
 

 

 
KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI 
 

Dasar Hukum 

1. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

2. Kode Etik Perusahaan. 
 

Perseroan menyadari bahwa Teknologi Informasi (TI) merupakan elemen penting dalam 

memastikan bahwa tujuan perusahaan dan bisnis Perseroan terpenuhi. Oleh karena itu, investasi 

dalam sistem TI dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memelihara sistem tersebut 

harus dipertimbangkan dan dikelola dengan hati-hati. 
 

Kepala Divisi TI dan Divisi Keuangan akan bertanggung jawab untuk merumuskan strategi dan 

mengelola sistem TI Divisi masing-masing. Selanjutnya tim TI Perseroan akan mendapatkan saran 

tentang perangkat keras dan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan bisnis Divisi. 
 

Manajemen Sistem TI 
 

Berikut ini adalah pedoman untuk pengelolaan sistem TI: 

1. Kebutuhan bisnis dan justifikasi komersial akan menjadi kriteria utama untuk pengembangan 

dan pengadaan sistem dan peralatan TI. 

2. Merupakan kebijakan Grup bahwa hanya salinan perangkat lunak yang sah dan resmi yang 

dibeli dan digunakan di Grup. Kepala Divisi akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

kebijakan ini ditegakkan dan akan memberikan konfirmasi setiap tahun. 

3. Sifat sistem TI membutuhkan pengembangan proyek yang tepat untuk memastikan 

keberhasilan penerapannya. Eksekutif Divisi harus memastikan hal ini terjadi. 

4. Merupakan tanggung jawab Divisi untuk memastikan langkah-langkah yang memadai 

diterapkan untuk menangani keamanan dan integritas informasi. 

5. Rencana kelangsungan bisnis harus dikembangkan untuk sistem TI untuk memastikan bahwa 

unit operasi akan dapat bertahan dan melanjutkan operasi karena penghentian fasilitas TI 

yang berpotensi melebihi titik kritis yang ditentukan oleh manajemen. Rencana 

kesinambungan bisnis seperti itu harus diuji secara berkala. 

6. Setiap perubahan signifikan atau implementasi sistem TI yang berhubungan dengan sistem 

keuangan harus didukung oleh Group Finance Head. Untuk itu, suatu usul disampaikan oleh 

Kepala Bagian Keuangan, yang secara singkat memuat sekurang-kurangnya: 

a. Justifikasi untuk perubahan atau implementasi sistem TI baru; 

b. Dampak terhadap strategi TI Divisi; 

c. Kesesuaian solusi TI yang dipilih dibandingkan dengan Teknologi TI saat ini; 

d. Strategi implementasi termasuk keahlian TI; dan 

e. Dukungan dan pemeliharaan vendor. 

7. Perseroan akan selalu mengoptimalkan teknologi informasi terkini untuk memaksimalkan 

informasi kepada publik maupun investor. 

8. Segala bentuk informasi yang diungkapkan Perseroan melalui media sosial harus melalui akun 
resmi yang telah dipublikasikan pada website Perseroan. 


