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PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK
No. 02/KOM-YP/Y[I|ZjL7
DASAR PEMBET{TUKAN

1.

PT Yanaprima Hastapersada Tbk (selanjutnya disebut "PerseroanJ, sebagai perusahaan yang

sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundangan di
bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

2.

Dewan Komisaris Perseroan perlu membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya
disebut "Komite') untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakanakan tugas dan
fungsinya, agar perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-pinsip Good Corporate
Governance/GCG.

3.

Sehubungan dengan itu, Komite wajib menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

(selanjutnya disebut "PedomanJ yang mengikat bagi setiap anggota Komite dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang selanjutnya ditetapkan oleh Dewan
Komisaris.

4.

Dasar hukum Pedoman ini adalah:

a.

b.

Peraturan O-lK

No.

34|PAJK.O4|ZOI4 tertanggal

8

Desember 2014 tentang Komite

Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Keputusan Dewan Komisaris No. 00UKOM-YP/VII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang
Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

STRUKTUR DAN MASA JABATAN

1.

StrukturKeanggotaan
Komite terdiri dari sediktnya 3 (tiga) orang anggota, dengan komposisi sebagai berikut:
seorang Ketua, sekaligus merupakan Komisaris Independen Perseroan;
anggota lainnya yang dapat berasal dari:
. anggota Dewan Komisaris; atau

a.

i.
ii.

.

.
'

b.

.

pihak ektemal, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan,
mempunyai pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi dan tidak

merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya di Perseroan; atau
pihak internal di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Anggota Komite sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak internal di bawah Direki
yang membidangi sumber daya manusia.

C.. Anggota Direki Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite.

2.

Masa

labatan '

a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris,
b. I,lasa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih laina dari masa jabatan Dewan Komisaris.

c. Anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkgt kembali,
d. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling
lambat 60 hari sejak anggota Komite yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan
fungsinya.
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'AWAB
l.Komitewajibbertindakindependendalammelakanakantugasnyasertabertanggungjawab
kepada Dewan Komisaris.
Terkait fungsi Nominasi:
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
komposisi jabatan anggota Direki dan Dewan Komisaris;
kebijakan dan kriteria proses nominasi; dan
iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

a.

i.
ii.

b.MembantuDewanKomisarismelakukanpenilaiankinerjaanggotaDireksidanDewan
Komisarisberdasarkantolokukuryangtelahdisusunsebagaibahanevaluasi;

c.

pengembangan
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program
kemampuan anggota Direki dan/atau anggota Dewan Komisaris;

d.

Memberikan usuian calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau
Rapat
anggota Dewan Komisaris kepJda Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada

a

Umum Pemegang Saham ("RUPS')'

3.

Terkait funqsi iibmunerasi:
dan
Membe?ikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan
Komisaris;
besaran remunerasi anggota Direki dan Dewan

a.

b.MembantuDewanKomisarismelakukanpenilaiankinerjadengankesesuaianremunerasi
yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris'

ry.

PROSEDUR KER.'A

1.

L

Terkait fungsi Nominasi:
Menyuiun komposisi dan proses nom'nasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris'
ru"nyu.,n kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota
Direksi dan Dewan Komisaris'
Membantu pelakanaan evaluasi kinerja anggota Direki dan Dewan Komisaris'
dan Dewan Komisaris'
Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi

a.
n,

c.

'

d.
e.

2.
-

dan
Menllaah dan mengusilkan .aion yung memenuhi syarat s€bagai. anggota Direksi

Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS'

Terkait fungsi Remunerasi:
Mlnrri* struKur. kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
' Komisaris, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;
tugas, tanggun{ pwab dan wewenang a ggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan
dengan pencapiiin tujuan dan kinerja Perseroah;
iii_ target kinerja atau kinlria masing-masing anggota Direki dan Dewan Komisaris;
lv. keieimbangin tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel'

u.

i.
ii.

/- /

CERTIFICATE i{O: 36350

TUGAS DAN TANGGUNG

2.

Jz)

9001: 200E

r'!

,<oRx

PT. YANAPRIMA HASTAPERSN)A TbK.
:

ffiH

IMMA LANTAI I5G
JL t{. E R-ASIJ'NA SAID BLOK X - I (nV,
TELp. (021)

526

72 3,5261374

s tAx.

1

2

KUNINC/|N TIMUII

(02r)5261427

EMAIL. raaprin@indosar..ei.id

:

IL, PAI]IAWAN, DESA CEMINGK,AIANG
STDOAR]O 6125I. IATIM INDONESIA
TELP. (031) 3%9513-20 FAJ. (031)3957273

w

[a/ rso \z\
\ \ rnn,, rnn* / i

GXDUNC CRAHA

CERTIFICATE NOr 36359

b.

Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjanqan yang beBifat
tetap danlatau variabel.

c.

Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimum 1 (satu)
kali daiam 1 (satu) tahun.

v.

KODE ETIK

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
vr.

Menjunjung tinggi integritas, akhlak dan moral baik serta profesionalisme dalam melakanakan
tuqas-tugas.
B€rpegang teguh kepada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi dan kewajaran dalam melakanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara
jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
Memberikan rekomendasi nominasi dan remunerasi secara wajar dan seimbang terhadap
seluruh koMisi yang relavan dan tidak terpengaruh oleh kepentingEn pribadi atau pihak lain
dalam menyampaikan pendapatnya.
Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku
di masyarakat seda kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
Tidak dengan sengaja membuat kekeliruan atau melakukan manipulasi dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab.
Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun (gratifikasi) dalam bentuk apapun dari siapapun.

Menjaga kerahasian dokumen, informasi dan data milik Perseroan dan dilarang untuk
menyerahkan atau menyebar-luaskan dokumen, informasi dan data milik Perseroan kepada
pihak manapuh; ' kecuali dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi
atau pihak-pihak lainnya.
Bersedia untuk senantiasa megembangkan kompentesi, kemampuan dan keahlian profesional
secara berkelanjutan.

RAPAT

1.

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat
Rapat Komite wajib d'selenggarakan secara berkala minimal 1 kali dalam 4 bulan.
Rapat KomiG hanya dapat diselenggarakan apabila:
dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite, dan

a.
b.

c.
2.

i.
ii.

salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite sebagaimana merupakan Ketua
Komite.

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Risalah Rapat

a. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan secara tertulis kepada
'' Dewan Komisaris serta didokumentasikan oleh Perseroan.

b.

Risalah Rapat'wajib memuat perbedaan pendapat
perbedaan pendapat tersebut

(ika ada) anggota Komite serta

alasan
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PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

1.

Pelaporan

a.
b.

2.
VIII.

w
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VII.

xRd..

Komite wajib melaporkan pelakanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan
Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
Laporan pelaksanaan tugas Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Pengungkapan Pelakanaan fungsi nominasi dan remunerasi harus diungkapkan dalam laporan
tahunan dan situs web Perseroan.

PENUTIJP
Piagam Nominasi dan Remunerasi ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris.
2.

Piagam Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya

atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

' -.t

'

Ditetaokan di Surabaya,

l

Agustus 2017

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TbK.

ALEXANDER TANZlL

NATALIA HANDAYANI

Komisaris Utana

Komisais Ifidependen

