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KOMIttE AUDItt PT.SEMEN TONASA
Landasan Hukum
ａ

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ｂ

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
ｃ

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan (Persero)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2001.

d.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBUl20Lz
tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-O9/MBUl20tz
tanggal 06 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

AKa Notaris Mestariany Habie, S.H., Nomor 21 Tahun 1999 tentang Anggaran
Dasar PT Semen Tonasa.

Pengelolaan PT Semen Tonasa harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola
korporasi yang baik (Good Corporate Governance), yaitu:

a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai
Perusahaan.

b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola

secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban

organ (Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi),
pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

sehingga

つ４

d.

Peftanggung-jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.

e

Kewajaran (faimess), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Komite Audit ini terdiri dari:

a.

Pendahuluan, yang mengulas tentang latar belakang, visi, misi dan tujuan

b.

Organisasi, yang menjelaskan tentang struktur, tugas dan tanggung jawab,
wewenang, persyaratan keanggotaan, rapat-rapat dan masa tugas Komite Audit

c. Tugas Komite Audit, yang menguraikan tentang tugas pokok Komite Audit
d.

Kode

Eti( yang menguraikan tentang tuntunan disiplin diri bagi Komite Audit untuk

bersikap dan berperilaku, sesuai peraturan dan perundang-undangan, dan Penutup,

yang menguraikan tentang tanggal berlakunya pedoman kerja dan pentingnya
evaluasi guna penyempurnaan pedoman kerja ini.

Dengan ditetapkannya Pedoman Kerja Komite Audit

ini, diharapkan pelaksanaan

pengawasan PT Semen Tonasa dapat berjalan secara efektif, harmonis dan sesuai

dengan prinsip Good Corporate Governance, sehingga pengawasan tersebut dapat
membantu tercapainya Visi dan Misi PT Semen Tonasa.

Ditetapkan di Biring Ere′ 12」 anuari 2015

PT,Semen Tonasa′
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BAB

I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
PT. Semen Tonasa (Perseroan) sebagai anak perusahaan PT. Semen Indonesia yang

tercatat

di

Bursa Efek Jakarta harus dapat mempeftanggungjawabkan segala

aktivitas dan hasil usahanya kepada pemegang saham, kreditor dan masyarakat

umum. Untuk itu

pelaksanaan prinsip tata kelola korporasi yang baik harus

dilakukan oleh Perseroan. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan

dan memberi saran dan masukan kepada Direksi atas dilaksanakannya prinsip tata
kelola korporasi yang

baik melalui Komite-komite yang dibentuk Dewan

Komisaris,

diantaranya adalah Komite Audit. Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat
berjalan secara harmonis sesuai dengan tujuan dan dapat diterima sefta didukung
oleh unit-unit kerja lain, maka diperlukan Pedoman Kerja Komite Audit.

2. Visidan Misi
2.t. Visi Komite Audit adalah menjadi organ pendukung

Dewan Komisaris yang

menjalankan pengawasan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik

di

Perseroan.

2.2.

Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan

pengawasan dan pembinaan, melalui peningkatan hubungan kerja yang berbasis

kemitraan (paftnership) dan harmonis dengan Internal Audit (IA), Auditor
Eksternal, Direksi, Komite-komite lainnya dan seluruh jajaran karyawan Perseroan.

3.

Maksud dan Tujuan
Pedoman Kerja Komite Audit ini disusun sebagai pegangan dan pedoman bagi

para anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.
Berdasarkan Pedoman Kerja ini, Komite Audit diharapkan dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya.
Untuk itu dalam melaKanakan tugasnya, Komite Audit mengikuti mekanisme dan
prosedur yang berlaku.

BAB

II

ORGANISASI KOMITE AUDIT
Komite

Audit

dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang anggotanya diangkat

dan

diberhentikan oleh Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 4
(empat) orang anggota yang berasal dari Komisaris Perseroan dan pihak ektern yang
profesional dan independen. Salah satu Komisaris Perseroan bertindak sebagai ketua
Komite Audit.

1. Tugas, Wewenang
1.1 Tugas
a.

dan Tanggungjawab

Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem
pengendalian intern

dan efeKivitas pelaksanaan tugas

eksternal

auditor dan internal auditor;

b. Menilai pelaksanaan kegiatan sefta hasil audit yang dilaksanakan

oleh

Internal Audit maupun auditor eksternal;

c.

Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen sefta pelaksanaannya;

d.

Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap
segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;

Melakukan identifikasi hal-hal

yang memerlukan perhatian dan penugas-

an lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.
1,2. Wewenang.

a.

Mengakses catatan atau informasi tentang proses

produki,

pemasaran,

pengadaan, keuangan dan pengembangan perseroan sefta sumber daya

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan
Dewan Komisaris.

b.

Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional

di luar

Perseroan

yang berkaitan dengan keahlian para profesional tersebut.

1.3

Tanggung Jawab
Komite Audit bertanggung-jawab untuk melakukan pengawasan terhadap proses
pelaporan keuangan Perseroan, melakukan monitoring dan mengevaluasi proses

pelaksanaan audit oleh auditor intern dan eksternal dan menelaah berbagai resiko

yang dihadapi oleh Perseroan termasuk resiko atas lemahnya pengendalian intern.

Selain

itu

berdasarkan proses pengawasan, monitoring dan evaluasi

di

atas,

Komite Audit dapat memberikan masukan melalui Komisaris perihal sesuatu yang
dirasa penting demi memperbaiki dan terciptanya tata kelola korporasi yang baik,
Dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan holding PT Semen Indonesia,
Komite Audit Perseroan melakukan koordinasi dengan Komite Audit Opco dan/atau
holding.

Guna meningkatkan dan memperbaiki kualitas tata kelola korporasi yang baik,
Komite Audit dapat bekerja sama dengan Komite Asuransi dan Manajemen Risiko
holding yang mana kerjasama tersebut diarahkan untuk:

a)

Pemantauan kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

b)

Mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasehat yang dipandang perlu
melalui Komisaris

c)

Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen Perseroan sefta pelaKanaannya

d) Memantau efektifitas
2.

praktek tata kelola korporasi yang baik

Persyaratan Anggota

a.

Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman

kerja yang memadai dalam bidang pengawasan/pemeriksaan, serta mampu
berkomunikasi dengan baik;

b. lldak memiliki

kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan

dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

c.

Dapat menyediakan waKu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;

d. Salah seorang dari anggota

Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami teknik dan

operasional pabrik.
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3. Masa Tugas
3.1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan
Komisaris Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode
berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3.2. Apabila anggota

Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum

masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan

oleh Komisaris Independen lainnya.

4. Rapat

4.1.

Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
bulan.

4.2.

Komite Audit mengadakan rapat periodik dengan Internal Audit dan Unit

-

Unit

Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap triwulan.

4.3.

Komite Audit mengadakan rapat dengan auditor eksternal sesuai schedule yang
telah disepakati bersama.

4.4.

Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 213 dari jumlah anggota
yang harus dihadiri oleh Ketua Komite Audit. Rapat tersebut dapat dihadiri pula
oleh Komisaris lainnya bila diperlukan.

4.5.

Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari U2 jumlah anggota Komite
Audit yang hadir.

4.6.

Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya membahas:

a.

Informasi tentang laporan kinerja perusahaan yang berkaitan dengan proses

produki, pemasaran, pengadaan, perkembangan perseroan dan keuangan.

b.

Menelaah informasi lainnya yang diterima oleh Komite Audit dari Internal Audit

maupun dari sumber lainnya.

4.7.

Hasil-hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat, dilaporkan ke
Komisaris sebagai bahan rapat BoC. Selanjutnya hasil rapat BoC tersebut dibahas

pada rapat BoC

- BoD.

BAB III

TUGAS KOMITE AUDIT

1. Umum
Komite Audit mempunyai tugas yang meliputi:

1.1.

Melakukan penilaian atas efektifltas pelaksanaan fungsi Internal Audit (IA), yaitu:

a-

Melakukan review atas perencanaan audit dalam bentuk Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Audit Internal.

b

Melakukan review atas Pelaksanaan Audit yang dilakukan Internal Audit

untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai rencana

dan

supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin mutu
pelaksanaan audit.
C.

Melakukan review atas Pelaporan Audit yang dilakukan oleh Internal Audit,

yaitu antara lain melalui evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Internal

Audit dan secara uji petik melakukan pengujian terhadap kertas
pemeriksaan

dari LHP tersebut untuk

kerja

meyakinkan bahwa Laporan

Pemeriksaan yang disajikan telah didukung dengan bukti-buKi yang

memadai. Apabila dianggap perlu, Komite Audit dapat mengadakan
pemerikaan ulang ke unit-unit yang terkait dengan pemeriksaan yang telah
dilakukan Internal Audit.
d

Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil audit untuk kemudian
mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak
menindak lanjuti laporan Internal Audit.

e

Melakukan komunikasi secara periodik setiap 3 bulan dengan Internal Audit

dalam rangka mendiskusikan permasalahan yang menjadi perhatian Komite
Audit.

1,2.

Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan audit dari auditor eksternal, termasuk

menelaah independensi dan obyektivitas auditor eksternal, serta menelaah
kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua resiko

yang penting telah dipeftimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komite
Audit melakukan kegiatan sebagai berikut

a.

:

Berperan aktif dalam proses pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

ditunjuk untuk menjadi auditor eksternal Perseroan.

b.

Bersama Komite Audit holding membuat kriteria untuk mengevaluasi
pelaksanaan audit oleh KAP tersebut.

c.

Melakukan evaluasi pelakanaan audit oleh KAP yang akan menjadi dasar
dalam memberikan pendapat profesional kepada Komisaris.

d.

Menelaah independensi auditor eksternal untuk memastikan bahwa auditor

dapat mempertahankan independensinya dalam setiap penugasan auditnya.
Penelaahan dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria, yaitu apabila

selama periode audit dan selama periode penugasan profesionalnya, baik
akuntan publik, KAP, maupun staf KAP, apakah

1.

:

Mempunyai kepentingan keuangan secara langsung maupun tidak
langsung yang material terhadap Perseroan seperti investasi saham pada
Perseroan atau kepentingan keuangan lain terhadap Perseroan yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2.

Mempunyai hubungan pekerjaan dengan Perseroan seperti:

a.
b.

Merangkap sebagai karyawan kunci pada Perseroan

Memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada Perseroan
sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan

c.

Mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari KAP yang

bekerja pada Perseroan sebagai karyawan kunci dalam bidang
akuntansi dan keuangan, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun
tidak bekerja lagi pada KAP yang bersangkutan

d.

Mempunyai rekan atau karyawan profesional

dari KAP yang

sebelumnya pernah bekerja pada Perseroan sebagai karyawan kunci

dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali yang bersangkutan

tidak ikut melaksanakan audit terhadap Perseroan tersebut dalam
periode audit

3.

Mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang

material dengan Perseroan atau dengan karyawan kunci yang bekerja
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pada Perseroan atau dengan pemegang saham utama

Perseroan.

Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam
hal akuntan, MP, atau staf dalam KAP yang memberikan jasa audit atau

non audit kepada Perseroan atau merupakan konsumen dari produk
barang atau jasa Perseroan dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

4.

Memberikan jasa-jasa non audit kepada Perseroan, sepefti pembukuan

atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi Perseroan

atau Laporan Keuangan, desain sistem informasi keuangan dan
implementasinya, penilaian atau opini kewajaran, audit internal,
konsultasi sumber daya manusia, konsultasi perpajakan, penasehat
investasi dan keuangan atau jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan.

e.

Melakukan review atas perencanaan audit yang dilaksanakan oleh auditor

eksternal untuk meyakinkan bahwa audit akan dilakanakan secara efisien
dan efektif.

f.

Melakukan komunikasi dengan auditor external terkait masalah-masalah

yang perlu dikomunikasikan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) atas laporan keuangan tahunan.
1.3.

Melakukan review atas kualitas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh

Perseroan selain Laporan Tahunan seperti Laporan Triwulanan, Laporan
Semesteran, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sefta informasi keuangan
lainnya.
1.4.

2.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris.

Tanggung jawab Pelaporan

2.1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Komisaris atas pelaksanaan tugas yang
telah ditentukan.

2.2. Komite Audit wajib membuat Laporan kepada Komisaris atas setiap penugasan
yang diberikan.

2.3. Komite Audit membuat Laporan Tahunan
pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

kepada Komisaris

mengenai

2.4.

Komite Audit wajib membuat pengungkapan dalam Laporan Tahunan yang
memuat tentang

a.

:

Hasil kajian laporan keuangan dan kinerja yang telah

diaudit.

Kajian

tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan manajemen Perseroan dan

auditor eksternal sesuai dengan standar profesional dan prinsip akuntansi
yang berlaku umum.

b.

Pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Komite Audit sesuai

dengan

Pedoman Kerja yang ada.

c. Kepatuhan

Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, termasuk
didalamnya pengendalian internal.

う乙

BAB

IV

KODE ETIK
A. Umum
Hasil kerja Komite Audit sangat bermanfaat bagi manajemen untuk meningkatkan
kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hasil itu akan dapat dipakai dengan penuh
keyakinan, apabila pemakai jasa tahu dan mengakui tingkat profesionalisme anggota

Komite Audit yang bersangkutan. Untuk itu, Komite Audit harus memiliki standar
perilaku yang melebihi tuntutan peraturan perundangan yang dituangkan dalam bentuk
Kode Etik.

Kode Etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan
peftimbangan yang seksama dari masing-masing anggota Komite

Audit.

Pelanggaran

terhadap Kode Etik dapat berakibat yang bersangkutan diberi peringatan bahkan
diberhentikan dari tugas Komite Audit.

B. Standar Perilaku
Setiap anggota Komite Audit harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut
ini, yaitu

1.
2.
3.

:

Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas
Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Perseroan dan Komite Audit

Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat
merugikan profesi Komite Audit atau Perseroan

4.

Menghindari aktifitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau yang

dapat mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban sebagai anggota
Komite Audit secara obyektif

5. lldak

menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung

maupun tidak langsung dari pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan
termasuk dari karyawan perusahaan, auditor eksternal, pelanggan, pemasok, dan

rekanan lain yang dapat mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu
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peftimbangan profesional Komite Audit dan atau menyebabkan adanya benturan
kepentingan

6.

Mematuhi sepenuhnya tugas dan tanggung jawab Komite Audit, kebijakan Perseroan
dan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan Perseroan

7.

Memelihara dan mempeftahankan moral dan martabat

B. Tldak memanfaatkan

informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan

pribadi atau hal lain yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan
kerugian bagi Perseroan dengan alasan apapun juga

9.

Melaporkan semua hasil pelaksanaan tugas Komite Audit dengan mengungkapkan

kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat
merugikan Perseroan dan atau dapat melanggar hukum
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BAB V
PENUTUP
Pedoman Kerja Komite Audit ini disusun berdasarkan peraturan dan perundangan yang

berlaku. Sebagai pedoman kerja, tentu hanya mengatur hal-hal yang pokok dan prinsip.
Pedoman Kerja ini merupakan perbaikan dari Chafter Komite Audit sebelumnya, dan
setiap tahunnya dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan.

Sebagai organ yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksakan tugas dan
fungsinya, maka komitmen, dedikasi dan profesionalitas anggota Komite Audit sangatlah

penting. Penyusunan program kerja secara terukur termasuk didalamnya sistem
pelaporan harus dilakukan.
Akhirnya, dengan Pedoman Kerja ini diharapkan kinerja Perseroan dapat tercapai secara
opti mal den ga n menera pka n pri nsi p- prinsip Good Co rporate Gove rn a n ce.
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