 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 

c. Instruksi Presiden 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Instruksi 
Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anggota Direksi 
dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 

d. Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Menteri 

1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
07/MBU/2010 tentang Pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan 
Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 

2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 

3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 03 
/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan 
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara 
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4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisairs/Dewan 
Pengawas Badan Usaha Milik Negara; 

5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Balk Bagi 
Perusahaan Perasuransian 

6) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-
101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perseroan 

7) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-
I 02/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang. 

8) Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-
16/S-MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas 
Penetapan Tata Kelola Perseroan Yang Bak (Good Corporate 
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

9) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Per-02/MBU/02/2015 
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 
anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik 
Negara. 

e. Anggaran Dasar Perseroan 

Anggaran Dasar PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA (ReINDO Syariah) 
didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz lwan, SH., M.KN, Nomor 02 
tanggal 04 Mel 2016 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Reoublik Indonesia Nomor: AHU-0022723.AH.01.01. Tahun 2016 
tanggal 9 Mel 2016. 

6. Pengertian Umum 

a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilIki oleh Negara melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan Negara yang 
dipisahkan. 

b. Perseroan adalah PT REASURANSI 	SYARIAH 	INDONESIA yang 
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar berclasarkan Akta Notaris 
Nanda Fauz lwan, SH., M.KN, Nomor 02 tanggal 04 Mel 2016 

c. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 
Komisaris dan Direksi. 

d. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili 
Pemerintah seluruh pemegang saham Negara pada Persero dan Pemilik 
Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 
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e. Induk Perusahaan adalah suatu perseroan yang dibentuk dengan tujuan 
khusus untuk memiliki saham-saham dan mengendalikan operasi Perusahaan 
lain. 

f. Anak Perusahaan adalah Perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya 
dimiliki oleh Perusahaan dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh 
Perusahaan 

g. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah 
organ Persero yang mempunyai wewenang yang ticiak diberikan kepada 
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. 

h. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan 
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 
kegiatan pengurusan Persero. 

Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak 
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi 
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, 
yang mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen. 

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

k. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
Perseroan karena mempuyai hubungan hukum dengan Perseroan. 

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

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

n. Rapat Gabungan adalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang dihadiri 
oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Perseroan dan 
Sekretaris Dewan Komisaris. 

o. Assessment (penilaian) adalah program untuk mengidentifikasi pelaksanaan 
GCG di Perseroan melalui pengukuran pelaksanaan clan penerapan GCG di 
Perseroan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. 

p. Satuan Pengawasan Intern adalah aparat pengawasan internal Perseroan 
yang berfungsi untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian 
intern pada semua kegiatan usaha. 

q. Sekretaris Perseroan adalah pejabat penghubung (liason officer) antara 
Perseroan dengan Pemangku Kepentingan. 
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r. Insan ReINDO Syariah adalah Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural 
dan fungsional serta seluruh karyawan, balk karyawan tetap maupun karyawan 
tidak tetap. 

s. Karyawan adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat Perseroan yang berwenang sebagai karyawan untuk 
melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain 
dan i Perseroan. 

t. Budaya Perseroan adalah suatu falsafah yang didasari oleh nilai-nilai yang 
diyakini dan diterapkan dalam Perseroan secara berkesinambungan yang 
dijadikan sebagai acuan dan tercermin dalam etika perilaku bisnis di seluruh 
lini dan aspek pengelolaan usaha PT ReINDO Syariah untuk mencapai tujuan 
Perseroan. 

u. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dan i Organ Perseroan 
Perasuransian yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan 
usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. 

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

w. Risiko merupakan ketidakpastian lingkungan (internal dan eksternal) yang 
berpotensi menimbulkan dampak negatif pada Perseroan secara umum dan 
dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan. 

x. RJPP adalah rencana strategis Perseroan yang mencakup rumusan mengenai 
sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perseroan dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun. 

y. RKAP adalah penjabaran dan i RJPP ke dalam rencana kerja dan anggaran 
Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
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Dewan Komisaris 

_ 	. 

Direksi 

uan Pengawasan Int.e 

7. Struktur Tata Kelola Perseroan 

Struktur tata kelola Perseroan yang didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN 
Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada BUMN dan berlaku bagi PT ReINDO Syariah, 
adalah: 

Sekretaris Dewan Komisaris 

Komite Audit 
Komite Kebijakan Risiko 

Sistem Manajemen Risiko 

SistemTeknologi Informasi 

Sistem Pengendalian Intern 

8. Sistimatika Penyusunan 

Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) adalah naskah acuan utama 
bagi seluruh Insan ReINDO Syariah dalam menerapkan prinsip dan praktik GCG. 
Pedoman GCG ini terdiri dan i 6 (enam) bagian, yaitu: 

1)  Bagian I • 

2)  Bagian II • 

3)  Bagian III - 

4)  Bagian IV • 

5)  Bagian V 

6)  Bagian VI : 

Pendahuluan 

Tujuan dan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Hubungan antar Organ Perseroan 

Kebijakan Umum 

Pengelolaan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan 

Penutup 
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II. TUJUAN DAN PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

1. Tujuan Penerapan GCG 

a. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat, balk 
secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan 
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan 
Perseroan. 

b. Sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab, kepekaan dan komitmen untuk 
membantu pemerintah dalam menciptakan bisnis Perseroan yang balk, bersih 
dan sehat, sehingga dapat meningkatkan reputasi Perseroan. 

c. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, 
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ 
Perseroan. 

d. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan 
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab 
sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian 
lingkungan di sekitar Perseroan. 

e. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan 
perkembangan Perseroan dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya 
Perseroan yang lebih balk. 

f. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong terbentuknya identitas, 
karakter dan motivasi karyawan untuk berperilaku dan bertindak sesuai 
tuntutan Perseroan serta dilandasi dengan moral dan nilai-nilai etika yang 
sehat. 

g. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional, dan 
meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 

2. Prinsip-Prinsip GCG 

Dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut kinerja 
dan pencapaian sasaran Perseroan sesuai visi-misi yang telah ditetapkan, pada 
dasarnya Perseroan harus menerapkan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG 
sebagai budaya dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan, yaitu: 

a. Keterbukaan (Transparency) 

1) Prinsip Dasar 
Merupakan hak-hak para Pemegang Saham atas informasi yang benar 
dan tepat mengenai Perseroan, ikut dalam pengambilan keputusan 
mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas Perseroan, dan hak 
atas keuntungan Perseroan. Transparansi juga diartikan keterbukaan 
informasi balk dalam proses pengambilan keputusan maupun 
mengungkapkan informasi tentang Perseroan. 
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2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a) Perseroan harus menyediakan dan mengungkapkan informasi secara 
tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta 
mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya. 

b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada, 
visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan, kondisi keuangan, 
susunan dan komposisi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, 
kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan 
lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, 
sistem pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GCG serta 
tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat 
mempengaruhi kondisi Perseroan. 

c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi 
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perseroan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak 
pribadi. 

d) Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara proporsional 
dikomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan. 

e) Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada Perseroan 
untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan. 

b. Akuntabilitas (accountability) 

1) Prinsip Dasar 

Merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban 
organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara 
efektif. 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a) Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab 
masing-masing organ Perseroan dan semua Insan ReINDO Syariah 
secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 
Perseroan. 

b) Perseroan harus meyakini bahwa semua organ Perseroan dan semua 
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung 
jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 

c) Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian intern yang 
efektif dalam pengelolaan Perseroan. 

d) Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 
Perseroan yang konsisten dengan nilai-nilai Perseroan, sasaran 
utama dan strategi Perseroan, serta memiliki system penghargaan 
dan sanksi (reward and punishment system). 
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e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ 
Perseroan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis 
dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 

f) Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jajarannya harus 
membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya secara 
periodik dan berkesinambungan. 

c. Responsibilitas (responsibility) 

1) Prinsip Dasar 

Merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a) Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat 
dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha 
dalam jangka panjang. 

b) Organ Perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan peraturan Perseroan (bylaws). 

c) Perseroan harus melaksanakan tanggung jawab sosial yaitu peduli 
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 
Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang 
memadai. 

d) Perseroan harus bertanggung jawab atas segala risiko usaha yang 
terjadi. 

d. Independensi (independency) 

1) Prinsip Dasar 

Merupakan keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa 
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan i pihak manapun yang 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat. 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a) Masing-masing organ Perseroan harus menghindari terjadinya 
dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan 
tertentu, bebas dan i benturan kepentingan dan dan i segala pengaruh 
atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan 
secara obyektif. 
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b) Masing-masing organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung 
jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem 
pengendalian intern yang efektif. 

c) Seluruh jajaran Perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya 
sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya serta anggaran 
dasar, peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan, 
sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

d) Seluruh jajaran Perseroan harus saling menghormati hak, kewajiban, 
tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness) 

1) Prinsip Dasar 

Merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 
Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 
perundang-undangan. 

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada Pemangku 
Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 
pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap 
informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 
kedudukan masing-masing. 

b. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 
kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan 
kontribusi yang diberikan kepada Perseroan. 

c. Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi 
fisik. 

3. Prinsip — Prinsip Reasuransi Syariah 
Perseroan menjalankan bisnis reasuransi syariah, sebagai salah satu bentuk 
diversifikasi usaha ReINDO untuk meningkatkan kinerja Perseroan dalam jangka 
pendek dan jangka panjang. Reasuransi syariah adalah usaha saling melindungi 
dan saling menolong di antara pihak penanggung (Perseroan asuransi) dan 
Perseroan reasuransi melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad 
(perikatan) yang sesuai dengan syariah. 
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Reasuransi syariah mempunyai tujuan yang sama dengan reasuransi konvensional, 
yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaannya adalah reasuransi 
syariah menggunakan asas tolong menolong dengan membagi risiko di antara 
peserta asuransi (risk sharing). Dalam menjalankan reasuransi syariah, Perseroan 
senantiasa memperhatikan empat prinsip pengelolaan reasuransi syariah, yaitu 
Siddiq, Tabligh, Fathonah, dan Amanah. 

III. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERSEROAN 

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan 
Direksi, yang dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara. 

Perseroan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perseroan sangat 

berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perseroan dan 
implementasi GCG.Dengan demikian, Perseroan secara tegas memisahkan tugas, hak, 

kewajiban, wewenang, fungsi dan tanggung jawab Rapat Umum Pemegang Saham, 

Dewan Komisaris dan Direksi. 

Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi dengan 

itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-unclangan dan anggaran 
dasar serta kesadaran akan adanya tanggung jawab Perseroan terhadap pemangku 
kepentingan. Demikian juga halnya bahwa masing-masing Organ Perseroan selalu 
menghormati dan bertindak sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing atas 

dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai (arms length relationship). 

Hubungan antar Organ Perseroan yang diuraikan pada pedoman GCG hanya 
menyangkut pokok-pokok dan prinsip hubungan antar Organ Perseroan, sedangkan 

uraian yang komprehensif tertuang dalam panduan Dewan Komisaris dan Direksi 

(board manual) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan i pedoman 

GCG (GCG Code) mi. 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

a. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 
Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar. 

b. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang 
berkaitan dengan Perseroan dan i Direksi dan atau Dewan Komisaris, 
sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan 
dengan kepentingan Perseroan. 
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c. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yaitu 

1) RUPS Pengesahan Rencana Jangka Panjang. 

2) RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. 

3) RUPS Pengesahan Laporan Perhitungan Tahunan tahun buku yang 
bersangkutan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun buku berakhir. 

4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk 
kepentingan Perseroan. 

d. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-
kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang 
berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS; 

e. Bentuk Keputusan Pemegang Saham 

1) Keputusan pemegang saham dan Keputusan Menteri Negara BUMN 
selaku pemilik modal dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau 
surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai 
Keputusan RUPS/Menteri Negara BUMN. 

2) Surat biasa disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas 
usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris; 

2. Dewan Komisaris 

a. Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan bertugas dan bertanggungjawab 
secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG. 

b. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS, 
yang persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Dewan 
Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri Negara 

c. Organ Pendukung Dewan Komisaris terdiri atas Sekretaris Dewan Komisaris, 
Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko. 

d. Dewan Komisaris wajib menyusun rencana kerja clan anggaran tahunan 
(RKAT) Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dani 
R KAP. 

e. Penilaian Dewan Komisaris 

1) RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance 
Indicators) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dan i Dewan Komisaris. 

2) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas 
keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan 
pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. 

f. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang 
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lam pau kepada RUPS. 
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3. Direksi 

a. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di 
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan. 

b. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi haruF.; mematuhi Anggaran 
Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-unclangan serta wajib 
melaksanakan prinsip GCG, yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN. 

c. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS sesuai dengan 
persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian yang diatur 
dengan Keputusan Menteri Negara BUMN. 

d. Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, serta 
struktur organisasi dan pembagian tugas Unit Kerja dibawahnya. 

e. Organ Pendukung Direksi yang terkait langsung dengan struktur tata kelola 
Perseroan terdiri atas Sekretaris Perseroan dan Satuan Pengawasan Intern. 

f. Direksi menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana 
strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 

g. Direksi menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) sebagai 
penjabaran tahunan dan i RJP. 

h. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam 
bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan 
kegiatan Perseroan, dan laporan pelaksanaan GCG. 

IV. KEBIJAKAN UMUM PERSEROAN 

Kebijakan Umum Perseroan dimaksudkan untuk menyatukan pokok-pokok kebijakan 
yang terkait dalam penerapan GCG dan menjadi acuan bagi ReINDO Syariah untuk 
penyusunan pedoman dan kebijakan teknis. 

1. Mengenal Nasabah 

Perseroan senantiasa menerapkan prinsip mengenal nasabah. Untuk itu Perseroan 
mengatur dan menetapkan prinsip mengenal nasabah sekurang-kurangnya 
meliputi: 

a. Penyusunan kebijakan dan prosedur mengenai: 

1) Penerimaan, identifikasi dan pemantauan terhadap rekening 
dan transaksi nasabah. 

2) Manajemen risiko yang bertujuan untuk dapat mengenali profil 
nasabah yang memungkinkan untuk melakukan identifikasi 
transaksi yang mencurigakan dan membuat laporannya. 
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b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan bagi Dewan Komisaris dan 
Direksi dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah. 

c. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan petugas khusus 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 

d. Penyusunan sistem informasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi, 
menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai 
karakteristik transaksi. 

e. Penyusunan program pelatihan penerapan prinsip mengenal nasabah bagi 
karyawan. 

2. Pemasaran 

Perseroan dalam memasarkan produk-produknya, senantiasa dengan 
menggunakan cara-cara yang etis serta mengungkapkan informasi yang relevan 
sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen underwriting. 

Perseroan menjamin kegiatan pemasaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
ada khususnya menyangkut ketentuan anti monopoli dan persaingan usaha yang 
sehat. 

3. Sistem Manajemen Mutu 

a. Perseroan harus menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan 
terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas 
proses bisnis dan kinerja Perseroan secara menyeluruh dalam rangka 
peningkatan produktivitas dan daya saing. 

b. Perseroan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) dalam 
melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan Standar Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. 

c. Perseroan mewajibkan seluruh manajemen Perseroan untuk berkonnitmen dan 
terlibat penuh untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu. 

4. Transaksi dengan Mitra Usaha. 

Hubungan dengan Mitra Usaha didasari oleh hubungan yang saling menghormati 
dan saling percaya. Perseroan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus 
membangun hubungan balk jangka pendek maupun jangka panjang yang saling 
menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Dalam melakukan transaksi dengan Mitra Usaha yang berpotensi menimbulkan 
benturan kepentingan dan berpotensi juga menghilangkan independensi serta 
obyektivitas Insan ReINDO Syariah, Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan 
sebagai berikut: 

a. Menegaskan posisi seseorang berbicara dan bertindak dalam 
kapasitasnya sebagai pribadi ataupun sebagai Insan ReINDO Syariah. 

b. Tidak memanfaatkan informasi penting dan rahasia untuk kepentingan 
pribadi. 
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c. Menghindari kepentingan keuangan (kepemilikan saham) dalam 
Perseroan Mitra Usaha. 

d. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya 
kecurigaan akan adanya benturan kepentingan. 

e. Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum 
penandatanganan perjanjian kerja sama usaha. 

5. Pengelolaan Investasi dan Keuangan 

a. Investasi 

Perseroan memandang bahwa investasi merupakan salah satu kegiatan untuk 
memelihara/meningkatkan dana dalam rangka memenuhi kewajiban yang 
sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu Perseroan memiliki 
komitmen untuk melakukan investasi secara hati-hati (prudent) dengan tetap 
memperhatikan prinsip-prinsip hasil yang optimal, flexsibilitas, aman serta 
sesuai dengan jangka waktu kewajiban. 

b. Permodalan 

Perseroan menyadari bahwa kecukupan permodalan merupakan syarat mutlak 
yang harus dipenuhi oleh Perseroan reasuransi. Oleh karena Perseroan 
senantiasa mengelola permodalan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: 

1) Menjaga dan i waktu ke waktu tingkat kecukupan modal sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

2) Memperkuat permodalan untuk meningkatkan retensi sendiri. 

6. Pengelolaan dan Pendayagunaan Aktiva Tetap 

a. Direksi menetapkan kebijakan pengelolaan dan pendayagunaan aktiva tetap 
Perseroan. 

b. Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan 
terbaik (optimalisasi) atas setiap aset Perseroan (highest and best uses). 

c. Direksi menyusun daftar Aktiva Tetap yang tidak optimal pemanfaatannya 
disertai dengan penjelasan mengenai kondisi Aktiva Tetap tersebut, termasuk 
mengenai rencana tata ruang dimana Aktiva Tetap terselout berada. 

d. Direksi melakukan optimalisasi pemanfaatan Aktiva Tetap untuk menciptakan 
nilai tambah bagi Perseroan. 

e. Dalam hal terdapat Aktiva Tetap yang tidak dapat dioptimalkan 
pemanfaatannya, maka Direksi dapat mengusulkan untuk dihapusbukukan dan 
dipindahtangankan. 
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f. 	Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara antara lain : Bangun 
Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Operasi, Kerja Sama Usaha, 
Sewa, atau Pinjam Pakai. 

7. Hubungan dengan Dewan Pengawas Syariah 

Perseroan telah memiliki Perseroan usaha reasuransi yang dijalankan berdasarkan 
prinsip syariah. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan unit reasuransi syariah 
dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan oleh Dewan 
Syariah nasional. Anggota DPS memiliki keahlian di bidang fiqih muamalat dan 
pengetahuan di bidang perasuransian. 

Perseroan menjamin DPS dapat bersikap independen untuk melaksanakan tugas 
melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi dan 
pengawasan kegiatan reasuransi syariah dalam rangka memastikan dipatuhinya 
prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa syariah Islam. 

DPS memberikan pernyataan bahwa penyelenggaraan usaha reasuransi sesuai 
atau menyimpang dan i prinsip syariah bersamaan dengan penyampaian laporan 
keuangan Perseroan  

8. Pengendalian Informasi Perseroan 

a. klasifikasi informasi 

1) Informasi Biasa 

a) Informasi Biasa adalah informasi yang ditujukan kepada publik yang 
terkandung dalam dokumen resmi, keterangan resmi atau publikasi 
resmi yang dikeluarkan oleh Perseroan. 

b) Informasi Biasa diantaranya bahan-bahan informasi yang sudah 
dikemas sedemikian rupa sebagai bahan publikasi atau dapat diakses 
publik. Bentuk Informasi Biasa antara lain Siaran Pers, 
Sambutan/Pidato Direksi, Brosur, Leaflet, Pengumuman, Newsletter, 
dan surat-surat berklasifikasi biasa. 

c) Penetapan sebagai informasi biasa tidak mengurangi kewenangan 
Direksi untuk melakukan pengaturan terhadap mekanisme akses pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap Informasi Biasa. 

2) Informasi Terbatas 

a) Informasi Terbatas adalah informasi yang hanya dapat diakses oleh 
pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan informasi terbatas 
sebagaimana nama-nama pihak yang dicantumkan dalam informasi 
terbatas atau dicantumkan pada surat pengantar informasi. 

b) Informasi terbatas diantaranya Keputusan Direksi, Surat Perintah 
Direksi, Memo-memo Internal, dan sebagainya 
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c) Perseroan dapat memberikan tanda "TERBATAS", apabila secara 
teknis memungkinkan, terhadap informasi terbatas agar dapat dikenali 
dengan mudah sebagai Informasi Terbatas. 

d) Penetapan sebagai Informasi Terbatas mengharuskan Perseroan untuk 
melakukan pengaturan terhadap mekanisme distribusi dan Informasi 
Terbatas hanya kepada pihak-pihak yang langsung berkepentingan 
terhadap Informasi Terbatas. 

3) Informasi Rahasia 

a) Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak dapat diungkapkan 
kepada publik karena sifat kerahasiaanya sehingga apabila 
diungkapkan akan menghasilkan penilaian yang salah terhadap kinerja 
Perseroan, merugikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham 
dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan. 

b) Informasi tersebut diantaranya Surat-surat berklasifikasi Rahasia (R), 
Hasil-temuan Pengawasan Intern, Dokumen Hasil Audit Perseroan, dan 
sebagainya. 

c) Perseroan wajib memberikan tanda "RAHASIA" apabila secara teknis 
memungkinkan, terhadap Informasi Rahasia agar dapat dikenali dengan 
mudah sebagai Informasi Rahasia. 

d) Penetapan Informasi Rahasia mengharuskan Perseroan untuk 
melakukan pemeliharaan sifat rahasia. 

b. Informasi bagi Pemegang Saham 

1) Setiap Pemegang Saham dijamin oleh Perseroan untuk memperoleh 
informasi yang terkait dengan kinerja Perseroan secara lengkap, akurat, 
teratur dan tepat waktu sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham 
untuk mengambil keputusan. 

2) Direksi dan seluruh karyawan Perseroan dilarang memberikan informasi 
yang berbeda kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. 

c. Tanggung Jawab Pengelolaan Informasi 

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi internal 
termasuk didalamnya pengendalian terhadap proses klasifikasi dan 
pengungkapan informasi kepada pihak lain yang secara teknis dikelola oleh 
Sekretariat Perseroan. 

d. Tanggung Jawab Pengungkapan Informasi 

Pengungkapan informasi baik secara formal maupun secara informal kepada 
media massa dilaksanakan oleh pejabat yang terkait dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

1) Dewan Komisaris menyampaikan informasi Perseroan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. 
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2) Direktur Utama menyampaikan informasi Perseroan yang berkaitan dengan 
kebijakan umum dan kebijakan strategis. 

3) Direktur menyampaikan informasi Perseroan yang berkaitan dengan 
kebijakan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi. 

e. Pelanggaran Terhadap Informasi 

Penyalahgunaan terhadap informasi Perseroan dapat dikenakan sanksi 
administratif dan sanksi hukum sesuai Anggaran Dasar (AD), serta ketentuan 
Perseroan lainnya. 

9. Tanggung Jawab Sosial Perseroan 

Direksi menetapkan dan menerapkan kebijakan Perseroan mengenai tanggung 
jawab sosial dan lingkungan Perseroan mengantisipasi dampak negatif terhadap 
masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan dan proses operasional dani 
Perseroan, dengan: 

a. Mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat 
kegiatan operasi dan penunjangnya. 

b. Memiliki rencana kerja untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha 
kecil secara efektif dan selektif sebagai bagian dan i tanggung jawab sosial 
Perseroan. 

c. Memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan 
CSR dengan melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan 
dengan target-targetnya. 

d. Tanggung jawab sosial Perseroan/corporate social responsibility (CSR) 
merupakan bagian dan i visi Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi 
Pemangku Kepentingan dalam rangka terciptanya sinergi yang balk, maju, dan 
tumbuh bersama. 

e. Perseroan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, 
moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar 
mengingat keberhasilan Perseroan tidak dapat dilepaskan dan i hubungan yang 
harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat. 

f. Perseroan harus memiliki Peraturan yang dapat menjamin terjaganya 
keselarasan hubungan antara Perseroan dengan masyarakat, termasuk 
penerapan program kemitraan dan bina lingkungan. 

10. Kebijakan sistem pengendalian Intern 

a. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk 
mengamankan investasi dan aset Perseroan. 
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b. Sistem pengendalian intern antara lain mencakup hal-ha' sebagai berikut: 

1) Lingkungan pengendalian intern dalam Perseroan yang dilaksanakan 
dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dan: 

a) lntegritas, nilai etika dan kompetensi karyawan. 

b) Filosofi dan gaya manajemen. 

c) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan 
dan tanggung jawabnya. 

d) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia. 

e) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 

2) Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu 
suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan 
risiko yang relevan. 

3) Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu 
proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan 
unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai 
kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, 
pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perseroan. 

4) Sistem infornnasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan 
mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan. 

5) Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian 
intern, termasuk sistem pengendalian intern pada setiap tingkat dan unit 
dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara 
optimal. 

V. HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

Pemangku kepentingan, adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan 
dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan 
operasional Perusahaan, yang antara lain terdiri dan i pemegang saham, pegawai, 
Perusahaan asuransi dan Perusahaan reasuransi lain, Perusahaan penunjang, mitra 
bisnis dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha Perseroan. 

1. Prinsip Dasar 

Antara Perseroan dan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai 
dengan asas kewajaran dan kesetaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi 
masing-masing pihak. Agar hubungan antara Perseroan dengan pemangku 
kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai 
berikut: 
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a. Terhadap asuransi dan Perusahaan reasuransi, Perseroan harus memiliki 
standar pelayanan yang tansparan dan menjamin terpenuhinya kewajiban. 

b. Terhadap karyawan, Perseroan harus menjamin tidak terjadinya diskriminasi 
berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin (gender) serta 
terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan 
pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan 
masing-masing. 

c. Terhadap Perusahaan asuransi dan Perusahaan reasuransi lain, Perseroan 
harus dapat menjaga persaingan secara sehat dengan tetap dimungkinkan 
melakukan kerjasama bisnis. 

d. Terhadap Perusahaan penunjang, Perseroan harus menghormati dan 
mendukung sikap profesional dan independennya. 

e. Terhadap mitra bisnis, Perseroan harus bekerjasama untuk kepentingan kedua 
belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. 

f. Terhadap masyarakat sekitar, Perseroan harus peduli dan memperhatikan 
kepentingan serta kelestariannya. 

2. Pedoman Pokok Pelaksanaan 

a. Perusahaan Reasuransi 

Dalam berhubungan dengan perusahaan asuransi/reasuransi, Perseroan 
berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : 

1) Perseroan harus memenuhi dan melaksanakan: 

a) Kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dalam asuransi. 

b) Perlindungan terhadap kepentingan dan kerahasiaan ceding. 

c) Evaluasi kebutuhan asuransi bagi ceding. 

d) Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi ceding. 

e) Pelayanan terhadap perusahaan asuransi berdasarkan prinsip utmost 
good faith, dengan integritas dan kompetensi yang tinggi. 

f) Penunjukan adjuster bersama-sama dengan perusahaan asuransi 
dalam hal diperlukan. 

2) Perseroan harus memastikan bahwa ceding: 

a) Menyampaikan informasi kepada Perseroan secara jujur terkait 
dengan data Tertanggung dan obyek risiko. 

b) Membayar premi asuransi tepat waktu sesuai perjanjian. 

c) Melaporkan tentang terjadinya kerugian kepada Perseroan dan 
pengajuan klaim asuransi sesuai prosedur. 
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d) Memberi kesempatan kepada Perseroan untuk melakukan survey 
terhadap obyek yang mengalami kerugian bekerjasama dengan 
adjuster dalam hal diperlukan. 

b. Pegawai 

Dalam hubungan dengan pegawai, Perseroan dan pegawai berpedoman pada 
hal-hal sebagai berikut : 

1) Perseroan harus memenuhi dan melaksanakan : 

a) Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang 
terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas. 

b) Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, jenjang karir 
dan persyaratan kerja lainnya, harus dilakukan secara obyektif, tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan 
kondisi fisik seseorang, atau keadaaan khusus lainnya yang dilindungi 
oleh peraturan perundang-undangan. 

c) Penyusunan peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola 
rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai. 

d) Penyediaan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan 
keselamatan kerja agar setiap pegawai dapat bekerja secara kreatif 
dan produktif. 

e) Penyediaan informasi yang perlu diketahui oleh pegawai melalui 
sistem komunikasi yang berjalan balk dan tepat waktu. 

f) Pemberian peluang untuk membentuk serikat pekerja dengan tetap 
memperhatikan peraturan perundang-undangan. 

g) Penyusunan sistem yang dapat menjaga agar setiap pegawai 
menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai Perseroan serta 
mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku. 

2) Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan : 

a) Kewajiban sebagaimana diatur jelas didalam Peraturan Perseroan dan 
atau Perjanjian Kerja Bersama. 

b) Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan 
balk Perseroan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. 

C) Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan 
kerja dan kesejahteraan pegawai balk oleh pegawai sendiri maupun 
melalui serikat pekerja yang ada di Perseroan, bila dipandang perlu. 

d) Pelaporan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perseroan 
dengan hak memperoleh perlindungan sebagai pelapor. 
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c. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lain 

Dalam hal ada hubungan bisnis antar Perusahaan asuransi, antar Perusahaan 
reasuransi dan antara Perusahaan asuransi dan Perusahaan reasuransi, harus 
berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:  

1) Persaingan dalam lingkungan Perusahaan asuransi dan Perusahaan 
reasuransi harus dibangun secara sehat. 

2) Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada: 

a) Adanya perjanjian tertulis diantara para pihak. 

b) Pengungkapan dan peyampaian informasi yang relevan dan data yang 
akurat. 

d. Perusahaan Penunjang 

Hubungan Perseroan dengan Perusahaan penunjang hendaknya 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi 

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, 
Perusahaan dan pialang berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 

a) Perseroan harus melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip 
kehati- hatian (prudent) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian. 

b) Perseroan harus memastikan bahwa pialang: 

(1) Memiliki ijin usaha dan i otoritas dan kompetensi yang dibuktikan 
dengan adanya pengakuan dan i Lembaga Profesi Pialang. 

(2) Menyampaikan semua informasi yang relevan kepada Perseroan 
secara benar, jujur dan lengkap 

(3) Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian 
dan peraturan perundangan. 

2) Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi 

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), 
Perseroan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 

a) Perseroan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan 
memberikan data secara lengkap dan akurat, berkaitan dengan 
terjadinya suatu klaim. 

b) Perseroan harus memastikan bahwa penilai kerugian: 

(1) Mengetahui dan memahami persyaratan-persyaratan (term and 
condition) reasuransi yang diperjanjikan antara Perseroan dengan 
ceding. 
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(2) Menggunakan persyaratan dan kondisi-kondisi polis sebagai dasar 
dalam menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi. 

(3) Mengambil kesimpulan atas pemeriksaan dan penelitian secara 
kompeten dan independen mewakili kepentingan Perseroan dan 
pemegang polis. 

(4) Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai 
terjadinya kerugian tersebut dan sebab-sebabnya, sesuai fakta 
yang diketahui secara wajar, tanpa berpihak kepada Perseroan 
maupun pemegang polis. 

(5) Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian 
dan peraturan perundangan. 

3) Hubungan dengan Konsultan Aktuaria 

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, Perseroan berpedoman 
pada hal-hal sebagai berikut : 

a) Perseroan harus mengungkapkan data dan informasi yang akurat 
sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam melaksanakan 
tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. 

b) Perseroan harus memastikan bahwa konsultan aktuaria yang 
ditunjuk: 

(1) Memiliki integritas dan reputasi yang balk clan diakui oleh lembaga 
yang berwenang. 

(2) lndependen terhadap Perseroan dan bebas dan i kepentingan 
Pemegang Saham. 

(3) Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan 
standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku. 

(4) Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan. 

e. Mitra Bisnis 

Mitra bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur dan pihak lain yang 
melakukan transaksi usaha dengan Perseroan. Dalam hubungan dengan mitra 
bisnis, Perseroan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 

1) Perseroan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin 
dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian 
dan peraturan perundang-undangan. 

2) Perseroan harus memastikan bahwa Perseroan dan mitra bisnis: 
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a) Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis 
yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat 
keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. 

b) Saling merahasiakan informasi dan melindungl kepentingan masing-
masing pihak, kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-
undangan. 

C) Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan 
peraturan perundang-undangan. 
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