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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Goodyear didirikan sejak tahun 1935 sebagai anak perusahaan The

Goodyear Tire & Rubber Company, Goodyear Indonesia menjadi perusahaan ban

pertama dan tertua di Indonesia. Goodyear Indonesia menjadi salah satu

perusahaan pertama yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1980.

Goodyear merupakan salah satu produsen ban terbesar di dunia. Raksasa ban ini

mempekerjakan kurang lebih 72.000 karyawan dan berproduksi di 55 pabrik di 22

negara di dunia.

Goodyear senantiasa menunjukkan kepemimpinannya dalam industri ban

lokal, menjadi perusahaan ban pertama yang meraih ISO 9002 (1994) dan status

Superbrand (2003), juga menerima penghargaaan lingkungan Kalpataru 2003) dan

Target Kualitas Toyota dan Tanpa Cacat (2004). Goodyear juga merupakan

instrumen perkembangan industri ban Indonesia dengan menyediakan bantuan

teknis untuk membangun P.T. (Persero) Intirub (Indonesia Tire & Rubber

Company) dan juga mengkontribusikan teknologi untuk membangun industri tali

ban bagi P.T. IndoCordsa Tbk (sebelumnya P.T. Branta Mulia Tbk).

Dengan mempekerjakan lebih dari 1.150 karyawan, Goodyear Indonesia

saat ini memproduksi berbagai jenis ban dengan performa tinggi untuk pasar

domestik dan ekspor. Produk-produk yang dibuat di Bogor telah diekspor ke 52

negara di seluruh dunia, sementara untuk pasar domestik, Goodyear memproduksi
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original equipment bagi sejumlah perusahaan otomotif terkemuka (Toyota,

Honda, Daihatsu, Mercedes – Benz). “Goodyear Indonesia adalah salah satu

pabrik paling kompetitif diantara pabrik-pabrik Goodyear diseluruh dunia.”

Pada tahun 2008, Goodyear telah menginvestasikan lebih dari 50 juta dolar

Amerika untuk memodernisasikan fasilitas produksinya di Bogor. Investasi

Goodyear di Indonesia telah mendorong pertambahan produksi ban radial sebesar

65% dan peningkatan produksi cross-ply/bias tires yang juga meningkat secara

progresif, sehingga menempatkan Goodyear pada posisi yang lebih baik dalam

memenuhi meningkatnya permintaan pasar domestik dari penjualan mobil baru

dan kebutuhan ban di tahun 2010 serta memenuhi permintaan global yang terus

meningkat akan produk-produk ban berkualitas.

4.2. Filosofi, Visi dan Misi Perusahaan

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 yang terbaik

2. Visi

a. Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia

Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan  serta pembangunan

kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, kepuasan

pelanggan dan efisiensi.
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b. Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta

ramah lingkungan.

3. Misi

Menciptakan daya saing untuk menarik pelanggan, penciptaan nilai

tambah, efisiensi biaya serta sejahtera bersama bangsa dengan

memberikan nilai yang terbaik.

4.3. Tata Kelola Perusahaan

Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Goodyear mempercayai

dan memahami bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus berdasarkan

pada Catur Dharma. Sepanjang sejarah Goodyear, nilai-nilai falsafah tersebut

selalu menjadi acuan manajemen. Dan dengan berjalannya waktu nilai-nilai

tersebut semakin terinternalisasi dan tercermin dalam semua aspek operasional

perusahaan.

Walaupun begitu, dengan perkembangan bisnis yang makin kompleks,

dirasakan semakin perlu adanya suatu proses tata kelola yang terstruktur untuk

mengelola aktivitas bisnis Goodyear agar tetap sejalan dengan Catur Dharma serta

mengarahkannya agar tetap berlangsung di masa yang akan datang.

Keadaan ini mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006

untuk menyusun suatu pedoman agar dalam menata kelola bisnisnya Direksi tetap

profesional, transparan dan bertanggung jawab. Dalam perkembangannya

pedoman ini kemudian dikenal sebagai Pedoman Good Coorporate Governance

(GCG) yang juga menjadi acuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
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dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa memperhatikan peraturan

perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan serta prinsip GCG yaitu

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan.

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ yang bertugas mengawasi Direksi

dalam (i) menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan dan (ii) mengelola

Perseroan. Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasehat dan

rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain

adalah :

a. Melakukan pengawasan atas resiko usaha Perseroan,

b. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance dalam usaha, dan

c. Memberikan tanggapan, rekomendasi dan juga persetujuan, jika

diperlukan, atas usulan dan rencana yang diajukan Direksi untuk

melaksanakan strategi dan rencana pengembangan Perseroan.

Pada saat pengangkatannya, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 12

anggota, termasuk 5 (lima) diantaranya menjabat sebagai Komisaris

Independen. Komisaris Independen memenuhi ketentuan independensi

sebagai berikut:

a. Berasal dari luar Perseroan,

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada

Perseroan,
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c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris,

Direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan

d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung

yang berkaitan denggan kegiatan usaha Perseroan.

Komite-komite Dewan Komisaris terdiri dari sebagai berikut:

a. Komite Eksekutif

Executive Committee bertanggung jawab melakukan kajian atas keputusan

dan kebijakan bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris serta

hal-hal penting lainnya yang diajukan Direksi.

b. Komite Audit

Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris mengacu pada

ketentuan Peraturan Bapepam-LK. Komite Audit bertanggung jawab

mengawasi dan memberi saran kepada Dewan Komisaris tentang efektivitas

mekanisme pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan internal dan

eksternal yang berlaku, termasuk peraturan Bapepam–LK, serta

melaksanakan tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit membantu Dewan Komisaris

dalam melakukan fungsi pemantauan terhadap hal-hal berikut:

1) Keuangan-kredibilitas dan objektivitas dari informasi keuangan yang akan

disebarluaskan oleh Perseroan kepada pihak eksternal, termasuk laporan

keuangan dan data keuangan lainnya;

2) Manajemen risiko dan pengendalian internal-kecukupan proses untuk

melakukan identifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;
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3) Kegiatan Assurance-rencana dan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh

Grup Internal Audit dan Risk Advisory, dan auditor eksternal untuk

menilai apakah resiko-resiko utama telah ditangani dengan tepat dan

dievaluasi dalam pelaksanaan kerja;

4) Objektivitas dan independensi auditor internal dan eksternal;

5) Hukum-status dan pelaporan kasus hukum yang material terhadap Grup

Goodyear; dan

6) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta Kode Etik Perusahaan.

Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris

berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 16 Mei 2012.

Masa jabatan Komite Audit berlaku efektif sejak 27 April 2012 sampai

dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2014.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal nominasi dan remunerasi

anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komite tersebut juga memberi saran

terkait calon-calon yang akan ditunjuk sebagai Eksekutif Senior Perseroan,

serta merekomendasikan pembagian tugas anggota Direksi kepada Dewan

Komisaris.

2. Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus

Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan. Direksi wajib melaksanakan tugas

pokoknya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
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Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mencapai maksud dan

tujuan Perseroan, antara lain adalah:

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

Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana

bisnis (business plan)

b. Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas

setiap divisi dan unit usaha

c. Mengelola sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien

d. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen resiko

Perseroan

e. Memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan Perseroan

3. Komunikasi Perusahaan

a. Sekretaris Perusahaan

Sesuai ketentuan Bapepam-LK, Goodyear memiliki Sekretaris Perusahaan

yang bertugas membantu Direksi dalam penyelenggaraan komunikasi dengan

otoritas pasar modal, bursa dan publik secara luas.

Sekretaris perusahaan juga memberikan saran kepada Direksi mengenai

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang baik di Perseroan. Selain

menyampaikan laporan ke otoritas pasar modal, Sekretaris Perusahaan

berkoordinasi dengan divisi lain Perseroan, termasuk legal, dalam memberikan

informasi kepada manajemen tentang perubahan dan perkembangan terkini di

lingkungan peraturan pasar modal. Tugas lainnya adalah mengelola Daftar
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Pemegang Saham dan memberikan informasi yang tepat waktu kepada para

pemegang saham tentang kinerja Perseroan.

b. Hubungan Investor (IR)

Hubungan Investor Goodyear bertanggung jawab atas pemenuhan

ketentuan pasar modal terkait komunikasi yang efektif antara Perseroan dan

komunitas investor pasar modal.

Pada tahun 2012, IR Goodyear telah melakukan sebanyak 220 kegiatan,

terdiri dari rapat dengan analis, rapat dengan investor, konferensi telepon,

paparan publik dan sejumlah konferensi domestik maupun internasional, serta

kunjungan pabrik Goodyear bagi kalangan analis dan investor untuk

memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang kegiatan bisnis

Perusahaan. Informasi Perusahaan dan presentasi kuartalan “Business Update”

juga dimuat melalui situs Perseroan dalam rangka memastikan akses yang

memadai bagi kalangan investor dan pasar modal. Melalui IR, Perusahaan juga

mendukung berbagai kegiatan Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk

partisipasi dalam konferensi pasar modal dan pertemuan dengan investor lokal

dan media pasar modal.

4.4. Struktur Organisasi

1. Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Paul Athony Cadena

Komisaris Independen : Bhra Eka Gunapriya

Komisaris : Gino Gazarella
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2. Komite Dewan Komisaris

Komite Audit

Ketua : Marcelinus Lodewijk Mutter

Anggota : Soleh Solahuddin

Istata T. Siddharta

3. Direksi

Presiden Direktur : Marco Hermanus Vlasman

Direktur : Devrina Yuselia

Loi Siew Kee

Budiman Husin

4. Sekretaris Perusahaan : Agus Setiyanegara


