
 
 

LAPORAN DEWAN KOMISARIS 
 
 
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, 
Izinkan kami, atas nama Dewan Komisaris, melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 
2019 atas kinerja Direksi Perseroan beserta segenap jajarannya. 
Laporan Dewan Komisaris ini merupakan bentuk akuntabilitas kami dalam menjalankan fungsi 
pengawasan dan memberi gambaran umum tentang perjalanan Perseroan selama tahun 2019 ini.  
 
Penilaian Direksi atas Kinerja Pengelolaan Perusahaan 
Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan fungsinya dengan baik dan menerapkan 
kebijakan yang tepat di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang bergejolak dinamis 
dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai hasil kinerja positif sesuai target Perseroan. 
 
Pandangan Dewan Komisaris Atas Tata-Kelola Perusahaan 
Dengan memperhatikan dinamika perkembangan di tingkat global dan nasional di tahun 2019 ini, maka 
kerjasama dalam strategi pengelolaan menurut pola Holding Group yang telah diterapkan Direksi terbukti 
cukup efektif menanggapi tantangan yang timbul dan disertai dengan langkah-tindak yang efektif 
menguntungkan Perseroan. 
 
Kami terus mendorong agar Direksi memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan meningkatkannya dalam 
setiap operasional agar tercipta kegiatan usaha yang efektif dan efisien dan memberikan perlindungan 
dan perlakuan yang adil bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara maksimal 
serta mendukung produktivitas kinerja usaha dan keuangan Perseroan.  
 
Tugas Pengawasan Dan Independensi Dewan Komisaris 
Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan melalui rapat-rapat yang diadakan secara internal Dewan 
Komisaris, Dewan Komisaris dengan Komite maupun rapat gabungan bersama Direksi. Dewan Komisaris 
melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan 
berbagai informasi serta menyelaraskan berbagai tindakan korektif dan pencegahan untuk mendukung 
peningkatan kinerja usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. 
 
Penilaian atas Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite yang 
berada di bawah Dewan Komisaris yang meliputi Komite Audit dan Komite Remunerasi. Komite Audit 
telah membantu Dewan Komisaris dalam menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan                   
perundang-undangan di bidang pasar modal, menelaah Informasi keuangan seperti laporan keuangan 
proyeksi dan informasi keuangan lainnya, identifikasi dan pengelolaan risiko, serta pelaksanaan audit 
internal. Komite Remunerasi juga telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu 
Dewan Komisaris pada aspek kajian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan 
perkembangan skala usaha Perseroan. 
 
 



 
 
 
Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi 
Pada awal tahun ini, ekonomi dunia (termasuk Indonesia) dikejutkan oleh pandemi COVID-19 yang 
menjalar keseluruh penjuru dunia dan menelan korban manusia yang besar. Dunia, termasuk Indonesia, 
berusaha keras mengatasinya. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pokok adalah mengkonsolidasikan 
kemampuan perusahaan di setiap cabang kegiatan, berusaha keras agar perusahaan bisa keluar dari  
cobaan eksternal di tahun 2020 kelak. 
 
Kami senantiasa memberikan dukungan kepada Direksi dalam menjalankan kinerjanya agar memiliki 
prospek bisnis yang lebih baik sehingga memiliki peluang untuk memperbesar skala bisnis Perseroan. 
Dengan strategi yang telah disusun oleh Direksi dan partisipasi seluruh pihak diharapkan mampu 
memperkuat daya saing Perseroan dan akan menciptakan nilai lebih serta pertumbuhan kinerja yang 
berkelanjutan. 
 
Akhir kata Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang telah menghasilkan kinerja 
usaha secara berkelanjutan dan mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, anggota Komite 
Audit dan Komite Remunerasi dalam hal pemberian masukan serta kepada semua pihak yang telah 
mendukung tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan. Tak lupa kami 
sampaikan terimakasih kepada Regulator atas segala dukungan yang sangat berarti agar terwujud tata 
kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan dan kepada seluruh karyawan Perseroan atas kontribusi 
dan dedikasinya sehingga tercapai kinerja Perseroan yang lebih baik. Kami yakin bahwa Perseroan sebagai 
Holding Company yang memiliki unit usaha yang strategis akan terus bertumbuh di masa mendatang dan 
mampu memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk Indonesia yang lebih baik. 
 
 
 
 
 


