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P暮AGAM INTERNAL AUDIT

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA, Tbk
BABI
PENDAHULUAN

Dalam rangka menerapkan prinsip Good Cbrpo朋露Govema職ce (GCG〕, PT Bukaka Teknik
Utama Tbk menyusun sistem pengendalian internal yang efe鵬f untuk mengamankan
investasi dan asetnya・ Perusahaan telah membentuk unit Internal Audit sebagai unit

kerja yang aktivitasnya memberikan jasa ass脚醐Ce dan konsultasi untuk memberikan

nilai tambah dan memperbaiki kegiatan perusahaan,

Untuk itu perusahaan menetapkan Piagam Internal Audit sebagai landasan tertulis bagi
unit Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya. Ini merupakan salah satu penjabaran
dari pelaksanaan Good Co岬orαte Gover棚nce dan disusun menjadi norma‑nOrma aCuan

kerja bagi unit Internal Audit agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan
tujuan penugasan dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar keIia unit Internal

Audit dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

Pasa11
Definisi

l"

Piagam Internal Audit adalah program kerja Internal Audit yang memuat maksud,

visi, misi. struktur dan hubungan kerja, fungsi, tugaS dan tanggung jawab,

WeWenang. ruang lingkup, kebijakan, Standar. kode etik, eValuasi dan
PenyemPurnaan・

adalah suatu proses dan mekanisme yang

2. Good Co岬o朋te Gove朋ance (G

digunakan oleh perusahaan da

rangka meningkatan keberhasilan usaha dan

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai perusahaan

dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham berlandaskan peraturan
Perundang‑undangan, mOraI dan etika,
3. Audit用nanciaI adalah proses audit untuk memastikan kehandalan, keakuratan,
OtOrisasi, klas描kasi da由keuangan yang memadai sehingga Laporan Keuangan yang

disajikan wajar dan bebas dari salah saji yang material, yang disusun berdasarkan
Prinsip Standar Akuntansi Keuangan 〔PSAK〕.

4. Audit Pe所)mαnce adalah proses audit untuk memastikan bahwa kegiatan

OPeraSional perusahaan telah dijalankan secara ekonomis, efektif; efisien untuk
mencapai target yang telah ditetapkan.
5'

Audit Cbmp′iance adalah proses audit untuk memastikan bahwa kebijakan dan

Peraturan Perundang‑undangan yang berlaku dan peraturan‑Peraturan Iain yang

ditetapkan Perusahaan,
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6.凧皿d adalah tindakan melanggar hukum yang bers脆t menipu, menyembunyikan

atau menyalahgunakan kepercayaan yang dilakukan oleh pihak‑Pihak dan atau

PeruSahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok daIam
PeruSahaan葛

7. Cbl叩ict q旬庇e購st adalah benturan kepentingan yang menyebabkan seseorang tidak

mampu membuat keputusan yang bersifat obje舶f
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BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasa12

Maksud
l・ Meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi untuk memastikan bahwa

kegiatan operasional perusahaan sudah dijalankan dengan baik dan dapat

meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan melalui efektifitas pelaksanaan
manajemen risiko dan prlnSIP‑Prinsip Good CbIPOmte Gove朋aJ]ce,

2. Meningkatkan kual厄s sistem dan sumber daya Internal Audit melalui

Pengembangan pengawasan secara berkesinambungan sehingga diharapkan dengan

Sistem pengendalian yang semakin baik dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan.

Pasa霊3

Tujuan
l. Intemal Audit adalah suatu a鵬vitas pemberi keyakinan (as捌rαnce) dan konsulfasi

yang bersifat independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan

memperbaiki operasional perusahaan.
2"

Unit Intemal Audit adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya

memberikan jasa crssunαnCe dan konsultasi yang independen dan obye馳f yang

dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan.
3. Aktivitas Internal Audit membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui
Pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan

efektifitas pengelolaan risiko, Pengendalian dan govemance.
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BABIII
STRUKTUR ORGAN賞SASI

PasaI4
Strukmr, Kedudukan, Fungsi dan Pertang即ngjawaban

l・ Unit Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit

2"

Kepala Intemal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas

PerSetujuan Dewan Komisaris,

3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Internal Audit setelah mendapat
PerSetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Audit Internal tidak memenuhi
PerSyaratan Sebagai Auditor sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal
atau tidak cakap menjalankan tugas.
4・ Menjadi penila=ndependen yang berperan membantu Direktur Utama dalam

mengamankan investasi dan aset perusahaan secara efektif
5・ Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian

dan unit usaha perusahaan.
6"

Mendampingi peIaksanaan audit oleh auditor eksternal agar kelancaran proses

audit dapat tercapai,

7. Kepala Intemal Audit secara administratif bertanggung jawab dan melapor kepada
Direktur Utama dan secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada

Dewan Komisaris.

8. Auditor dalam unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada

Kepala Intemal Audit,

Pasa萱与

Tugas dan Tanggung Jawab

l. Menyusun dan melaksanakan a舶vitas internal audit tahunan berdasarkan prioritas

risiko sesuai dengan tujuan perusahaan,
2"

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengenda量ian intem dan sistem manajemen

risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan,
3・ Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang
keuangan′ akuntansi, OPeraSional′ Sumber daya manusia′ PemaSaran′ teknologi

informasi dan kegiatan lainnya.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang
diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5"

Membuat Iaporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris.
6・ Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang

telah disarankan.
7・ Bekerjasama dengan Komite Audit.
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8￨

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Intemal Audit yang

dilakukannya.

9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan,
Pasa16

Wewenang
l. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas
dan aktivitasnya章

2・ Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau

Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit,

3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris
dan atau Komite Audit.

4. Melakukan koordihasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5'

Menyusun′

mengubah dan melaksanakan Piagam InternaI Audit termasuk

menentukan prosedur dan lingkup pe量aksanaan pekerjaan audit.
6"

MengusuIkan staf Internal Audit untuk promosi′ rOtaSi′ mengikuti pendidikan,

Pelatihan・ Seminar dan kursus yang berkaitan dengan kelancaran tugas七ugas audit

atau untuk memenuhi kompetensi staf auditor sesuai dengan tuntutan dan jenjang
karier yang telah ditetapkan oIeh Perusahaan.
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BAR量V

RUANG LINGKUP
Pasa17
1"

Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset perusahaan berjalan sesuai

dengan peruntukannya.

2. Memastikan bahwa informasi ataupun data perusahaan dikelola dan di]aporkan
SeCara akurat dan konsisten,

3. Memastikan bahwa semua elemen perusahaan taat terhadap kebijakan, PrOSedur,
Perundang‑undangan dan peraturan置Peraturan yang telah ditetapkan perusahaan'

4. Memastikan bahwa penggunaan sumber daya yang ada dijalankan secara efisien,
efektif dan ekonomis.
5"

Melakukan audit′

eValuasi dan konsultasi tentang kemampuan, efe畑vitas,

ketaatazasan dan kualitas tugas manajemen opersional pada perusahaan atas

Perintah Direktur Utama,
6'

Memastiken bahwa manajeman telah menetapkan nilai dan sasaran perusahaan dan

mengkomunikasikan kepada pemegang saham.
7. Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan Good C叫por舶e

Govemance perusahaan.

8. Memastikan bahwa semua bisnis proses dalam perusahaan memenuhi aspek
akuntabilitas

9. Memastikan bahwa risiko yang dikelola perusahaan sudah diidentifikasi. dianalisa,
dievaIuasi, ditangani, dimonitor dan dikomunikasikan.
10. Mempertimbangkan aspek keterbatasan jumlah auditor terhadap jumlah a削ガtee

dalam hal obyek audit berbentuk fungsi, kegiatan, PrOyek, aSet dan lain‑lain

Sehingga jumlah auditor lebih sedikit dari jumlah obyek audit, maka untuk
efe鵬vitas pelaksanaan audit dilaksanakan berdasarkan audit berbasis risiko,
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RABV
KEBIJAKAN AUDIT
Pasa18

Kebijakan Umum

Membuat program kerja audit tahunan dengan mempertimbangkan alokasi waktu,
Sumber daya, dan anggaran yang tersedia untuk periode l 〔satu) tahun ke depan.

Membuat skala prioritas dalam pelaksanaan audit tahunan.

Pasa19

Kebijakan Khusus
Apabila manajemen membutuhkan audit diluar ketentuan pada kebijakan umum, maka
akan ditentukan berdasarkan obyek audit secara khusus berdasarkan permintaan
owd汚ee dan wa鳳1nya dapat diluar ketentuan normal atas persetujuan Direktur Utama.

Pasa110
Kebijakan Berdasarkan Aktivitas
l"

Kebijakan AuditPe巾mance
a.

Sasaran

‑

Memastikan berjalannya aktivitas operasional untuk tercapainya kegiatan

OPeraSional secara efisien dan efektif
‑

Maksud kegiatan operasional adalah semua aktivitas dalam kaitan dengan

PrOSeS bisnis yang meliputi bidang operasi yang ada dalam perusahaan.
b・ Kebijakan
‑

Pengendalian dalam lingkup operasional audit bersifat mencegah sebeIum

terjadi kerugian material maupun non material,
一

Maksud pengendalian internal adalah bers誼et preventif untuk mencegah

kesalahan

baik berupa kekeliruan maupun ketidakberesan yang sering

te巾adi dalam aktivitas operasional perusahaan.

‑

Selain merupakan bagian dari program kerja, OPeraSional audit dapat

dilakukan atas permintaan tertulis dari manajemen perusahaan.
‑

Hasil temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internaI harus

dijadikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan,
2"

Kebijakan Audit用nancial.
a,

Sasaran

Memberikan as:St

Jlance terhadap kehandalan data mencakup kelengkapan,

akurasi′ klasifikasi dan otorisasi yang memadai sehingga laporan keuangan

yang dihasilkan tepat waktu, tePat guna dan bebas dari salah saji yang material.
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b, Kebijakan
Untuk mendukung sasaran tersebut auditor internal mengadakan koordinasi

dengan auditor ekstemal, dimana auditor eksternal melakukan general audit
atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dalam tahun berjalan.

3. Kebijakan Audit Cbmp硫職ce

a. Sasaran

Memastikan bahwa aktivitas bisnis proses perusahaan sesuai dengan kebijakan,
Peraturan PeruSahaan′ renCana kegiatan dan Standar Operasional Prosedur

〔SOP) yang dijalankan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan

Perundang‑undangan yang berlaku serta sesuai dengan standar kebijakan
PeruSahaan.

b. Kebijakan
置

Pengendalian atas ketaatan ini dilakukan melalui proses pengu】lan, eValuasi,

dengan melakukan sampling yang representatif
‑

Untuk mendukung sasaran tersebut auditor internal dapat melakukan

Pengendalian internal yang bersifat pengendalian kore舶f dan prevent帝
yaitu melakukan perbaikan atas kelemえhan yang terdeteksi serta melakukan

tindakan pencegahan berdasarkan analisa akar masalahnya.
4"

Kebijakan AuditSpesiaI

a, Sasaran

Mendeteksi adanya suatu kesalahan/penyimpangan yang berindikasi kearah
kecurangan.

b. Kebijakan
‑

Untuk mendukung sasaran tersebut maka auditor internal dapat melakukan

audit investigasi.
‑

Keahlian sebagai ftz

d auditor adaIah spesialisasi khusus sebagai C加咋d

F朋ud奴aminer maka apabila diperlukan pendalaman bukti bu軸terhadap

kasus kecurangan, Internal Audit dapat meminta bantuan kepada pihak
auditor eksternal untuk melakukan investigasi dan penilaian yang

independen,
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BABVI
STANDAR AUDIT

Pasa111
Standar Umum
l. Standar audit yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit

mengacu pada Standar Profesiona=nternal Audit.
2'

Standar audit merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas

kinerja auditor internal dan hasil audit dalam pelaksanaan tugas.
3. Standar audit sangat menekankan′ tidak hanya terhadap pentingnya kualitas

PrOfesiona=nternal Audit tetapi juga bagaimana auditor internal mengambil
keputusan waktu melakukan audit dan pelaporan'
4"

Hasil Internal Audit yang memenuhi standar sangat membantu pelaksanaan tugas

manajemen unit kerja yang diaudit maupun untuk Komite Åudit dan EksternaI

Auditor,

5. Standar auditmeliputi :

a, Profesionalisme auditor intemal
b. Lingkup kerja audit
C, Perencanaan audit
d‑

Pelaksanaan audit

e・ Pelaporan audit

f Tindaklanjuthasil audit

Pasa萱宣2

Standar Profesional Auditor Interna1

1. Standar Independensi
a・ Unit Internal Audit harus bersikap independen yaitu meIaksanakan tugas
dengan bebas, baik secara organisasi maupun secara pribadi terhadap oudiきee

dan perusahaan. Dengan demikian auditor bebas dari pengaruh pihak lain, tidak
berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil audit"

b' Auditor internal harus bersikap jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa
hasil kerjanya dapat diandalkan dan dipercaya,
C. Auditor internal tidak memanfaatkan informasi yang dipero獲eh untuk

kepentingan pribadi atau ha皿al lain yang patut diduga dapat disalahgunakan

baik oleh dirinya sendiri atau pihak lain yang tidak berpihak.

2. Standar Keahlian
Standar keahlian harus dilaksanakan oleh auditor internal yang baik secara individu

ataupun secara kolektif mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan
kecermatan yang seksama.
a"

Tanggung jawab unit Internal Audit dalam memenuhi standar kecakapan

PrOfesionalisme meIiputi :
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‑

Penugasan tenaga auditor intemal yang memenuhi syarat tuntutan tugas,

baik dari pendidikan′ kemampuan teknis sesuai dengan luas cakupan dan

kompleksitas tugas audit.
‑

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga‑tenaga yang memPunyai kecakapan
SeSuai dengan bidang kerja dan disiplin ilmu○

○

Menugaskan seorang ketua tim auditor internal sehingga dapat terlaksana

SuPervlSl yang baik mulai dari perencanaan

Pelaksanaan, Pelaporan audit

hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit.

b" Tanggung jawab auditor internal terkait dengan standar kecakapan

PrOfesionalisme meliputi :
一
‑

Kepatuhan kepada standar audit dan kode etik audit intemal,
Penguasaan atas pengetahuan secara teori dan kecakapan secara praktik

disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas auditnya.
‑

Meningkatkan kemampuan komunikas=isan dan tertulis sehingga dapat
berkomunikasi secara efektif dengan伽擁tee dan jajaran manajeman○

○

Memelihara kemampuan teknis audit dengan seminar dan training・

C. Menjaga dan meningkatkan kemampuan dan kecermatan profesional dengan
memperhatikan :
‑

Cakupan kerja audit intemal yang harus dilaksanakan sehingga sasaran audit

tercapai,
‑

Materialitas atau signifikasi permasalahan yang ditemui○

○

‑

d'

Standar Operasional yang ada dapat dipatuhi oleh pelaksana.

Biaya audit dibandingkan dengan potensi manfaat yang diperoleh"

Menjaga tingkat kecermatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan
Penyimpangan′ Pemborosan′ ketidakefektifan′ dan kelemahan pengendalian
internal, dengan melakukan peng巾ian dan verifikasi yang memadai dan dapat di

Pertanggungjawabkan tanpa harus melakukan seluruh proses.

Pasa113
Standar Lingkup Kerja Audit
l. Lingkup kerja Internal Audit meliputi pengujian dan penilaian :
a・ Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang‑undangan termasuk
ketaatan terhadap rencana ke巾a dan anggaran perusahaan yang telah

ditetapkan,
b"

Kehandalan dan efektifitas sistem pengendalian intemal perusahaan dan

kegiatan operasionaI termasuk manajemen risiko.
C. Kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan khususnya analisis terhadap
manfaat dan biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
2・ Lingkup kerja audit sistem pengendalian internal mempunyai tujuan sebagai

berikut:
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a. Audit kehandalan sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan
bahwa sistem yang dipakai mampu mencapai sasaran perusahaan secara efisien
dan efektif

b. Audit efektivitas sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan
bahwa sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya, Sehingga kekeliruan,

Penyimpangan maupun perbuatan melawan hukum dapat dicegah atau dideteksi
dan diperba距secara dini.
C

Audit terhadap kualitas kine巾a pelaksanaan tugas pengendalian internal

bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan叫uan perusahaan dapat

tercapai dengan optimal.

Pasa量14

Standar Perencanaan Audit
l'

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab audit, Perlu disusun perencanaan

kegiatan yang konsisten sesuai dengan program kerja dan sasaran perusahaan yang
telah ditetapkan.

2. Rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang harus berdasarkan Piagam

lnternal Audit dan rencana strategis perusahaan"
3. Penyusunan Rencana Kerja Audit Tahunan Perusahaan perlu memperhatikan haト

hal sebagai berikut :

a. Tujuan, jenis dan cakupan kerja jadual pelaksanaan dan pelaporan audit,
b. Ketentuan mengenai ukuran keberhasilan kinerja pada tiap kegiatan audit.

C. Ketersediaan dana anggaran, Waktu, jumlah staf dan pendukung lainnya,
d. Program kebutuhan sumber daya manusia dan program pengembangan yang
meliputi:
‑

Uraian tugas setiap auditor internal

‑

Persyaratan dan kemampuan setiap auditor internal

‑

Program pelatihan / Pengembangan bagi setiap auditor internal

‑

Penilaian kerja, COa掘岬dan konseling bagi setiap auditor internal sebagaian

dari program pengembangan profesionalisme para auditor intemal.
e. Sasaran audit harus dinyatakan dengan jeIas, Sehingga auditor internaI dapat

mengefahui dengan tepat masaIah‑maSalah khusus yang harus mendapatkan

Prioritas pemeriksaan.
f Penentuan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk memastikan

bahwa audit dapat mencapai sasaran berdasarkan keahlian auditor internal.
g. Kebutuhan sumber daya pelaksana audit meliputi jumlah staf dan keahlian yang
diperlukan, Sarana ke巾a dan biaya pelaksanaan audit.

h・ Mengkomunikasikan rencana audit dengan pihak‑Pihak terkait terutama

mengenal bentuk aktivねs, jadwal, Sumber daya yang diperlukan.

i. Format dan rencana susunan laporan hasil audit dan rencana distribusi serta
Cara PenyamPalannya・
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Pasa115
Standar Pelak§anaan Audit

l・ Dalam pelaksanaan audit, auditor intemal harus menggunakan teknik dan prosedur

yang memadai dalam melakukan pengumpulan data, Pemeriksaan, eValuasi dan

analisis informasi serta mendokumentasikan hasil kerja sedemikian rupa sehingga :
at Semua informasi yang terkait dan ruang Iingkup audit beserfa bu鵬faktual

yang diperoIeh telah memenuhi kebutuhan audit.
b・ Kepastian bahwa teknik dan prosedur audit yang dipakai, SeSuai dengan

SaSaran audit.

C. Format kertas kerja dan pelaporan hasil temuan cukup komunikatif bagi tim

audit. Ketentuan mengenai kertas kerja ini antara lain:
‑

Cakupan lengkap dan teliti.

一

Tampilan rapi,jelas dan ringkas○

○

Sistimatis, mudah dibaca dan dimengerti.

‑ Informasi yang disampaikan reIevan dan tepatsesuai dengan tujuan audit.
2. Pelaksanaan audit harus memastikan terdapat :
a'

Kehandalan dan kebenaran informasi keuangan dan operasi perusahaan,

Auditor intemal harus memeriksa cara yang digunakan untuk mengiden珊kasi,

mengklasifikasi, mengukur dan melaporkan informasi‑informasi tersebut.

Sehingga kehandalan dan kebenaramya dapat dipastikan,
b"

Kepatuhan terhadap kebijakan, renCana kerja dan anggaran, PrOSedur dan

Peraturan Perundang‑undangan, Untuk itu auditor internal harus memeriksa

dan menmJau aPakah sistem yang digunakan telah cukup memadai dan efektif
dalam menilai apakah aktivitas yang diaudit telah memenuhi ketentuan yang

dimaksud,

C. Keamanan aset perusahaan, termaSuk memeriksa keberadaan aset sesuai
dengan prosedur yang benar,
d‑

Efisiensi pemakaian sumber daya perusahaan, untuk ini auditor intemal harus

memeriksa apakah :
‑

Standar operasional perusahaan telah dibuat sehingga mampu untuk
megukur efisiensi dan penghematan○

○

Standar operasional perusahaan yang digunakan dapat dipahami dengan

mudah serta dapat dilaksanakan secara efektif
‑

Penyimpangan terhadap standar operasional perusahaan dapat mudah

diiden珊kasi, dianalisa dan dapat dilaporkan kepada penanggung jawab

kegiatan untuk langkah perbaikan,
e"

Hasil keluaran suatu kegiatan atau operasi sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang ingin dicapai・ Untuk hal ini auditor internal harus memeriksa apakah :
‑

Program atau operasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana.

‑

Kriteria yang dipakai untuk mengukur hasil yang diperoleh telah memadai

dan sesuai dengan tujuan.
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‑ Informasi dan data mengenai hasil yang diperoleh. dapat dibandingkan
dengan kriteria yang disusun dan sesuai dengan tujuan.
‑

Temuan hasil audit secara terpadu telah dikomunikasikan kepada pimpinan

unit terkait.

Pasa116

Standar Pelaporan Audit
Auditor intemal harus melaporkan hasil kerja audit mereka kepada伽面tee dan pemberi
tugas・ Dalam menyampaikan laporan hasil audit, auditor internal harus memperhatikan

hal‑hal sebagai berikut :
a. Draft laporan hasil audit yang berisi hasil temuan dan rekomendasi di review dan
didiskusikan bersama dengan plmPlnan dan staf脚がtee untuk menghindari

kesalahpahaman.

b. Laporan hasil audit harus mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, hasil temuan dan
kesimpuIan yang berupa opini auditor internal terhadap dampak temuan dari
aktivitas yang diaudit.

C. Laporan temuan antara lain harus bersifat :
‑

Obyektif: tidak memihak′ bebas dari prasangka dan bebas dari kekeliruan.

一Jelas : mudah dimenge巾logis, lugas dan sederhana serta menghindari bahasa

teknis yang rumit
‑

一
d"

Singkat : Iangsung ke inti masalah, tidak bertele‑tele,

Konstru畑f: lebih membantu伽視ee kearah perbaikan dari pada kritik.

Laporan hasil audit sebaiknya lebih mengungkapkan hal‑hal sebagai berikut :

一

Hal‑hal yang masih merupakan masalah dan belum dapat terselesaikan hingga

Saat audit berakhir.
一

Pengakuan terhadap prestasi ke可a a'tr繭ee, hasil perbaikan yang telah
dilaksanakan terutama bila perbaikan ini dapat diterapkan pada bagian lain・

‑

Rekomendasi tindak lanjut bila memang ada ha皿al yang perlu dilakukan

Perbaikan pada proses kerja ouditee,
e'

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat pimpinan a'ud妬ee dan auditor internal

mengenai hasil temuan dan kesimpulan hasil audit

maka perbedaan pendapat ini

harus juga diungkapkan dalam laporan hasiI audit.

f Pimpinan Unit Internal Audit harus mereview dan meyetujui laporan hasil audit
Sebelum menerbitkan dan mendistribusikan laporan tersebut.
g. Distribusi laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada
Direksi dan Komisaris,
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Pasal17

Standar Tlndak Lanjut Hasll Audit
Unit Internal Audit harus menindaklanjuti hasil audit yang telah dilaksanakan untuk
mendapatkan kepastian bahwa hasil temuan/rekomendasi auditor internal telah

dilaksanakan oleh unit kerja" Apabila atas dasar suatu pertimbangan tertentu pimpinan
unit kerja bersangkutan tidak mengikuti saran/rekomendasi auditor internal, maka

PlmPlnan unit Internal Audit harus melaporkan haI tersebut kepada Direktur Utama"
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RABV暮量

KODE ETIK
Pasal18
Kode Etik Umum
l・ Hasil audit sangat bermanfaat bagi pimpinan unit kerja yang diaudit (aαd掃ee〕 dan
unit ke巾a lainnya dalam hal meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan,

maka pimpinan unit kerja dapat meminfa jasa audit serta menggunakan hasil audit

dengan penuh keyakinan sepanjang mereka mengetahui dan mengakui tingkat
PrOfesionalisme￨ Untuk血disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya standar

Perilaku auditor sesuai dengan ketentuan kode etik.

2. Kode etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaan memerlukan
Pertimbangan yang seksama dari masing‑maSing auditor. Pelanggaran terhadap
Kode Etik dapat mengakibatkan diberikannya sanksi terhadap auditor berupa
Peringatan′ diberhentikan dari audit dan atau diberhentikan dari perusahaan.

Pasa119
De範nisi Persyaratan Auditor

l. Integritas

a. Melakukan pekerjaan dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan
bertanggung jawab,
b"

Mematuhi peraturan & melaporkan sesuai dengan peraturan yang ada"

C. Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau terlibat dalam
kegiatan yang mendiskreditkan profesi audit internal atau perusahaan"
d"

Mematuhi dan berkontribusi terhadap tujuan perusahaan.

2. Obyektiviぬs

a. Tidak boleh terlibat dalam a舶vitas atau hubungan yang dapat mempengaruhi

Penilaian menjadi債dak wajar・ Hal ini juga temasuk a舶vitas atau hubungan

yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan perusahaan"

b. Tidak boleh menerima apapun yang dapat mempengaruhi penilaian profesional.
C. Harus mengungkapkan semua fakta‑fakta yang harus diketahui, yang jika tidak
diungkapkan

dapat menyebabkan distorsi pelaporan"

3. Kerahasiaan
a. Menjaga kerahasiaan dan berhati置hati dalam menggunakan

& mengolah

informasi/data yang diperoleh dalam bekerja,
b"

Tidak boleh memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi atau

kepentingan lainnya yang dapat bertentangan dengan hukum"
4・ Kompetensi

a'

Hanya bertugas di bidang/jasa dimana mempunya=lmu, keterampilan dan

Pengalaman yang sesuai,
b. Melakukan jasa audit internal mengacu kepada peraturan audi血g yang

berlaku,
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C. Meningkatkan keahlian, kemampuan serta kualitas dari jasa yang dilakukan
SeCara teruS meneruS.

Pasa120
Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Internal Audit

l. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif
dalam pelaksanaan tugasnya,

2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain
yang relevan dengan bidang tugasnya.

3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang‑undangan di bidang pasar
uang′ PaSar mOdal dan peraturan perundang‑undangan terkait lainnya.

4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun
tertulis secara efektif
5"

Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Intemal Audit.

6, Memenuhi kode etik audit internaI,
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

萱nternal Audit kecuali diwajibkan

berdasarkan peraturan perundang‑undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8"

Memahami prinsip‑Prinsip tata kelola perusahaan yang baik 〔Good C中po融e
Gove朋ance) dan manajemen risiko.

9. Memiliki loyalitas terhadap perusahaan dan tidak boleh secara sadar terlibat dalam
kegiatan‑kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum"

Pasa量ZI

Larangan perangkapan tugas dan jabatan

Auditor yang duduk dalam unit Internal Audit dilarang melakukan perangkapan tugas
dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di perusahaan

maupun anak perusahaannya.

Pasa萱22

Hubungan Kerja

l'

Hubungan kerja dengan Direksi dan Manajer
Unit寒nternal Audit sebagai mitra kerja bagi semua tingkatan Manajer dan sebagai
advisor yang memberi masukan kepada Direksi

berwenang setiap saat

merealisasikan fungsinya pada lingkup kerja semua tingkatan Manajer dan Direksi
untuk memastikan bahwa Direksi dan sistem pengendalian intern be巾alan

Sebagaimana mestinya untuk merealisasikan tujuan perusahaan.
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2. Hubungan kerja dengan Komite Audit
Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memas聞損n efektifitas

Pelaksanaan tugas auditor ekstemal dan auditor intemal. Maka hubungan kerja unit
Internal Audit :
a'

Sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan pengawasan operasional

PeruSahaan.
b

Sebagai pihak yang melakukan penilaian pelaksanaan tugas auditor internal

Sehingga dapat dicegah peIaksanaan dan pe量aporan yang tidak memenuhi

standar‑
3"

Hubungan kerja dengan Eksternal Auditor.

Ekstemal auditor merupakan pihak yang ditunjuk oleh RUPS untuk memberikan
Pendapat secara independen dan obyektif mengenai kewajaran laporan keuangan
PeruSahaan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK〕. Auditor

internal dapat memberikan informasi yang relevan kepada Eksternal Auditor sesuai
dengan lingkup pemeriksaan eksternal auditor dari hasil pelaksanaan pemeriksaan
yang telah dilakukan.
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Pasa量23

Penutup

Setiap pengangkatan, Pergantian, atau Pemberhentian Kepala Unit Audit Internal harus
Segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan 〔OJK),

Ditetapkan di : Cileungsi, Bogor

PadaTanggaI : 1Juni 2016
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肱ニ/
Direktur

四国
Afifuddin Suhaeli
D王rektur

D irektur

Disetujui Oleh :
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多孔Yイ
Solihin lusuf Kalla
Komisa正s

〆珪定
Sumarsono
Komisaris Independen

Page 18 of 18

