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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1   Sejarah Singkat Perusahaan

Astra didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan 

perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, 

telah dilakukan perubahan nama menjadi PT. Astra International Tbk, dalam 

rangka penawaran umum perdana saham kepada masyarakat, yang 

dilanjutkan dalam pencatatan saham Perusahaan diBursa Efek Indonesia 

dengan menggunakan ticker ASII. Pada akhir tahun 2015, nilai kapitalisasi 

pasar PT. Astra International Tbk adalah sebesar Rp. 242,9 triliun (posisi 

penutupan 30 Desember 2015).

Pada tahun 2015, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh 

Perusahaan sesuai Anggaran Dasar terakhir perusahaan adalah mencakup 

perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian,

pembangunan dan konsultasi. Dalam menjalankan bisnisnya, Astra 

menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 

enam segmen usaha, terdiri dari: Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan 

Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur, Logistik dan lainnya, dan 

Teknologi Informasi. Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh 

berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang 

dihasilkan. Dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia telah 
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menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga 

layanan pembiayaan, perbankan dan asuransi milik Astra.

Pelaku bisnis telah bermitra dengan Astra dan memanfaatkan berbagai 

kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi 

dan jasa pertambangan dari Astra. Berbagai produk yang dihasilkan juga 

telah diekspor dan menyumbangkan devisa bagi negara, antara lain produk 

minyak kelapa sawit, batu bara dan kendaraan bermotor. Kegiatan 

operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 198 

anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, dengan didukung 

oleh 221.046 karyawan pada akhir tahun 2015. Sebagai salah satu grup 

usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat 

melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan 

memperhatikan hal tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang 

baik.

Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan 

bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Karenanya, kegiatan usaha bisnis Astra berupaya 

menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan 

sumbangsih non-bisnis melalui program tanggung jawab soasial yang 

berkelanjutan di bidang pendidikan, lingkungan, pengembangan usaha kecil 

dan menengah (UKM) serta Kesehatan.
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4.2 Filosofi, Visi dan Misi Perusahaan

4.2.1 Filosofi

a. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

b. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

c. Menghargai individu dan membina kerja sama.

d. Senantiasa berusaha mencapai terbaik.

4.2.2 Visi

a. Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelola terbaik di asia pasifik 

dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan 

pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, 

struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan dan efisiensi.

b. Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah 

lingkungan.

4.2.3 Misi

Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada

pemangku kepentingan.

4.3 Tata Kelola Perusahaan

Astra memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan GCG (Good 

Corporate Governance) di seluruh jajaran dan lini usaha Perusahaan dengan 

integritas secara konsisten. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG 

(Good Corporate Governance) yang konsisten dan berintegrasi oleh 

manajemen dan karyawan Astra akan menciptakan proses dan struktur yang 

baik dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja Perusahaan 
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dan nilai perusahaan, meningkatkan hubungan yang harmonis antara 

Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Seiring dengan semakin beratnya tantangan peluang pertumbuhan 

usaha di masa mendatang, Astra sejak beberapa tahun terakhir menerapkan”

Triple-P Roamap Strategy” menuju Long Term Vision Astra 2020, “ Pride 

of the Nation”. Triple-P Roadmap Strategy tersebut dilaksanakan dengan 

berpedoman pada penerapan GCG (Good Corporate Governance) agar 

Astra mampu merelisasikan seluruh program yang dicanagkan sehingga 

dapat menjadi aset bangsa yang membanggakan, yang mampu turut 

berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Sebagaimana lazimnya perusahaan di Indonesia dan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Astra 

memiliki organ perusahaan yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dewan Komisaris.

3. Direksi.

Setiap organ perusahaan memiliki tugas dan wewenang masing-

masing dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Rapat Umum Pemegang Saham pada dasarnya merupakan wadah 

para pemegang saham untuk menentukan anggota-anggotan Direksi dan 

Dewan Komisaris Perusahaan, menyetujui Laporan Keuangan Tahunan, 

Laporan Tahunan dan penggunaan laba bersih Perusahaan, serta menyetujui 

perubahan yang signifikan atas struktur Perusahaan. Dewan Komisaris 
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menjalankan fungsi pengawasan, sementara Direksi berperan mengelola 

Perusahaan, keduanya sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, Dewan Komisaris 

maupun Direksi dapat membentuk komite atau unit yang berfungsi 

membantu pelaksanaan tugas dan wewenang mereka masing-masing.

4.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, 

dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Wewenang tersebut mencakup 

pengambilan keputusan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan 

Komisaris dan laporan keuangan Perseroan.

b. Penggunaan laba bersih Perseroan.

c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

serta penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

d. Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perseroan.

e. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

f.  Rencana Perseroan melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu 

dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. 

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) 
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bulan setelah ditutupnya tahun buku, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat 

diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perseroan.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang 

saham secara sendiri atau bersama-sama yang mewakili sekurang-

kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham Perseroan atau Dewan Komisaris 

dapat meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS 

Luar Biasa. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada 

Direksi Perseroan dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan

disertai alasannya dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain sebagaimana 

disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara umum, RUPS 

Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang 

mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham yang 

dikeluarkan oleh Perseroan. Semua keputusan RUPS diusahakan untuk 

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh saham 

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Persyaratan kuorum dan 

pemungutan suara RUPS yang berbeda dan lebih tinggi berlaku dalam hal 

RUPS mengambil keputusan mengenai hal-hal tertentu, seperti untuk 

menyetujui penggabungan, dan/atau peleburan Perseroan. Ketentuan 

mengenai hal-hal terkait RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tahun 2015, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yakni 
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RUPS Tahunan pada tanggal 28 April dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 

16 November.

4.3.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan mengawasi kebijakan kepengurusan yang 

ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi serta memberikan nasihat kepada 

Direksi dalam melakukan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi 

mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam 

menerapkan pengendalian internal.

2. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam 

penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala.

3. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan 

Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar.

4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan

Dewan Komisaris menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh 

tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan 

dengan memperhatikan kepentingan stakeholders Perseroan.
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Presiden Komisaris bertindak sebagai juru bicara dari Dewan 

Komisaris dan menjadi penghubung utama (main contact) bagi Dewan 

Komisaris.

Komite-komite Dewan Komisaris terdiri dari sebagai berikut:

4.3.2.a Komite Audit

Komite Audit (‘KA’) perusahaan adalah komite independen yang 

dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. KA 

memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris melaksanakan 

tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, 

manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-

undang yang berlaku. Pembentukan Komite Audit dan pelaksanaan 

tugasnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Piagam Komite 

Audit, sebagai pedoman yang disusun selaras dengan peraturan OJK yang 

berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Peran dan tanggung jawab Komite Audit:

1) Peran

Komite Audit melaksanakan pengawasan atas hal-hal berikut:

a) Keuangan – kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan 

Perusahan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan 

pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan

ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian KA.

b) Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal – kecukupan proses 

untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis.
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c) Kegiatan pengendalian rencana dan hasil kegiatan yang

dilaksanakan oleh GRA, GIA, dan Auditor Eksternal untuk menilai 

risiko utama telah dicakup dan dievaluasi secara memadai di dalam 

pelaksanaan tugas mereka.

d) Objektifitas dan Independensi – objektivitas dan independensi

Auditor Internal dan Eksternal.

e) Aspek hukum – proses dan pelaporan kasus hukum signifikan yang 

ada di lingkungan Grup Astra.

f) Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait, serta 

Kode Etik Perusahaan.

2) Tanggung jawab

Komite Audit memiliki tanggung jawab pelaporan yang

mencakup:

a) Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sedikitnya satu kali 

setiap kuartal yang berisi rincian kegiatan KA, rekomendasi untuk 

tindak lanjut, dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui 

oleh Dewan Komisaris.

b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

penunjukan Audit Eksternal dengan mempertimbangkan cakupan 

pekerjaan dan independensi. KA juga akan mengkaji biaya jasa 

Audit Eksternal yang diajukan oleh manajemen dan 

mengemukakan temuan ketidakwajaran kepada Dewan Komisaris.
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c) Memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah langkah yang 

tepat terkait isu-isu yang dijabarkan dalam laporan KA 

sebelumnya, dan melaporkan ketidaksesuaian signifikan dari pihak 

terkait untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut kepada Dewan 

Komisaris.

d) Menyiapkan laporan untuk disertakan ke dalam Laporan Tahunan 

berisi rincian kegiatan KA yang mengungkap antara lain:

Pelanggaran signifikan terhadap peraturan dan undang-undang 

yang berlaku, kesalahan signifikan atau pengungkapan yang tidak 

wajar dalam laporan keuangan, ketidakcukupan sistem manajemen 

risiko atau pengendalian internal, kurang memadainya 

independensi Auditor Eksternal atau Internal, perbedaan pendapat 

yang signifikan antara Manajemen dan Audit Eksternal, setiap hal 

yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang signifikan yang 

diidentifikasi oleh KA selama periode pengkajiannya, dan

penyediaan Laporan Khusus kepada Dewan Komisaris 

sebagaimana diperlukan.

KA melaksanakan fungsinya, termasuk melaksanakan

instruksi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan yang 

dikeluarkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.
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4.3.2.b Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk membantu Dewan 

Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang terkait dengan 

sistem nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Guna memenuhi ketentuan peraturan OJK yang baru, di bulan Desember 

2015, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan 

Remunerasi yang disusun untuk memberikan arahan kepada Komite 

Nominasi dan Remunerasi dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. Sehubungan dengan fungsi nominasi, Komite 

Nominasi dan Remunerasi memiliki antara lain tugas dan tanggung jawab 

memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris 

mengenai:

1) Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.

2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi 

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan 

Komisaris.

4) Program pengembangan untuk anggota Direksi anggota Dewan 

Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas memberikan usulan 

calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan 

Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS 

untuk mendapatkan persetujuan.
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Sehubungan dengan fungsi remunerasi, Komite Nominasi dan 

Remunerasi bertugas memberikan rekomendasi kepada dan/atau 

membantu Dewan Komisaris mengenai:

a) struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

b) Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan 

Komisaris.

c) Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan 

Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang 

diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan 

Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak independen dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam 

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

4.3.2.c Komite Eksekutif

Komite Eksekutif bertugas antara lain: 

1) Memberikan rekomendasi dan/atau pendapat atas keputusan dan 

kebijakan bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, di

samping hal-hal penting lainnya sesuai yang diajukan oleh Direksi.

2) Menelaah dan memberikan pandangan/nasihat terhadap kinerja 

keuangan dan operasional Grup secara berkala.

3) Menelaah dan memberikan pandangan/nasihat terhadap anggaran dan 

outlook Grup.
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4.3.3 Direksi

Direksi Perseroan memimpin dan mengelola Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, 

Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan 

dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana kerja 

(work plan).

2. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki 

Perseroan secara efektif dan efisien.

3. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko 

Perseroan.

4. Menyusun dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan 

tahunan Perseroan.

5. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan 

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait

Direksi menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan itikad baik, 

penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan 

dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan 

Perseroan.
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4.3.4 Sekretaris Perusahaan

Sesuai ketentuan OJK, Sekretaris Perusahaan bertugas mengikuti 

perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang Pasar Modal dan memberikan masukan kepada Direksi 

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sekretaris 

Perusahaan juga bertugas membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam 

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan 

informasi pada Situs Web Perseroan.

2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tepat waktu.

3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan 

Komisaris.

5. Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

6. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang 

saham Perseroan, OJK, bursa dan pemangku kepentingan lainnya.

4.3.5 Komunikasi Perusahaan

Hubungan Investor (IR)

Astra berkomitmen untuk menjalin hubungan yang transparan dengan 

pemegang saham, investor, serta komunitas pasar modal secara luas, yang 

dijembatani oleh Divisi Hubungan Investor (Investor Relations/IR) Astra. 
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Komunikasi yang terbuka menjadi jalan bagi penyampaian informasi secara 

wajar dan konsisten yang membantu investor dalam mengambil keputusan 

berinvestasi secara tepat dan cermat.

Divisi IR setiap tahun merilis laporan tahunan yang mengupas 

tinjauan bisnis dan laporan keuangan Astra pada tahun yang bersangkutan. 

Selain itu, laporan keuangan setiap kuartal dan siaran pers secara berkala

juga dipublikasikan untuk mengungkap informasi terkait tindakan korporasi 

tertentu, seperti kegiatan akuisisi atau divestasi yang signifikan atau 

pembentukan usaha patungan. Astra juga berhubungan dengan pihak

eksternal dengan menggunakan situs web, yang memuat berbagai informasi 

yang signifikan bagi investor dan calon investor, antara lain siaran pers, 

laporan tahunan, harga saham, business update kuartalan serta informasi 

bagi pemegang saham, serta informasi yang penting untuk diketahui oleh 

investor, termasuk aktivitas tanggung jawab sosial dan tata kelola 

perusahaan.

Selain mempublikasikan laporan dan pemberitaan tertulis, Divisi IR 

juga menangani sejumlah aktivitas penting bagi komunitas investor secara 

luas, diantaranya pertemuan dengan investor dan analis, konferensi telepon, 

konferensi analis, kunjungan pabrik, anak perusahaan dan dealer, serta 

berpartisipasi dalam konferensi domestik dan internasional.
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4.4 Struktur Organisasi

4.4.1 Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Budi Setiadharma

Komisaris Independen : Sidharta Utama

  Mari Eka Pangestu

Muhamad Chatib Basri

  Kyoichi Tanada

Komisaris : Anthony John Liddle Nightingale

  Benjamin William Keswick

      Mark Spencer Greenberg

  Chiew Sin Cheok

  Jonathan Chang

  David Alexander Newbigging

Komite-Komite Dewan Komisaris:

a. Komite Audit

Ketua : Muhamad Chatib Basri

Anggota : Inget Sembiring

  Harry Wiguna

   Sin Cheok

b. Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Mari Eka Pangestu

Anggota : Benjamin William Keswick

  David Alexander Newbigging
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c. Komite Eksekutif

Ketua : Benjamin William Keswick

Anggota : Mark Spencer Greenberg

  David Alexander Newbigging

  Chiew Sin Cheok

  Budi Setiadharma

Prijono Sugiarto

Simon Collier Dixon

  Djoko Pranoto

Sudirman M. Rusdi

Djony Bunarto Tjondro

4.4.2 Direksi

Presiden Direktur : Prijono Sugiarto

Direktur Independen : Gunawan Geniusahardja

Direktur : Djoko Pranoto

  Wdya Wiryawan

  Sudirman M. Rusdi

Simon Collier Dixon

Johannes Loman

Suparno Djasmin

Bambang Widjanarko Santoso

Djony Bunarto Tjondro
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4.4.3 Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan : Gita Tiffany Boer

4.4.4 Komunikasi Perusahaan

Hubungan Investor : Tira Ardianti
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Pada tahun 2015, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perusahaan sesuai Anggaran Dasar terakhir perusahaan adalah mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan konsultasi. Dalam menjalankan bisnisnya, Astra menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada enam segmen usaha, terdiri dari: Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur, Logistik dan lainnya, dan Teknologi Informasi. Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia telah 


menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga layanan pembiayaan, perbankan dan asuransi milik Astra.

Pelaku bisnis telah bermitra dengan Astra dan memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi dan jasa pertambangan dari Astra. Berbagai produk yang dihasilkan juga telah diekspor dan menyumbangkan devisa bagi negara, antara lain produk minyak kelapa sawit, batu bara dan kendaraan bermotor. Kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 198 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, dengan didukung oleh 221.046 karyawan pada akhir tahun 2015. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memperhatikan hal tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik.


Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karenanya, kegiatan usaha bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan sumbangsih non-bisnis melalui program tanggung jawab soasial yang berkelanjutan di bidang pendidikan, lingkungan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta Kesehatan.

4.2 Filosofi, Visi dan Misi Perusahaan


4.2.1
Filosofi


a. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

b. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

c. Menghargai individu dan membina kerja sama.

d. Senantiasa berusaha mencapai terbaik.

4.2.2 Visi


a. Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelola terbaik di asia pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan dan efisiensi.


b. Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan.


4.2.3 Misi


Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada pemangku kepentingan.


4.3 
Tata Kelola Perusahaan

Astra memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan GCG (Good Corporate Governance) di seluruh jajaran dan lini usaha Perusahaan dengan integritas secara konsisten. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG (Good Corporate Governance) yang konsisten dan berintegrasi oleh manajemen dan karyawan Astra akan menciptakan proses dan struktur yang baik dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja Perusahaan dan nilai perusahaan, meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Seiring dengan semakin beratnya tantangan peluang pertumbuhan usaha di masa mendatang, Astra sejak beberapa tahun terakhir menerapkan” Triple-P Roamap Strategy” menuju Long Term Vision Astra 2020, “ Pride of the Nation”. Triple-P Roadmap Strategy tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan GCG (Good Corporate Governance) agar Astra mampu merelisasikan seluruh program yang dicanagkan sehingga dapat menjadi aset bangsa yang membanggakan, yang mampu turut berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa.


Sebagaimana lazimnya perusahaan di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Astra memiliki organ perusahaan yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dewan Komisaris.

3. Direksi.

Setiap organ perusahaan memiliki tugas dan wewenang masing-masing dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rapat Umum Pemegang Saham pada dasarnya merupakan wadah para pemegang saham untuk menentukan anggota-anggotan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, menyetujui Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan penggunaan laba bersih Perusahaan, serta menyetujui perubahan yang signifikan atas struktur Perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sementara Direksi berperan mengelola Perusahaan, keduanya sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, Dewan Komisaris maupun Direksi dapat membentuk komite atau unit yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang mereka masing-masing.

4.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Wewenang tersebut mencakup pengambilan keputusan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan.

b. Penggunaan laba bersih Perseroan.

c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

d. Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perseroan.

e. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

f.   Rencana Perseroan melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perseroan.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham Perseroan atau Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasannya dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara umum, RUPS Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Semua keputusan RUPS diusahakan untuk diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Persyaratan kuorum dan pemungutan suara RUPS yang berbeda dan lebih tinggi berlaku dalam hal RUPS mengambil keputusan mengenai hal-hal tertentu, seperti untuk menyetujui penggabungan, dan/atau peleburan Perseroan. Ketentuan mengenai hal-hal terkait RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS Tahunan pada tanggal 28 April dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 16 November.


4.3.2
Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi dan mengawasi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:


1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal.

2. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala.

3. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar.


4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan Dewan Komisaris menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan stakeholders Perseroan.

Presiden Komisaris bertindak sebagai juru bicara dari Dewan Komisaris dan menjadi penghubung utama (main contact) bagi Dewan Komisaris.

Komite-komite Dewan Komisaris terdiri dari sebagai berikut:


4.3.2.a
Komite Audit


Komite Audit (‘KA’) perusahaan adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. KA memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pembentukan Komite Audit dan pelaksanaan tugasnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, sebagai pedoman yang disusun selaras dengan peraturan OJK yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Peran dan tanggung jawab Komite Audit:


1) Peran


Komite Audit melaksanakan pengawasan atas hal-hal berikut:


a) Keuangan – kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian KA.

b) Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal – kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis.

c) Kegiatan pengendalian rencana dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh GRA, GIA, dan Auditor Eksternal untuk menilai risiko utama telah dicakup dan dievaluasi secara memadai di dalam pelaksanaan tugas mereka.

d) Objektifitas dan Independensi – objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal.

e) Aspek hukum – proses dan pelaporan kasus hukum signifikan yang ada di lingkungan Grup Astra.

f) Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait,  serta Kode Etik Perusahaan.

2) Tanggung jawab


Komite Audit memiliki tanggung jawab pelaporan yang mencakup:

a) Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sedikitnya satu kali setiap kuartal yang berisi rincian kegiatan KA, rekomendasi untuk tindak lanjut, dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris.

b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Audit Eksternal dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan dan independensi. KA juga akan mengkaji biaya jasa Audit Eksternal yang diajukan oleh manajemen dan mengemukakan temuan ketidakwajaran kepada Dewan Komisaris.

c) Memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah langkah yang tepat terkait isu-isu yang dijabarkan dalam laporan KA sebelumnya, dan melaporkan ketidaksesuaian signifikan dari pihak terkait untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut kepada Dewan Komisaris.

d) Menyiapkan laporan untuk disertakan ke dalam Laporan Tahunan berisi rincian kegiatan KA yang mengungkap antara lain: Pelanggaran signifikan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, kesalahan signifikan atau pengungkapan yang tidak wajar dalam laporan keuangan, ketidakcukupan sistem manajemen risiko atau pengendalian internal, kurang memadainya independensi Auditor Eksternal atau Internal, perbedaan pendapat yang signifikan antara Manajemen dan Audit Eksternal, setiap hal yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang signifikan yang diidentifikasi oleh KA selama periode pengkajiannya, dan penyediaan Laporan Khusus kepada Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan.

KA melaksanakan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.

4.3.2.b
Komite Nominasi dan Remunerasi


Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang terkait dengan sistem nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Guna memenuhi ketentuan peraturan OJK yang baru, di bulan Desember 2015, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang disusun untuk memberikan arahan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan fungsi nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki antara lain tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:

1) Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.

2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

4) Program pengembangan untuk anggota Direksi anggota Dewan Komisaris.


Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. 


Sehubungan dengan fungsi remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:


a) struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

b) Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

c) Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

4.3.2.c
Komite Eksekutif


Komite Eksekutif bertugas antara lain: 

1) Memberikan rekomendasi dan/atau pendapat atas keputusan dan kebijakan bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, di samping hal-hal penting lainnya sesuai yang diajukan oleh Direksi.

2) Menelaah dan memberikan pandangan/nasihat terhadap kinerja keuangan dan operasional Grup secara berkala.

3) Menelaah dan memberikan pandangan/nasihat terhadap anggaran dan outlook Grup.


4.3.3
Direksi


Direksi Perseroan memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Direksi:


1. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana kerja (work plan).

2. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien.

3. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan.

4. Menyusun dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan Perseroan.

5. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait Direksi menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

4.3.4 Sekretaris Perusahaan


Sesuai ketentuan OJK, Sekretaris Perusahaan bertugas mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sekretaris Perusahaan juga bertugas membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.

2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bursa Efek Indonesia (BEI) tepat waktu.

3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.

5. Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

6. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, bursa dan pemangku kepentingan lainnya.

4.3.5 Komunikasi Perusahaan


Hubungan Investor (IR)


Astra berkomitmen untuk menjalin hubungan yang transparan dengan pemegang saham, investor, serta komunitas pasar modal secara luas, yang dijembatani oleh Divisi Hubungan Investor (Investor Relations/IR) Astra. Komunikasi yang terbuka menjadi jalan bagi penyampaian informasi secara wajar dan konsisten yang membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi secara tepat dan cermat. 

Divisi IR setiap tahun merilis laporan tahunan yang mengupas tinjauan bisnis dan laporan keuangan Astra pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, laporan keuangan setiap kuartal dan siaran pers secara berkala juga dipublikasikan untuk mengungkap informasi terkait tindakan korporasi tertentu, seperti kegiatan akuisisi atau divestasi yang signifikan atau pembentukan usaha patungan. Astra juga berhubungan dengan pihak eksternal dengan menggunakan situs web, yang memuat berbagai informasi yang signifikan bagi investor dan calon investor, antara lain siaran pers, laporan tahunan, harga saham, business update kuartalan serta informasi bagi pemegang saham, serta informasi yang penting untuk diketahui oleh investor, termasuk aktivitas tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan. 

Selain mempublikasikan laporan dan pemberitaan tertulis, Divisi IR juga menangani sejumlah aktivitas penting bagi komunitas investor secara luas, diantaranya pertemuan dengan investor dan analis, konferensi telepon, konferensi analis, kunjungan pabrik, anak perusahaan dan dealer, serta berpartisipasi dalam konferensi domestik dan internasional.

4.4 Struktur Organisasi


4.4.1 Dewan Komisaris


Presiden Komisaris
: Budi Setiadharma


Komisaris Independen
: Sidharta Utama




  Mari Eka Pangestu




  Muhamad Chatib Basri




  Kyoichi Tanada

Komisaris

: Anthony John Liddle Nightingale

  Benjamin William Keswick

    

  Mark Spencer Greenberg

  Chiew Sin Cheok

  Jonathan Chang

  David Alexander Newbigging

Komite-Komite Dewan Komisaris:

a. Komite Audit

Ketua


 : Muhamad Chatib Basri


Anggota

 : Inget Sembiring


   Harry Wiguna

   Sin Cheok

b. Komite Nominasi dan Remunerasi


Ketua


 : Mari Eka Pangestu


Anggota

 : Benjamin William Keswick


   David Alexander Newbigging


c. Komite Eksekutif

Ketua


: Benjamin William Keswick


Anggota

: Mark Spencer Greenberg


  David Alexander Newbigging


  Chiew Sin Cheok


  Budi Setiadharma


  Prijono Sugiarto


  Simon Collier Dixon


  Djoko Pranoto

  Sudirman M. Rusdi

  Djony Bunarto Tjondro

4.4.2 Direksi


Presiden Direktur
: Prijono Sugiarto


Direktur Independen
: Gunawan Geniusahardja

Direktur


: Djoko Pranoto

  Wdya Wiryawan

  Sudirman M. Rusdi

  Simon Collier Dixon

  Johannes Loman

  Suparno Djasmin




  Bambang Widjanarko Santoso




  Djony Bunarto Tjondro

4.4.3 Sekretaris Perusahaan





Sekretaris Perusahaan
: Gita Tiffany Boer

4.4.4 Komunikasi Perusahaan


Hubungan Investor
: Tira Ardianti
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