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Kebijakan Suksesi Direksi   

 

Pelaksanaan Suksesi Direksi PT Prodia Widyahusada Tbk (“Perseroan”) dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profesionalisme, serta kompetensi untuk 

menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan Perseroan sehingga dapat 

menjamin keberlanjutan bisnis serta tujuan jangka panjang Perseroan. Sebagai salah satu 

perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Kebijakan Suksesi Direksi Perseroan 

mengacu pada peraturan di bidang pasar modal terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 

Perusahaan Publik.  

 

Pemilihan Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku serta ketentuan 

yang ditetapkan pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perseroan. Kriteria serta 

persyaratan Direksi Perseroan diantaranya sebagai berikut: 

    

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;   

2. cakap melakukan perbuatan hukum;   

3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

a. tidak pernah dinyatakan pailit;   

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang   

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;  

c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan  

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

selama menjabat:          

1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;  

2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan 

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris kepada RUPS; dan   

3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau 

pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban 

menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan.   

4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan  

5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. 

 

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pengangkatan anggota Direksi 

dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  

  



 

Proses Kebijakan Suksesi Direksi  

 

Tahap Kewenangan Kegiatan 

I Komite Nominasi & Remunerasi Menyiapkan dan membuat rekomendasi untuk 

suksesi Direksi  

II Dewan Komisaris    Mengkaji rekomendasi calon Direksi dari Komite 

Nominasi & Remunerasi  

III Rapat Umum Pemegang Saham Menyetujui serta menetapkan penunjukkan 

Direksi   

 

 

  

 


