Laporan Dewan Komisaris
PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk

Pemegang Saham yang terhormat
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat yang
dilimpahkan kepada kita semua khususnya PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk.
Kami senantiasa mengawasi dan mengikuti perkembangan Perseroan. Pada kesempatan yang
baik ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja Perseroan
tahun buku 2019. Dalam laporan ini kami memberikan informasi secara lengkap, baik tentang
pandangan kami terhadap kinerja Direksi Perseroan, prospek usaha hingga pandangan kami
tentang tata kelola Perseroan.

Pandangan Terhadap Kinerja Direksi Perseroan
Kami berpandangan bahwa kinerja Direksi cukup baik. Perseroan tumbuh secara signifikan jika
dibandingkan tahun 2018. Tahun 2019, aset Perseroan tumbuh dari Rp. 347,5 miliar menjadi 452
miliar. Laba sebelum pajak tumbuh dari 47 miliar menjadi Rp. 74 miliar. Laba bersih juga tumbuh
dari 34,9 miliar menjadi Rp. 55,5 miliar. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Direksi
menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini terlihat dari kas dan setara kas yang cukup tinggi pada
tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 79,8 miliar, sedangkan tahun 2018 hanya Rp. 27 miliar.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan
Dewan komisaris secara intensif melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi
Perseroan. Pengawasan dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi,
sehingga Dewan Komisaris mendapatkan konfirmasi langsung dari Direksi. Dewan Komisaris juga
aktif mengikuti rapat Direksi dalam merintis proyek-proyek strategis. Selain itu, dibentuknya
Komite Audit oleh Dewan Komisaris cukup berperan dalam mengawasi jalannya kegiatan usaha
Perseroan. Komite Audit rutin melakukan monitoring, baik melalui internal auditor ataupun
melalui supervisi ke eksternal auditor.

Pandangan Atas Prospek Usaha Perseroan
Jika dilihat dari aspek permintaan atau kebutuhan, prospek usaha Perseroan cukup bagus karena
kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia khususnya kabel optik darat ataupun laut
akan terus meningkat, sehingga Perseroan memiliki peluang yang besar. Selain itu penetrasi
jaringan broadband juga masih rendah. Dalam hal tekhnologi, saat ini telah memasuki era
tekhnologi 5G. Untuk itu, kabel serat optik menjadi produk yang paling banyak digunakan dalam
teknologi komunikasi modern saat ini. Peluang lainnya melalui program pembangunan desa oleh
Pemerintah yang akan membutuhkan akses internet akan meningkatkan permintaan kabel serat
optik.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Sejak berdirinya Perseroan, penerapan tata kelola Perusahaan sudah berjalan dengan baik.
Perseroan mematuhi peraturan yang berlaku dan telah mendapat beberapa sertifikasi ISO
diantaranya ISO 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45091 dan Telkom Ciqs 2000. Masing-masing
unit kerja juga telah memiliki SOP. Perseroan juga transparan terhadap informasi yang dapat
diakses oleh seluruh stakeholder melalui website Perseroan. Kepedulian Perseroan terhadap
lingkungan sekitar kegiatan usaha Perseroan telah berjalan melalui program CSR. Hal ini
membuktikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik.

Pemberian Nasihat kepada Direksi
Mekanisme yang dilakukan dalam memberi nasehat kepada Direksi melalui rapat gabungan
Dewan Komisaris bersama Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris dibantu Komite Audit akan selalu
melakukan pengawasan terhadap Direksi. Dengan laporan Komite Audit, Dewan Komisaris
memberikan arahan, nasehat serta rekomendasi kepada Direksi.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2019.

Apresiasi
Kami mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan.
Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh Direksi
dan karyawan atas capaian kinerja Perseroan yang tumbuh secara signifikan. Kami berharap di
tahun mendatang, kinerja Perseroan terus tumbuh berkelanjutan.
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