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DISCLAIMER

Isi Pedoman Kerja Direksi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ini adalah Pedoman Kerja sesuai dengan
Undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya serta telah melalui proses
pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan.

Namun demikian mengingat bahwa peraturan perundang-undangan dapat berubah dari waktu ke waktu,
maka setiap akses dan penggunaan atas Pedoman ini agar dilakukan secara bijaksana dengan
memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan perundang-undangan
yang dirujuk.
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Bab I

Pendahuluan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan

yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perusahaan

yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diamanatkan dalam undang- undang Perseroan.

Direksi sebagai salah satu organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk

mengelola Perusahaan. Masing- masing anggota Direksi dapat bertindak sesuai dengan tugas

dan wewenangnya masing- masing namun demikian, pelaksanaan tugas oleh masing- masing

anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing- masing anggota

Direksi adalah setara dan Presiden Direktur bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Pedoman Kerja Direksi ini dibuat untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan tolok

ukur pencapaian kerja Direksi. Pedoman kerja ini mengatur antara lain tentang komposisi

Direksi, fungsi Direksi, Pembagian Kerja Direksi dan pedoman Etika Direksi. Pada

perkembangannya, Pedoma Kerja Direksi ini dapat direview kembali untuk menyesuaikan

dengan Peraturan Perundangan maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baik di bidang

asuransi maupun pasar modal.

Bab II
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Komposisi, Pengangkatan, Pengunduran Diri dan

Pemberhentian Direksi

1. Komposisi Anggota Direksi

1.1. Susunan keanggotaan Direksi Perusahaan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) anggota

dan atau mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai komposisi anggota Direksi.

1.2. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan

tugas dan wewenangnya masing- masing.

1.3. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia untuk memungkinkan pelaksanaan

tugas pengelolaan Perusahaan sehari- hari.

1.4. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai

dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

2. Persyaratan Pengangkatan Anggota Direksi

2.1 Dinyatakan lulus penilaian dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.2 Tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan

Komisaris pada 1 (satu) perusahaan perasuransian lain yang memiliki bidang usaha

yang berbeda.

2.3 Tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan dan atau

mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan

berhenti bekerja dari OJK kurang dari 1 (satu) tahun.

2.4 Tidak pernah menjabat sebagai anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris atau

anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan :

a. Suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam

waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatannya.

b. Suatu Perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena

melakukan pelanggaran dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatannya;

dan/atau

c. Suatu Perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya

d. Suatu Perusahaan Terbuka yang pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan

e. Suatu Perusahaan Terbuka yang pernah memperoleh izin, persetujuan atau

pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban

menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa

Keuangan.
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3. Pengunduran Diri Anggota Direksi

3.1 Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya

berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan.

3.2 Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran dirinya paling lambat 90 (sembilan

puluh) hari sebelum pengunduran diri berlaku efektif.

3.3 Pengunduran diri anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum

Pemegang Saham

4. Pemberhentian Anggota Direksi

4.1 Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dan Rapat

Umum Pemegang Saham dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian

sementara

4.2 Anggota Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum

Pemegang Saham.

4.3 Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang

a. Menjalankan pengurusan perusahaan

b. Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan

Bab III
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Fungsi Direksi

Fungsi pengurusan yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundangan mencakup tugas utama, antara lain :

1. Fungsi Kepengurusan

1.1. Direksi menjalankan tugas kepengurusan sesuai dengan pembagian tugas masing-

masing yaitu :

a. Presiden Direktur

Bertugas untuk melakukan koordinasi kegiatan dan kebijakan seluruh Anggota

Direksi, membawahi fungsi kepatuhan dan menjalankan tugas Direksi

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

b. Direktur Teknik

Bertugas untuk menjalankan kegiatan dan kebijakan di bidang teknik

underwriting, reasuransi dan klaim dan menjalankan tugas Direksi sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

c. Direktur Pemasaran

Bertugas untuk menjalankan kegiatan dan kebijakan di bidang pemasaran,

promosi dan menjalankan tugas Direksi sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Anggaran Dasar.

d. Direktur Keuangan dan Investasi

Bertugas untuk menjalankan kegiatan dan kebijakan di bidang keuangan,

investasi dan menjalankan tugas Direksi sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Anggaran Dasar.

e. Direktur Umum

Bertugas untuk menjalankan kegiatan dan kebijakan di bidang administrasi

umum, personalia, legal dan menjalankan tugas Direksi sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

1.2. Direksi menyusun visi, misi dan nilai- nilai serta rencana bisnis dan rencana korporasi

jangka pendek dan jangka panjang.

1.3. Direksi mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan secara efektif dan

efisien.

1.4. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari Pemangku Kepentingan.

1.5. Direksi dapat membentuk Komite- Komite untuk membantu pelaksanaan tugas

pengurusan Direksi, akan tetapi tanggun jawab pengurusan tetap berada pada Direksi.

1.6. Direksi mempertanggungjawawakan pelaksanaan pengurusan Perusahaan kepada

Rapat Umum Pemegang Saham.
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2. Fungsi Manajemen Risiko

2.1. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan yang

mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan.

2.2. Dalam mengambil keputusan strategis Direksi memperhitungkan dengan seksama

dampak risiko dan cara untuk meminimalisir terjadinya risiko.

2.3. Direksi membentuk unit kerja atau penanggung jawab pengendalian risiko.

3. Fungsi Pengendalian Internal

3.1. Direksi menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan.

3.2. Direksi mengkondisikan lingkungan kerja yang yang disiplin dan terstruktur.

3.3. Direksi mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang

mungkin terjadi.

3.4. Direksi menjamin keterbukaan akses informasi dan komunikasi penyajian laporan

kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan Peraturan.

3.5. Direksi melakukan monitoring fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit

struktur organisasi Perusahaan.

4. Fungsi Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial

4.1. Direksi memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku

kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan untuk memastikan

kelancaran komunikasi dan tersedianya akses informasi yang mudah diakses oleh

pemangku kepentingan.

4.2. Direksi memiliki perencanaan yanbg jelas dan fokus dalam pelaksanaan tanggung

jawab soasial Perusahaan.

Bab IV

Rapat Direksi
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1. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali

dalam setiap bulan.

2. Direksi menyelenggaraka rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling

kurang 1(satu) kali dalam 4(empat) bulan.

3. Direksi wajib menjadwalkan rapat berkala untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya

tahun buku.

4. Bahan rapat disampaikan kepada Peserta Rapat Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum

rapat diselenggarakan.

5. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan

apabila tidak tercapai mufakat makan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara

terbanyak.

6. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan

disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi .

7. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) maka wajib dicantumkan

secara jelas dalam risalah rapat Direksi.

8. Setiap anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Direksi berhak

menerima salinan risalah Rapat Direksi.

Bab V

Penutup
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Demikian Pedoman Kerja Direksi ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya

dengan itikad baik dan dapat dievaluasi untuk dapat disesuaikan dengan peraturan

perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.


