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I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT Harita Kencana Sekuritas (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Rita Wijaya Kencana
berdasarkan akta Notaris No. 79 tanggal 22 Agustus 1983 dibuat oleh Notaris Sinta Susikto, S.H.
Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. 02-6145.HT.01.01.Th.88 tanggal 25 Juli 1988. Selanjutnya, sesuai dengan Akta
Notaris Soekaimi, S.H., No. 24 tanggal 5 November 1993, Perusahaan melakukan perubahan nama
menjadi PT Harita Kencana Securities, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-14.136.HT.01.04.TH.93 tanggal 21 Desember 1993.
Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris Linda
Herawati, S.H., No. 05 tanggal 2 Oktober 2012, sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan
Perusahaan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
58164.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012. Dan Perusahaan melakukan perubahan
nama kembali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 20/POJK.04/2016,
maka nama Perusahaan berubah menjadi PT Harita Kencana Sekuritas sesuai dengan Akta
Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham Perusahaan No. 31 tanggal 14 Februari 2017
yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0004024.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama menjalani usaha
sebagai perusahaan efek, yakni sebagai Perantara Pedagang Efek. Berdasarkan Surat Keputusan
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-122/PM/1992 tanggal 4 Maret 1992
Perusahaan memperoleh ijin usaha di bidang Perantara Pedagang Efek. Pemegang Saham
Perusahaan adalah 100% (seratus persen) lokal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Kerja Direksi (“Pedoman Kerja”) ini merupakan salah satu wujud
komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara
konsisten, yang berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Efek yang baik, yang
menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban
(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness), yang disesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan.
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Direksi sebagai bagian dari organ Perusahaan, harus menjadi teladan yang baik bagi setiap bagian
yang ada dalam Perusahaan. Pelaksanaan tugas dan fungsi organ Perusahaan ini harus dilaksanakan
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Perusahaan.

Adapun tujuan Pedoman Kerja ini adalah:
a. Memberikan panduan/arahan untuk mempermudah Direksi dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab, hak dan kewajiban, peraturan‐peraturan yang terkait dengan tata kerja Direksi
sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta Pengelolaan Perusahaan secara profesional,
transparan dan efisien.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kualitas hubungan kerja Direksi.
c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang

berlaku.
d. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

Perubahan‐perubahan atas Pedoman Kerja ini harus berdasarkan kesepakatan Direksi dengan
Dewan Komisaris. Mengingat Pedoman Kerja ini merupakan kompilasi dari prinsip‐prinsip hukum
korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang‐undangan
yang berlaku, berbagai ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham
yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan berbagai ketentuan hukum
lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman Kerja ini.

3. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dari Pedoman Kerja ini adalah:
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang

Perseroan Terbatas;
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang

Pasar Modal;
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016, tanggal 18 April 2016 tentang

Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Pedagang Efek;

d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2017, tanggal 23 Mei 2017 tentang
Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Pedagang Efek;

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.04/2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang
Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek;

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017, tanggal 26 September 2017 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin
Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;

g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017, tanggal 6 Desember 2017
tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha
Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; dan

h. Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahan-perubahannya.
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4. DEFINISI

a. Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan
tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

b. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran
dasar Perusahaan Efek.
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II. DIREKSI

1. FUNGSI DIREKSI

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau
lebih (Perubahan Anggaran Dasar PT Harita Kencana Sekuritas No. 323 tanggal 25 Agustus 2008 pasal 11).

Direksi merupakan salah satu organ Perusahaan yang bertugas menjalankan pengurusan Perusahaan
untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang
dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar
Perusahaan. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 pasal 92 ayat 1-2 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 57/POJK.04/2017 pasal 12 ayat 1-2)

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan kepengurusan Perusahaan dengan itikad baik, kehati-
hatian dan penuh tanggung jawab, serta memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan
usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017
pasal 12 ayat 3-4)

2. JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara
Pedagang Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang
anggota Direksi. Dimana seorang diantaranya wajib ditetapkan sebagai direktur utama Perusahaan
Efek. (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 39 ayat 1-2 dan Perubahan Anggaran Dasar PT Harita Kencana Sekuritas
No. 323 tanggal 25 Agustus 2008 pasal 11)

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan, antara lain:
a. Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perizinan Perusahaan Efek yang

melakukan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
b. Kondisi Perusahaan Efek;
c. Keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan efektivitas

dalam pengambilan keputusan.
(Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 10)

Jumlah dan komposisi Direksi Perusahaan saat ini terdiri dari 3 (tiga) anggota, yang terdiri dari:
a. 1 (satu) Direktur Utama;
b. 1 (satu) Direktur Pemasaran;
c. 1 (satu) Direktur Personalia (HRD).
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3. PERSYARATAN MENJADI DIREKSI

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota Direksi Perusahaan sebagai Perantara
Pedagang Efek wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan
keahlian di bidang Pasar Modal (Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 11 ayat 1 dan Peraturan OJK No.

20/POJK.04/2016 Pasal 14) yakni antara lain:
a. Persyaratan integritas yang meliputi:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling

sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal
diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lebih dari 6
(enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari
6 (enam) bulan;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan
kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK);

4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10
(sepuluh puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan
kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK);

6. memiliki akhlak dan moral yang baik;
7. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
8. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan

Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang
Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia.

b. Persyaratan reputasi keuangan yang meliputi:
1. tidak pernah dinyatakan pailit;
2. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; atau
3. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

c. Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal yang meliputi:
1. memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya

serta paling rendah berpendidikan akademi setingkat diploma; dan
2. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling

sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar
Modal dan/atau jasa keuangan.
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Pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan serta kompentensi dan keahlian di bidang Pasar
Modal dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Direksi Perusahaan, dimana yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang
Efek wajib berdomisili di Indonesia (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 43). Dan anggota Direksi
diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali, yang tertuang dalam
Anggaran Dasar Perusahaan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 pasal 94).

4. MASA JABATAN DIREKSI

Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi, yakni:
a. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
b. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
c. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran diri.

d. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
1) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan poin c;
2) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
3) meninggal dunia;
4) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
5) masa jabatan telah berakhir sesuai dengan ketentuan poin a.
(Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan)

e. Masa jabatan anggota Direksi wajib berakhir dengan sendirinya apabila:
1) tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
2) dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut

bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang

berkaitan dengan sektor keuangan;
4) berhalangan tetap;
5) meninggal dunia;
6) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

dan/atau
7) dicabut izin orang perseorangannya dari Wakil Penjamin Emisi atau Wakil Perantara

Pedagang Efek oleh OJK.
(Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 41 ayat 1)

Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi Perusahaan karena sebab masa jabatan
anggota Direksi Perusahaan wajib berakhir dengan sendirinya, sebagaimana dimaksud dalam poin e
diatas maka:
a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara

Pedagang Efek dibatasi kegiatan usahanya; dan
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b. pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Komisaris hingga diangkatnya anggota Direksi
yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 41 ayat 3)

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan masing-masing
jabatannya, antara lain:
a. Direktur Utama

1) Mencari dan menjabarkan visi dan misi Perusahaan sesuai dengan tujuannya sebagaimana
yang dikehendaki oleh pemegang saham.

2) Membuat rencana usaha sesuai dengan visi dan misi tersebut baik untuk jangka pendek,
jangka menengah maupun jangka panjang.

3) Membuat suatu strategi kerja dan menentukan kebijakan umum Perusahaan.
4) Mengambil keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan

pengembangan Perusahaan.
5) Memimpin pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan secara keseluruhan.
6) Mengkoordinasikan sistem dan alur komunikasi yang baik dan efisien di dalam Perusahaan

serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu.
7) Mengadakan rapat dengan para bawahannya secara berkala untuk membahas rencana-

rencana pengembangan dan tantangan-tantangan yang dihadapi Perusahaan.
8) Menyampaikan kinerja Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
9) Mewakili Perusahaan dalam forum dan pertemuan di luar Perusahaan serta menggunakan

kesempatan tersebut untuk memperluas jaringan usaha.
10) Mencari peluang bisnis di setiap kesempatan agar Perusahaan dapat berprestasi lebih baik

dan kompetitif.
11) Memperluas pengetahuannya pada bidang yang dapat mendukung usaha Perusahaan.
12) Menilai prestasi kerja bawahannya secara berkala.
13) Melaksanakan tugas-tugas penting lainnya sesuai dengan yang diberikan oleh Dewan

Komisaris dan tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan.
14) Memastikan Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur per masing-masing fungsi,

terutama kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT. (Peraturan OJK No.
12/POJK.01/2017 Bab III, Pasal 6.a)

15) Memastikan Penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur tertulis yang telah ditetapkan. (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Bab III, Pasal
6.c)

16) Memastikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Penerapan Program APU dan PPT
sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa
keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan
Terorisme. (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Bab III, Pasal 6.f)

17) Memastikan seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru,
telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Penerapan Program APU dan PPT secara
berkala. (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Bab III, Pasal 6.g)
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18) Direktur Utama dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain dan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang
sah. (Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 29)

b. Direktur Pemasaran
1) Merumuskan rencana, strategi dan kebijaksanaan Dealing Department.
2) Mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kegiatan dealing sesuai batas

wewenangnya.
3) Mengerti tata cara serta peraturan perdagangan pada BEI.
4) Mengevaluasi kredibilitas dan kegiatan para Nasabah secara berkala.
5) Memberi masukan kepada Direktur Utama perihal kegiatan di Dealing Department.
6) Memimpin kegiatan dealing serta menjaga kerahasiaannya.
7) Membina hubungan baik dengan para Pemasaran di Perusahaan sekuritas lainnya sehingga

dapat meningkatkan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.
8) Mengembangkan suatu saluran komunikasi dan koordinasi yang jelas.
9) Mengarahkan dan memantau kegiatan-kegiatan di Dealing Department serta membantu

mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi.
10) Menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan bawahannya untuk membahas masalah

teknis yang menghambat kegiatan pada Dealing Department.
11) Menilai prestasi kerja bawahannya secara berkala.
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan jabatannya sesuai dengan yang

diberikan oleh Direktur Utama.
13) Direktur dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga,

dan/atau pihak lain dan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan
Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
(Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 29)

c. Direktur Personalia
1) Merumuskan rencana, strategi dan kebijaksanaan Human Resources Department.
2) Mencari, menyeleksi dan menerima karyawan baru sesuai kebutuhan Perusahaan dalam

mendukung kelancaran kegiatan Perusahaan.
3) Memberikan pengenalan tentang Pasar Modal bagi karyawan baru, termasuk dengan

peraturan yang berlaku di Perusahaan sebagai Perusahaan Efek dan peraturan di Pasar
Modal.

4) Mewajibkan setiap Direksi, Kepala Divisi/Fungsi, Pegawai yang melakukan kegiatan
pemasaran (Sales), manajemen risiko dan pejabat yang membawahi fungsi kepatuhan untuk
memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan/atau Wakil Penjamin Emisi Efek
(WPEE) dan/atau Wakil Manager Investasi (WMI). (Peraturan OJK No. 27/POJK.04/2014
Bab II, Pasal 3)

5) Mewajibkan setiap Direksi dan karyawan yang sudah memiliki izin WPPE dan/atau WPEE
dan/atau WMI untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan (PPL), guna memenuhi
salah satu persyaratan dalam mempanjang izin yang dimiliki.
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6) Mengingatkan setiap Direksi dan karyawan yang memiliki izin WPPE dan/atau WPEE
dan/atau WMI untuk melakukan perpanjangan izinnya masing-masing setiap 2 (dua) tahun
sekali. (Peraturan OJK No. 27/POJK.04/2014 Bab IV, Pasal 9)

7) Mengingatkan dan mengkoordinir seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja
terkait dan pegawai baru, untuk mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan
Penerapan Program APU dan PPT secara berkala. (Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 Bab
III, Pasal 6.g)

8) Mengawasi kegiatan karyawan yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan setiap pegawai
untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
(Peraturan OJK No. 45/POJK.04/2016 Pasal 4)

9) Melakukan penilaian terhadap kinerja dan prestasi karyawan per masing-masing divisi,
dengan berkoordinasi dengan direktur lainnya.

10) Mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kepegawaian sesuai batas
wewenangnya.

11) Mengerti dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku baik peraturan ketenagakerjaan
maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI),
Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Peraturan Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Perusahaan Efek.

12) Membina hubungan baik dengan para Direksi dan para karyawan dalam meningkatkan
kerjasama antara divisi dan menjaga penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

13) Direktur dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain dan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan
Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
(Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 29)

6. RAPAT DIREKSI

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi:
a. Rapat Direksi wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, yang dapat

diselenggarakan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. (Peraturan OJK No.
57/POJK.04/2017 Pasal 16 ayat 1-2)

b. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.
Keputusan rapat tersebut diambil
1) berdasarkan musyawarah mufakat; atau
2) berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.

Hasil rapat termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah
rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik
(Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 16 ayat 3-5)

Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan dengan baik.
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7. RANGKAP JABATAN

Anggota Direksi Perusahaan dilarang bekerja pada perusahaan atau instansi lain dalam jabatan
apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 42 ayat 1)

8. ETIKA DAN WAKTU KERJA DIREKSI

Etika Direksi
a. setiap anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perusahaan;
b. setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan tugas dan tanggung jawabnya dengan

itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab dengan selalu mengindahkan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku, diantaranya terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) serta Anggaran Dasar Perusahaan; (Peraturan OJK
No. 57/POJK.04/2017 Pasal 12 ayat 3)

c. dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat
merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan
benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan; dan

d. setiap anggota Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang‐undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi‐informasi
Perusahaan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan
perundang‐undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

Waktu Kerja Direksi
Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal sesuai dengan hari kerja Perusahaan.

9. LARANGAN BAGI DIREKSI

Anggota Direksi dilarang:
a. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara

langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
(Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 29)

c. bekerja pada perusahaan atau instansi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan
Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian. (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 42 ayat 1)
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10. KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN DAN PELATIHAN BAGI DIREKSI

Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau
Perantara Pedagang Efek wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi
Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 40 ayat 1 dan Peraturan OJK
No. 27/POJK.04/2014 Pasal 3 ayat 2 butir a).

Terdapat 2 hal tentang izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) atau Wakil Perantara Pedagang
Efek (WPPE) yang dimiliki oleh anggota Direksi yakni:
a. dalam hal izin tersebut telah habis masa berlakunya dan belum mendapatkan persetujuan

perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Direksi tersebut tidak dapat
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai anggota Direksi
mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari OJK.

b. dalam hal izin orang perseorangan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) atau Wakil Perantara
Pedagang Efek (WPPE) dari anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha
Perusahaan sebagai Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek dicabut, Perusahaan
Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek
wajib mengganti anggota Direksi yang menjadi penanggung jawab kegiatan usaha tersebut dalam
waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 40 ayat 2-3)

c. dalam hal izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek
(WPPE) yang dimiliki oleh anggota Direksi dibekukan sementara, anggota Direksi tersebut tidak
dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai izin Wakil
Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) anggota
Direksi berlaku kembali. (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 41 ayat 2)

Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau
Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. (Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 Pasal 44 ayat 1 dan Surat Edaran No.
20/SEOJK.04/2017 Bab III No. 9)

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas,
anggota Direksi wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan yang disingkat PPL (Peraturan OJK

No. 57/POJK.04/2017 Pasal 17 ayat 1). Bagi anggota Direksi terdapat ketentuan khusus yakni dengan wajib
mengikuti PPL sebanyak minimal 2 (dua) kali atau lebih tergantung dari izin yang dimiliki oleh
masing-masing anggota Direksi, yang terdiri dari:
1. mengikuti program pendidikan berkelanjutan (PPL) sebagai pemegang izin Wakil Penjamin

Emisi Efek (WPEE) atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atau Wakil Manajer Investasi
(WMI), dimana masing-masing izin wajib diikuti PPL-nya; dan

2. mengikuti program pendidikan berkelanjutan (PPL) sebagai pemegang jabatan sebagai Direksi

Program pelatihan bagi anggota Direksi yang biasa disebut Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL)
Dirkom tersebut merupakan suatu bentuk program kegiatan peningkatan pengetahuan dan
kemampuan secara berkelanjutan bagi anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek secara sistematis dan terukur.
PPL Dirkom itu dapat dilakukan dengan:
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a. metode tatap muka, yang diselenggarakan dalam bentuk pelatihan, workshop dan/atau seminar
secara sistematis; atau

b. metode selain tatap muka, yang dilakukan dalam bentuk pelatihan melalui media elektronik
(online) yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL Dirkom, misalnya melalui layanan
webinar (web-based seminar).

(Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2017 Bab I No. 1 dan Bab III No. 1-3)

Selain mengikuti PPL, anggota Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.
(Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 17 ayat 2)

11. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

Pelaporan dan pertanggungjawaban dari Direksi yakni antara lain:
a. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk Laporan Kepengurusan
Direksi kepada RUPS Tahunan. Persetujuan atas Laporan Kepengurusan Direksi oleh RUPS
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Direksi atas kepengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berlaku sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Kepengurusan Direksi.

b. Anggota Direksi wajib melaporkan dugaan pelanggaran kode etik melalui sistem pelaporan
pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik. (Peraturan OJK No.
57/POJK.04/2017 Pasal 32 ayat 4)

c. Direksi wajib membuat Rencana Bisnis Perusahaan yang realistis, terukur dan
berkesinambungan. Rencana Bisnis Perusahaan tersebut paling sedikit memuat:
1) penetapan sasaran Perusahaan yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2) strategi pencapaian sasaran Perusahaan; dan
3) proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan.
Dan Rencana Bisnis Perusahaan itu disusun dengan memperhatikan:
1) rencana strategis Perusahaan;
2) faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha

Perusahaan;
3) prinsip kehati-hatian; dan
4) penerapan manajemen risiko.
Selanjutnya Rencana Bisnis Perusahaan itu wajib disetujui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap 1 (satu) tahun sekali.
(Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 40, 41 dan 43 ayat 1)

d. Direksi juga wajib melaporkan realisasi atas Rencana Bisnis tahun sebelumnya kepada Otoritas
Jasa Keuangan (Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 43 ayat 2)

e. Dan Direksi melakukan pelaporan-pelaporan lainnya yang diwajibkan dan diminta sewaktu-
waktu oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun pihak-
pihak terkait dengan Pasar Modal.
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12. REMUNERASI DIREKSI

Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dapat berupa:
a. gaji;
b. honorarium
c. insentif; dan/atau
d. tunjungan yang bersifat tetap dan/atau variable.

Remunerasi bagi anggota Direksi harus memperhatikan:
a. remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan Efek;
b. tugas dan tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan risiko dan

pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan Efek baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka
panjang;

c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi; dan
d. keseimbangan tunjungan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
(Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 Pasal 30)

13. PENUTUP

a. Pedoman Kerja Direksi ini berlaku sejak ditetapkan.
b. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja Direksi ini akan mengikuti ketentuan yang

berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
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Susunan Direksi
PT Harita Kencana Sekuritas

Dewan Komisaris

RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham

Direktur Utama
Janny Tanjung (I)

Direktur Personalia
Lim Yuliana RI (I)

Direktur Pemasaran
Aisah Suganda (I)

Kebijakan

Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka seluruh anggota Komisaris,
anggota Direksi dan Karyawan, diwajibkan mematuhi kode etik yang diterapkan oleh
Perusahaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Landasan hukum

1. Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 dan Surat Edaran OJK No. 55/SEOJK.04/2017.
2. Peraturan Nomor V.E.1 Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai

perantara pedagang Efek
3. Kode Etik APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia)


