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PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK (,,PeTseToan'')

1.  PENDAHULUAN

Dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance), Perseroan harus membangun suatu unit kerja yang bertujuan untuk menjalankan
fungsi audit internal yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan
nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan sistematis, dengan cara
mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses lata
kelola perusahaan.

Untuk itu Perseroan menetapkan "Piagam Unit Audit lnternal" sebagai landasan tertulis bagi unit
audit internal beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya, yang memuat visi, misi, tujuan,
kedudukan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, norma pemeriksaan
dan prosedur pemeriksaan serta mengatur ilubungan kerja antara unit audit internal dengan
Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Auditor Eksternal.

2,  VISI,  MISI DAN TUJUAN

2.1 .  V tS l
Menjadi unit yang berperan aktif di bidang pengawasan dalam membantu pencapaian visi
dan misi perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip tata kekrla yang baik.

2 .2  MtS l
. Memberikan keyakinan (assurance) yalrg bcrsifat irrdependen dan obyektif lerhadap

semua akt i f i tas organisasi  perusahaan Cclam peningkatan kiner ja perusahaan.
. Melakukan kegiatan konsultasi bidang sistem pengendaliaI manajemcn.
' Meningkatkan peran pemeriksa internal dan kualjtas hasil pengawasan melalui

pembangunan sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi.

2 ,3 ,  TUJUAN
Membel ikan kontr ibusi  kepada manajemon berupa jasa "assurance" dan "consult ing" yang;
independen dan obyektif untuk memberikan nilai tarnbah dan meningkatkan efektifltas
kegiatan operasional perusahaan, melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen
resjkc, pengendalian inteinai dan proses tala kelola perusahaan yang baik dengan
melaksanakan pemeriksaan operasional dan ker:angan perusahaan.

3. KEDUDUKAN

b .
c.

o .

Unit Audit Iniernal adalah unit kerja dalam organisasi Perseroart yang rnembantu Direktur
Utama dan Kon'ite AriCit deia..n menjelanf.an fungsi pe,rgawassn untuk mengxmankan
investasi dan asset Perseroan.
Unit Audit Internal dipimpin oleh kepala Unit Hudit lnternal.
Kepala Unjt Audit lnternal diangkat dan dlberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan atas
persetujuan Dewan Komisa!"ts Perseroan.
Direktur utarna dapat memberhent ikan kepala Un j t  Audit  lnternal ,  setelah mendapat
persetujuan dewarr kon'risaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak men renuhi persyaralan
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sebagai auditor Unit Audit lnternal sebagaimana diatur dalam peraluran ini dan atau gagal
atau tidak cakap menjalankan tugas.

e. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
f. Kepala Unit Audit Internal secara fungsional memberikan laporan kepada direktur utama oan

Dewan Komisaris dengan lembusan kepada Komite Audit.
g. Auditor yang duduk dalam Unit Audit lnternal bertanggung jawab secara langsung kepada

kepala Unit Audit Internal.
h. Kedudukan Unit Audit Internal harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga pemeriksa intern

mampu mengungkapkan pandangan dan pemikiran tanpa pengaruh ataupun tekanan dari
manajemen atau pihak lain.

Kepala Unit Audit Internal dapat membentuk tim staf auditor yang orofessional dengan kecukupan
pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan kualifikasi professional unluk memenuhi kebutuhan
yang disyaratkan pada piagam ini.

4, RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pengawasan Unil Audit Internal adalah:
a Linqkunqan penqendalian internal daiam perseroan dan seluruh anak perusahaan,

mengidentifikasi,

yang

j)

terdiri dari :
. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
. Cara yang ditempuh .nanajemen dalam tugas dan tanggungjawabnya.
. Pengorganisasian dan pengembangan sumDer daya manusia.
. Perhalian dan arahan yang dilakukan Direksi.

b. Penqkaiian dan oenqelolaan resikc usaha yaitu suatu proses untuk
.'r.lenganaiisa, menilaj dan mengelola resiko usaha relevan.

c. Abti-vitas penoendalian yaitu tindakarr{indakan yang dilakukan dalam sualu proses
pengendalian terhadap kegiatan perseroan dan anak perusahaan pada setiap tingkat dan unit
dalam struktur organisasi perseroan dan anak peiusahaan, antara laii mengenal
kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penrlaian atas prestasi kerja, pembagian tugas
dan keamanan terhadap aset perseroan.

d. sistem, informasi dan korl]{t!!t yaitu suaiu prosas penyajian laporan mengenai kegiatan
cp:rasicral ,  keuangan Jaf i  keta.r tan atas ketentuan dan peraturan yang ber iaku paca
Persercan dan anak perusalr ;an.

e. Monitorinc yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal pada setiap
llngkat dan unit struktur oi'ganisasi perseroan dan anak perusahaan, sehingga dapat
dilaksanakan secara oDtimal.

5. TIJGAS DAN TANGGUNG JAV/AB

Tugas dan tanggung jawab Unit  Audit  Internal  adalah:
a. Menyusun dai t  mejaksenakan rencana Audit  Intetnal  tahunan.
b. Mcnguji clan mengevaiuasi pelaksanaan pengendalian intefn dan sistem nranajemen restKc

sesuai dengan kebijakan perseroan.
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangar,

akuntansi ,  operasional.  sumber daya manusia,  pernasaran, leknologi  informasi oan kegiStan
lainnya.

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang dipenKsa
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pada semua tingkat manajemen.
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan

Dewan Komisaris.
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang rerah

disarankan.
g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internar yang dirakukannya.
i .  Melakukan pemeriksaan khusus apabi la diper lukan.

Dalam melakukan lugasnya secara efekl i f ,  uni t  Audit  Internal  memil ik i  akses penuh atas
seluruh catat3n. akt iva, dan personalyang relevan dengan pelaksanaan audit .

Dalam melaksanakan tugas auditnya, Unit  Audit  Internal  dapat bei .koordinasi  dengan auditor
eksternal  Perusahaan.

6, WEWENANG

Wewenang Unit Audit Internal antara lain:
a Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perseroan terkait dengan tugas dan

fungsinya.
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan/alau Komite

Audit serta anggota dari direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Auciit.
c Mengadakan rapal secara berkala dan insidentil dengan direksi, deyran komisaris, dan/atau

Komite Audit.
,j. l\lelakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

wewenang uni t  Audit  Internal  sebata: pada peni la ian dan anal isa atas akt i f i tas yang dl
review / di audit.
uni t  Audit  Internal  t idak.mempunyai kewenangan daiam ha! pelaksanaan dan tanggungjawab atas aktifitas yang di revie\J / di audit tersebut.

7.  PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Pers) 'aratan auditor internal  yang dudul(  da13m unit  Audjt  lnternar antara rain:
a. Me.rniliki integritas dan prilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam

pelaksanaan tugasnya.
b. Memil ik i  pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audi t  dan dis ipl in i lmu lain yang

relevan dengan bidang tugasnya.
c. It4emiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan d; bidang pasar modar dan
. peraluran perundang-undangan terkai|ainrrya.

d Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisar': maupun tedulis secara
efeklif.

f.
I .

Wa j i b  rnen ra tuh i s tandar  p ro fes i  yang  d i ke lua rkan  o leh  asos ias i  Aud i t  I n te rna l .
Waj ib memenuhi kode ei ik Audit  Intelnal .
waj ib menjaga kerahasiaan informasi dar ' l /atau data perusahaan terkai t  dengon
pe laksanaan  tugas  dan  tanqgung  jawab  Auc i t  I n te rna r  kecuar i  yang  d i r v , j i b l an
b€rdesa ikan  pe ra tu ra r r  pe rundano-uncangan  a tau  pene tapan lpu tusan  p ingao i ran .
Memahami pr insip-pr insiD tata keioia pei 'u iahaan yang baik dan manajeme-n resiko.h .
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i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara
Ierus menerus.

8, KODE ETIK AUDITOR TNTERNAL

8 .1 .  PRINSIP

Auditor Internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikur:
a. Integritas

Integritas auditor internal membangun kepe!'cayaan dan dengan demikian memberikan
dasar untuk landasan penilaian mereka.

b. Objektivitas
Auditor Internat menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi oaram
mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegraran
arau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang
dari semua keadaan yang rerevan dan tidak dipengaruhi oreh kepentingan-klpenungan
mereka sendiri atau pun orang lain dalam membuat penilaian.

c. Kerahasiaan
Auditor lnternal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima oan
tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan 

-perundang-undangan

atau kewajiban profesional untuk melakukannva.
d. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang
dioerlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

8.2. ATUMN PERILAKU

a. lntegritas
i. Auditor Internal harus melakukan pel<erjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan

tanggung jawab.
ii. Auditor Intemar hanrs mentaati hukum dan men'rbuat pengungkapan yang diharusxan
. oleh ketent l rar perundang-undangan d:n profesi .
iji Auditor Intern:l sadrr tidak boleh terlibat dalam aktivitas llegal aprprrit, atau terlibat

dalam tindakan yang memarukan untuk profesi audit internar itau pun organisasi.
iv. Auditor Intemal harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis

dar i  organisasi .

b. ObjeKLivitas
i. Aud:lor Intemal tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang

dapat mengganggu, alau dianggap dianggap mengganggu, keiidaibiasan penilaian
mereka. Partisipasi in; .meiiputi kegiatan-kegratan itau lubungan-hubungan yang
mungkin ber lentangan dengan kepent ingan oiganlsasi .

ii. Auditcr Internal tidak akan nrenerintt apa pun yang dapat mengganggu, atau
.. .  g ialssapdranggapmengganggu, profesional i taspeniraianmereka.
iii. Auditcr Intemal harus mengr.rngkapkan semua fakta mateiial yang mereka ketahui

yang j ika t ic jak diuns,kapkan, dapai mengganggu oelaporan kegi i tan yang sedang
diper iksa.
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Kerahasiaan
Auditor Interna! harus berh:ti-hati dalam penggunaan dan porlindungan infcrmasi yang
diperoleh dalam tuges mereka.
Auditor Internal  t idak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pr ibad! atau
yang dengan cara apapun akan bertenlangan dengan ketentuan perundang-
undangan atau merugikan tujuan yang sah Can eiis (jari organisasj.

Kompetensi
Audjtor Internal hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
Auditor Internal harus rnelakukan audit internal sesuai dengan Standar lnternasronal
Praktik Profesional Audit lnternal.
Auditor internal akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan eiektivitas serta
kualitas lavanan mereka.

9. NORMA PEMERIKSAAN

Norma Pemeriksaan djkelompokkan kedalam 4 (empat) bagian :
Norma Umum Pemeriksaan
Norma Pelaksanaan Pemeriksaan
Norma Pelaooran Pemeriksaan
Norma Tindak Laniut

9.1.  NORMA UMUM FEMERIKSMN

a, Ruang l ingkuo pemeriksaan jengkap terhadap obyek yang diper iksa, mencakup:
. Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, termasuk

ketaatan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah
ditetaDkan.

. Kehandalan dan efektifitas sistem pengendalian internal perseroan dan kegiatan
operasinya lermasuk manajemen resiko.

. Kualitas kinerja pelaksanaan sualu kegiatan khususnya analisis lerhadap manfaat
dan biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut

. Pejabat yang beMenang menelapkan tugas pemeriksaan harus mempertimbangkan
kebuiuhan pemakai hasil pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup dari suatu
pemeriksaan tertentu.

. Pertimbangan ini harus pula secara khusus memperhatikan fungsi pokok Unit Audit
Internal, yaitu menilai dan memberikan saran terhadap sistem pengendalian
manajemen yang ada.

b. Status organisasi Unit Audit Internal haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan
dilaksanakannya tanggung jawab pemeriksaan.

c. Dalam segala hal yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, Unit Audit Internal dan
para pemeriksanya, baik secara individu maupun kolektif, harus bertindak dengan penuh
integritas dan obyektivitas.

d. Pemeriksa atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan,
secara individu atau setidak{idaknya secara kolektif, harus mempunyai keahlian yang
diper lukan dalam bidang tugasnya.

,&

/ f ')

c.

cl
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Dalam nrelaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan, penreriksa wajib
menggunakan keah! iannya dengan cermal.
Kepala Unii A,udit lnternal beserta para pemeriksanya wajib berusaha secara terus
menerus menirrgkalkan kemamprranr ' :ya agar organisasi  Unit  Audit  lnternal  dapat
beriungsi sebagaimana mestinya.

f  1,

9,2. I,IORI,4A FE|AKSANAAN PEMERIKSAAN

Pekerjaan pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya.
Para pelaksana pemeriksaan harus diawasi dan dibimbing dengan sebaik-baiknya.
Ketaatan pada peraturan oerundang-undangan harus dltelaah dan dirrilai secukupnya.
Sistem pengendalian manajemen harus djkaji dan dinilai secukupnya unluk menentukan
sarnpai seberapa jauh sistem itu dapat diandalkan Kemampualrnya untuk menjamin
kebenaran dan keteliiian informasi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan untuk
r.endorong pelaksanaan operasi yang berCar-aguna dan berhasilguna.
Para pemeriksa harus waspada terhadap 3itua: i atau transaksi yanE ciaprt menunjukkan
kemungkinan adanya pe yimpangan penyaiahgunaan v/ewenang serta tjndakan lidak sah.
Harus diperoleh bukti yang cukup, kompeten dan reievan sebagai landasan yang layak untuk
menyusun pertimbangan kesimpulan serta saran lindak Pemeriksa.
Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan sarana tertulis dari oekerjaan pemeriksaan yang
dilakukan, harus dibuat oleh Pemeriksa.

9.3.  NORMA PELAPORAN PEMERiKSAAN

a. Unit Audit Internal berkewajiban Inenuangkan setiap hasrl audit dalam laporan tertulis
sesuai dengan standar pelaporan dalam laporan lahunan yang disamparkan setiap
setahun sekali.

b. Unit Audit lnternal menyampaikan Laporan Hasil Audit lnternal dan Executive Sunimary
kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.

c.  Tiap laporan pemeriksaan harus memuat ruang I ingkup dan tujuan pemeriksaan, disusun
dengan baik, menyajikan informasi yang layak serta pernyataan bahwa pemeriksaan
telah dilaksanakan sesuai norma pemeriksaan.

d. Setiap laporan pemeriksaan harus :
. Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif serta

saran/rekomendasi yang konstruktif dan dapat diterapkan.

" Lebih mengulamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari pada kritik.
" Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat

diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan (bila ada).
. Mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi atau sualu tindakan perbaikan yang

telah dilaksanakan, terutama bila perbaikan itu dapat diterapkan di tempat lain.
. Mengemukakan penjelasan pejabat obyek yang diperiksa mengenai hasil

pemeriksaan.
c. Unit Internal Audit menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris, apabila pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan sebagai informasi dan
bahan tindak laniut.

d .

f.
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9.4. NORMA TINDAK LANJUT
Pemeriksa Intern harus mengikuti tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang
dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil dan dilaksanakan.

1 O, PROSEDUR PEMERIKSAAN
Pemeriksa Intern menjalankan pemeriksanaan dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalan
Svstem Operatinq Pocedure.

11. HUBUNGAN KERJA

a. Hubunqan keria denqan Direksi dan Manaier
Unit Audit Internal sebagai mitra kerja bagi semua tingkatan Manajer dan sebagai "adviser'
yang memberikan masukan kepada Direksi, berwenang setiap saat merealisasikan
fungsinya pada lingkup kerja semua tingkatan Manajer dan Direksi untuk memastikan
bahwa kebijakan Direksi dan sistem pengendalian intern berjalan sebagaimana mestinya
untuk merealisasikan Visi. Misi dan Tuiuan Perseroan.

b. Hubunqan keria denoan Komite Audit
Kornite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris daiam menrastikan efektifitas sistem
pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Internal. Maka
hub(ingan kerja Unit Audit Internal dengan Komile Audit adalah :
1. Sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan pengawasan operasional perseroan.
2. Sebagai pihak yang melakukan penilaian pelaksanaan tugas Unit Audit Internal

sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang t idak memenuhi standar.

c.  Hubuncan ker ia denoan Auditor eksteinal
Audiior Eksternal merupakan pihak yanE ditunjuk oleh RUPS untuk memberikan pendapat
secara independen dan cbyektif mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan sesuai
dengan pr insip akuntansi  yang ber laku umum di  Indonesia.  Unit  Audj i  Internal  dapat
memberikan informasi y3ng relevan kepada Auditor Eksternal dari hasil pelaksanaan
pemeriksaan yang telah di lakukan.

12. KEMANDIRIAN FUNGSIONAL

Unit Audit Internal tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab atas operasional
perusahaan dan tidak mempunvai hak atas ope;asional departemen yang diaudit. Unit Audit
internal juga tidak terlibat dalam penyeienggaraan sistem kontrol internal, tetapi daoat
memberikan saran atas kccuKupan kontrol yang ada atau dapai memberikan rekomendasi
untuk memDerkuat konhol tersebut.

Auditoi yang direkrut secara intej'nal tidak dapat melakukan audit atas akiiviias atau fungsi yang
teiah di lakukannya dalain langka waktu 2 tahun iei 'akhir  dan t idak diperboiehkan u'r tuk
Ineiakukan audit atas pekerjaan rnereka sebelumnya.
Unit Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan
operasional perusahaarr.
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13. PENUTUP

1. Piagam Unit Audit Internal Perseroan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam ini serta perubahan dan pembaharuannya harus ditetapkan oleh Direksi setelah

mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian kepala Unit Audit Internal segera

diberitahukan kepada Otorisas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, maka Piagam Unit Audit
Internal ini dapat ditinjau dan direview secara berkala, lerutama apabila terdapat perubahan
peraturan terkait dengan Unit Audit lnternal di kemudian hari.

Di tetapkan di  Jakarta.  1 Februar i  2013
PT DHARIV1A SAryA NUSANTARA TbK

Tbk.

Disetujui oleh,

) , t Komisaris Utama
Aron Yonqky
Komisar is

Ad i  Resa na ta  Somadi  H: r l im
Komisaris

F"x lfl , / )/n-+
l( w',-t,.-r' t

PT,  DHARMA S NUSANTARA
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