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BABI

PENDAHULUAN

Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter), merupakan landasan kerja

Internal Audit yang mencakup:

1. Visi,

2. Independensi

3. Kode etik

4. Fungsi dan Kedudukan,

5. Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggungjawab Internal Audit, yang

bertujuan agar semua pihak yang terkait baik Internal Audit maupun

manajemen memiliki pemahaman yang sarna terhadap fungsi dan tugas

Internal Audit.

Seluruh kegiatan internal audit di PT Ancora Indonesia Resources ("AIR)

mengacu kepada Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors.

BAB II

VIS I DAN FUNGSI

VIS I

Pasal 1

Mendukung tercapainya AIR sebagai perusahaan yang unggul di Indonesia

dan menciptakan nilai pemegang saham yang maksimum dan

berkesinambungan melalui peningkatan peran audit intern sebagai mitra yang

profesional bagi manajemen dan seluruh jajaran Perusahaan dalam rangka

membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang

sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen

risiko, pengendalian dan proses tata kelola.
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3. Kepala Internal Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diangkat dan

diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Komite Audit.

4. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Internal Audit disertai

dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian

ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komite Audit dan dilaporkan

kepada BAPEPAM.

BABIV

RUANG LlNGKUP

Pasal4

1. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan Internal Audit yang akan dan harus

diaudit, disusun oleh Kepala Internal Audit setelah dikonsultasikan dengan

Komite Audit dan dimintakan persetujuan Direktur Utama.

2. Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit mencakup seluruh aspek dan

unsur kegiatan organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung

diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik

kepentingan Perusahaan dan masyarakat.

3. Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit mencakup audit dan penilaian atas

penyelenggaraan, kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern,

manajemen risiko dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung

jawab yang telah digariskan, dengan melakukan audit ketaatan

(compliance audit), audit keuangan (financial audit), audit operasional

perusahaan (operational/management audit), audit atas teknologi sistem

informasi (information system technology audit) dan audit

khusus/investigasi (special audit).

4. Khusus untuk (dalam ruang lingkup) audit T81, auditor T81 harus terlibat

sejak awal pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi

telah sesuai dengan kebutuhan, kepatuhan terhadap ketentuan, terdapat

pengendalian yang memadai dan tersedianya sarana penelusuran

kembali, serta memberi rekomendasi mengenai pengendalian yang perlu

diterapkan.
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5. Internal Audit mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan eksternal

audit dan diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan

optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan yang dilaksanakan

sesuai kebutuhan untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting

bagi kedua belah pihak. Koordinasi antara Internal Auditor dengan

Eksternal Auditor dalam pekerjaan audit secara keseluruhan meliputi

• Menjadi counterpart untuk Eksternal Auditor

• Pertukaran informasi hasil audit dan management letter

• Pemantauan tindak lanjut dari management letter yang diterbitkan oleh

external auditor.

6. Internal audit mempunyai peran untuk memberikan keyakinan (assurance)

yang memadai kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan unit-unit

terkait di Perusahaan atas efektivitas sistem Manajemen Risiko

Perusahaan, guna meyakinkan bahwa risiko bisnis utama telah dikelola

secara baik dan sistem kontrol internal telah berjalan dengan efektif.

7. Dalam pelaksanaan tugasnya, Internal Audit dapat berperan sebagai

konsultan. Lingkup konsultatif antara lain adalah counseling, pemberian

saran, pelatihan, dan partisipasi sebagai narasumber dalam suatu proyek,

seperti partisipasi pada proyek penggabungan usaha dan akuisisi atau

proyek pengembangan kebijakan dan panduan perusahaan. Peran

sebagai konsultan akan selalu mengacu pada azas independensi dari

fungsi internal audit.

BABV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

Pasal5

Wewenang Internal Audit

Dalam melaksanakan visi, misi, fungsi dan tugas audit, maka Internal Audit

mempunyai wewenang:

1. Melakukan audit terhadap semua proses bisnis dan kegiatan unit kerja

dalam organisasi AIR.
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2. Membantu dalam melakukan investigasi/penyelidikan terhadap semua

permasalahan pada setiap aspek dan kegiatan operasional yang

berindikasikan tindak perbuatan penipuan, pemalsuan, pencurian,

manipulasi, kecurangan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan

kerugian finansial, material dan citra AIR.

3. Dalam setiap penugasan Internal Audit mempunyai hak-hak untuk dapat

melakukan akses terhadap seluruh informasi yang relevan dan berkaitan

dengan tugas dan fungsi internal audit dalam melaksanakan audit, antara

lain dengan cara:

• memasuki, melihat, meninjau, mengamati semua gedung kantor,

bangunan, tempat penyimpanan, serta obyek audit yang terdapat

keterkaitan/kepentingan perusahaan.

• meminta, melihat dan mempergunakan semua data/informasi, register,

buku, surat bukti, notulen, hasil survey, laporan dan lain-lain yang

relevan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi internal audit.

• melakukan pengujian secara fisik terhadap uang kas, surat berharga,

persediaan, aset tetap dan lain-lain yang relevan dan berkaitan dengan

tugas dan fungsi internal audit.

• melakukan akses terhadap semua catatan dan keterangan mengenai

karyawan, sumber daya dan dana yang relevan dan berkaitan dengan

tugas dan fungsi internal audit.

• melakukan akses (fisik dan logik) terhadap sistem teknologi informasi

AIR berupa data, jaringan (network), komunikasi, software dan

hardware.

• meminta keterangan/penjelasan kepada semua pejabatlpegawai dan

setiap personil baik sebagai perorangan atau dalam kedudukannya

sebagai pejabatlpegawai suatu organisasi yang relevan dan ada

keterkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

4. Melaporkan secara langsung dan khusus Laporan Hasil Audit kepada

Direktur Utama dan Komite Audit dengan tembusan kepada pejabat

terkait.

~
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PasalG

Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas-tugas audit, Internal Audit mempunyai tanggung

jawab:

1. Menetapkan kebijakan audit, termasuk mengatur dan mengarahkan

fungsi-fungsi audit, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk

memastikan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara

optimal.

2. Kepala Internal Audit bertanggungjawab untuk menyusun dan

menyampaikan rencana kerja internal audit tahunan (annual audit plan)

yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Komite

Audit untuk dikaji.

3. Menyusun dan mengembangkan standar kerja internal audit sesual

standar audit yang berlaku.

4. Menetapkan rencana kerja pengembangan kemampuan dan ketrampilan

tenaga internal auditor.

5. Mengembangkan dan melaksanakan program internal audit secara

terpadu dalam rangka mengevaluasi pengendalian manajemen yang

ditetapkan atas seluruh kegiatan perusahaan serta menilai kecukupan

serta efektivitas pengendalian intern pada semua aktivitas usaha dan

memberikan informasi serta saran rekomendasi kepada manajemen untuk

perbaikan yang diperlukan.

6. Melakukan audit atas efektivitas semua tingkatan manajemen dalam

pengelolaan sumber-sumber daya perusahaan serta ketaatan kepada

kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

7. Merekomendasikan penyempurnaan rancangan pengendalian manajemen

dalam rangka melindungi sumber daya, membina dan mendorong

pertumbuhan perusahaan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan

perundangan.

8. Melakukan pemantauan dan pengecekan atas pelaksanaan tindak lanjut

hasH internal audit dan hasH eksternal audit.
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9. Memastikan dan menilai kecukupan pelaksanaan tindak lanjut yang

dilakukan manajemen atas temuan audit baik internal audit maupun

eksternal audit serta mengkaji secara terus menerus sampai penyelesaian

permasalahan diselesaikan dengan memadai.

10. Memberikan bantuan konsultasi yang menyangkut ruang lingkup tugasnya

bagi pihak intern perusahaan yang memerlukan terutama pemberian

tanggapan atas kecukupan pengendalian intern dalam setiap sistem dan

prosedur baru. Dengan adanya keterlibatan Internal Audit dalam review

sistem tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai

obyek audit. Internal Audit harus memahami tujuan dan lingkup kegiatan

sebagai konsultan, juga menetapkan secara jelas cakupan penugasannya

agar dapat menjaga profesionalisme, integritas, kepercayaan, dan

reputasinya sebagai auditor.

11. Mengkoordinasikan kegiatan Internal Audit dengan kegiatan eksternal

auditor agar dapat dicapai hasH audit yang komprehensif dan optimal.

BABVI

PERNYATAAN DUKUNGAN DAN KEMANDIRIAN (INDEPENDENSI)

Pasal7

Internal Audit dan para auditor harus bersifat independen dalam melakukan

tug as audit yaitu dalam menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi maupun

konsultasi dan informasi atas obyek audit yang menjadi tugasnya sesuai

dengan profesi dan standar audit yang telah ditentukan. Untuk memperoleh

kerjasama dari obyek audit, kelancaran audit dan hasil audit yang memiliki

manfaat yang optimal bagi terselenggara dan terjaminnya kepentingan

perusahaan dan masyarakat, maka:

1. Internal Audit harus mendapat dukungan dari Komite Audit dan Direksi

agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan bebas

tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

2. Baik Internal Audit maupun masing-masing internal auditor memiliki

independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan

serta pemikirannya sesuai dengan profesinya dan standar audit yang

berlaku tanpa pengaruh atau tekanan dari manajemen ataupun pihak lain

yang terkait dengan perusahaan.

Halaman 7



3. Setiap internal auditor harus memelihara obyektivitas atau sikap mental

yang independen dalam melakukan audit, yang tercermin dari laporan

yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak

memihak.

4. Internal Audit secara keseluruhan maupun masing-masing internal auditor

memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, teknik dan pendekatan

audit yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan audit dan panduan

audit yang berlaku.

5. Internal Audit maupun masing-masing internal auditor tidak boleh memiliki

kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diaudit atau melaksanakan

tug as-tug as, wewenang dan tanggung jawab operasional di luar

bidangnya, agar dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan

(conflict of interest). Penugasan Internal Audit harus dilakukan sedemikian

rupa sehingga dapat dihindari terjadinya benturan kepentingan.

6. Memastikan bahwa seluruh personil Internal Audit yang ditugaskan untuk

melaksanakan audit mempunyai atau memenuhi persyaratan integritas

dan kompetensi dalam bidang tugasnya.

7. Kepala Internal Audit dapat berkomunikasi langsung dengan Komite Audit

untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.

Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama

dengan tembusan kepada pejabat terkait.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB OBYEK AUDIT

PasalS

Manajemen atau setiap pimpinan beserta pejabat bawahannya dan para

pelaksana dari unit kerja yang diaudit (obyek audit) dalam kaitannya dengan

pengendalian intern perusahaan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengetahui risiko-risiko yang berkaitan dengan aktivitas usaha yang

dikelola dan menilai celah-celah yang dapat menimbulkan risiko tersebut.

2. Membangun dan memelihara struktur pengendalian intern dan sistem

pengawasan melekat yang dapat mengurangi celah-celah risiko.

~
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3. Memantau kecukupan dan daya guna pengendalian intern secara

berkesinambungan, melakukan tindakan yang tepat untuk mengkoreksi

kekurangan/permasalahan yang ditemukan, mencegah semakin

memburuknya permasalahan, mengantisipasi permasalahan dikemudian

hari berdasarkan pengalaman yang lampau, serta mengambil tindakan

disiplin yang tepat.

4. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Internal Audit

dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan koreksi ataupun tindak

lanjut atas temuan Internal Audit.

5. Dalam pelaksanaan audit, semua personil AIR baik pejabat maupun

pelaksana dan setiap personil baik sebagai perorangan atau dalam

kedudukannya sebagai pejabat suatu badan/perusahaan yang ada

hubungannya dengan obyek atau kegiatan yang diaudit, diwajibkan

memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Internal Audit atau

internal auditor AI R yang ditugaskan untuk melakukan audit.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal9

1. Internal Auditor harus mempersiapkan laporan hasil audit secara tertulis

dan berisi informasi sebagai berikut:

• Data/fakta yang ditemukan di lapangan;

• Pendapatlkesimpulan mengenai tingkat kesesuaian antara kenyataan

di lapangan dengan standar, ketentuan perundang-undanganl

kebijakanl peraturanl prosedurl proses yang berlaku;

• Rekomendasi kepada DireksilUnit Bisnis/Unit Kerja.

2. Dalam laporan hasil audit, Internal Audit perlu menyatakan bahwa

"pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai dengan Standards for the

Professional Practice of Internal Auditing", yang berarti semua prosedur

audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
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3. Internal Audit menyampaikan Laporan Hasil Audit sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) kepada Direktur Utama dan kepada Komite Audit, dengan

tembusan kepada pimpinan unit kerja yang diaudit dan atasan

langsungnya untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

4. Internal Audit menyampaikan laporan secara khusus mengenai suatu

informasi hasil audit yang bersifat sangat terbatas dan tidak dapat

dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan

Komite Audit.

5. Internal Audit menyampaikan Laporan Kegiatan Audit secara berkala

kepada Direktur Utama dan Komite Audit dengan tembusan kepada

pejabat terkait. Pokok-pokok pelaporan tersebut mencakup perbandingan

antara realisasi pelaksanaan audit dengan rencana kerja yang ditetapkan

sebelumnya, realisasi biaya dan anggaran, serta penyebab terjadinya

penyimpangan serta tindakan yang telah dan perlu diambil untuk

melakukan penyempurnaan.

6. Internal Audit menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan

Komite Audit dengan tembusan kepada pejabat terkait apabila

pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh obyek audit atau tindak

lanjut yang dilaksanakan dinilai tidak memadai.

BABIX

TINDAK LANJUT

Pasal 10

1. Direksi dan pimpinan unit kerja yang diaudit wajib memperhatikan dan

segera mengambil langkah-Iangkah tindak lanjut perbaikan yang

diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap Laporan

Hasil Audit sesuai dengan komitmen perbaikan dan waktu yang dijanjikan

dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Internal Audit.

2. Internal Audit wajib melakukan pemantauan dan melaporkan atas

pelaksanaan tindak lanjut perkembangan rekomendasi, saran dan janji

perbaikan dari obyek audit dan melakukan analisis kecukupan atas

realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan obyek audit.
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3. Apabila tindak lanjut perbaikan tidak dilakukan, dan untuk itu telah

diingatkan oleh Internal Audit, maka manajemen menanggung risiko yang

diakibatkan tidak dilakukannya perbaikan.

4. Hasil pemantauan tindak lanjut Internal Audit dilaporkan secara tertulis

kepada Direktur Utama dan Komite Audit dengan tembusan kepada

pejabat terkait.

BABX

PROGRAM PENGENDALIAN MUTU

Pasal11

Kepala Internal Audit harus mempunyai dan melakukan program

pengendalian mutu secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk

mengevaluasi kinerja Internal Audit dengan tujuan agar memperoleh

keyakinan yang memadai bahwa kinerja Internal Audit telah sesuai dengan

Standards Professional Practice of Internal Auditing, Internal Audit Charter,

praktik-praktik terbaik Internal Audit, kode etik Internal Auditor, dan ketentuan

lainnya yang relevan.

BABXI

LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketetapan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.

PENUTUP

Oemikian Piagam Audit Intern ini disahkan agar dapat menjadi landasan kerja

Internal Audit selaku Satuan Kerja Internal Audit PT Ancora Indonesia

Resources dan agar diperoleh kesamaan sikap dan pandangan secara

konsisten mengenai fungsi Internal Audit, maka Piagam Audit Intern ini wajib

dimengerti dan dipedomani serta menjadi komitmen semua pihak terkait.

Halaman 11



Jakarta

1 Maret 2010

PT Ancora Indonesia Resources Tbk

Menyetujui,

I Nyoman Tjager

ANCOR

Ha/aman 12



LAMP/RAN 1

KODE ETIK INTERNAL AUDITOR

1. Prinsip-prinsip

Internal Auditor diharapkan dapat menerapkan dan menegakkan prinsip

prinsip sebagai berikut:

a. /ntegritas
Integritas Internal Auditor merupakan dasar bagi kepercayaan terhadap
pertimbangan keahlian internal audit.

b. Obyektivitas
Internal Auditor menjunjung tinggi obyektivitas profesional dalam
mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi
tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Internal auditor membuat
penilaian yang seimbang dari semua kondisi yang relevan dan tidak
dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri atau oleh orang lain dalam
menggunakan pertimbangan keahliannya.

c. Kerahasiaan

Internal auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka
terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sah
kecuali jika ada suatu kewajiban yang sah menurut hukum atau profesi
untuk melakukannya.

d. Kompetensi
Internal auditor menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman
yang diperlukan dalam memberikan jasa internal audit.

2. Ketentuan Perilaku

Ketentuan perilaku untuk Internal Auditor meliputi:

a. Integritas
Internal Auditor:

• Melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, teliti, dan bertanggung
jawab;

• Mempelajari peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan
pengungkapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan
ketentuan profesi;

• Dengan sadar tidak akan menjadi bagian atas setiap aktivitas yang
tidak sah, atau terlibat dalam tindakan yang dapat menghilangkan
kepercayaan kepada profesi internal audit atau organisasi; dan

• Menghormati dan memberikan kontribusi pada tujuan-tujuan yang etis
dan telah ditetapkan organisasi.



b. Obyektivitas
Internal Auditor:
• Tidak akan mengambil bagian dalam setiap aktivitas atau hubungan

apapun yang dapat merusak atau dipandang dapat merusak penilaian
mereka yang tidak memihak. Keikutsertaan ini meliputi aktivitas atau
hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan
organisasi;

• Tidak akan menerima apapun yang dapat merusak atau dipandang
dapat merusak pertimbangan keahlian profesional mereka; dan

• Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahui kepada
mereka yang jika tidak diungkapkan dapat merubah pelaporan
aktivitas yang sedang diteliti.

c. Kerahasiaan
Internal Auditor:
• Berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi yang

diperoleh selama bertugas.
• Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan
atau yang dapat mengganggu tujuan dan etika organisasi.

d. Kompetensi
Internal Auditor:
• Hanya akan berpartisipasi dalam memberikan jasa yang sesuai

dengan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki;
• Memberikan jasa internal audit sesuai dengan standar praktik

profesional Internal Audit, Internal Audit Charter, kebijakan
perusahaan, dan peraturan perundangan lain yang berlaku; dan

• Secara terus menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta
kualitas jasa Internal Audit.


