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I. PENDAHULUAN

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tangung jawab Dewan Komisaris.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit harus memiliki
Kebijakan Intern, yang paling kurang meliputi :

1. Pedoman Kerja, antara lain mekanisme kerja, uraian tugas serta tanggung jawab yang
jelas dari tiap anggota;

2. Tata Tertib Kerja, antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan
rapat termasuk pengaturan hak suara;

yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Audit.

II. LATAR BELAKANG

Guna meningkatkan kinerja bank dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai
penyimpan dana serta ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku, maka diperlukan
pelaksanaan Tata Kelola

Komite Audit merupakan salah satu perangkat yang ditugaskan untuk melaksanakan
pemantauan atas penerapan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Inonesia.

Kriteria dan persyaratan untuk dapat menjadi anggota Komite Audit adalah sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.03/2016 tanggal 07 Desember
2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret
2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

III. KEBIJAKAN UMUM

1. Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
2. Komite Audit berfungsi mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Dewan Komisaris;
3. Komite Audit harus memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya,

mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesi yang dimilikinya
tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun termasuk pihak yang terkait
dengan bank;
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IV. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

a. Seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota;

b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau
akuntansi; dan

c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan
perbankan.

2. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian
di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:

a. Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi; dan

b. Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling
kurang 5 (lima) tahun.

3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian
di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria:

a. Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan; dan

b. Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang
5 (lima) tahun.

4. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan
rapat Dewan Komisaris.

V. PEDOMAN KERJA

1. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

a. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Evaluasi Kebijakan SKAI dan Akuntansi

c. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan
pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka
menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan
keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, tugas dan tanggung
jawab masing-masing anggota adalah sebagai berikut :
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1. Anggota yang berasal dari Komisaris Independen (sebagai Ketua merangkap
anggota) paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi untuk :

a. Memastikan bahwa komite menjalankan tugasnya secara efektif
b. Memberikan masukan yang relevan pada komite

Hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan sendiri dan/atau bekerja sama dengan
para Anggota lainnya yang berasal dari Pihak Independen.

2. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang
keuangan atau akuntansi paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari
aspek keuangan dan/atau akuntansi terhadap:

a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;

b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar
yang berlaku;

c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit
Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

e. Menyusun Laporan Komite sesuai dengan yang ditentukan

3. Anggota yang berasal dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang
hukum dan perbankan paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi dari
aspek hukum dan/atau perbankan terhadap:

a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;

b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar
yang berlaku;

c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit
Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Mekanisme Kerja

a. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh data dan dokumen
pendukung yang diperlukan akan diminta oleh Komite Audit (melalui Ketua Komite
Audit) kepada Direksi (melalui Presiden Direktur).

b. Seluruh laporan dan rekomendasi sebagai hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya akan disampaikan oleh Komite Audit (melalui Ketua Komite Audit)
kepada Dewan Komisaris (melalui Presiden Komisaris).
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c. Laporan dan rekomendasi dari Komite Audit, jika dipandang perlu, akan
disampaikan kepada Direksi (melalui Presiden Direktur) oleh Dewan Komisaris
(melalui Presiden Komisaris).

d. Mekanisme kerja Komite Audit sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya
dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:

1) Sebelum penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Direksi akan
menyampaikan kepada Komite Audit daftar Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (berikut proposalnya) yang akan ditunjuk untuk mengaudit
laporan keuangan Bank atau penugasan lainnya;

2) Komite Audit akan mengadakan Rapat Komite Audit untuk menentukan
rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk
untuk mengaudit laporan keuangan Bank atau penugasan lainnya;

3) Hasil Rapat Komite Audit tentang rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Bank
atau penugasan lainnya akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Mekanisme kerja Komite Audit sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya
dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja
Audit Intern (SKAI), adalah sebagai berikut:

1) Direksi akan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan SKAI kepada Komite
Audit untuk dievaluasi oleh Komite Audit;

2) Secara berkala, Direksi akan menyampaikan realisasi pelaksanaan Rencana
Kerja Tahunan SKAI kepada Komite Audit berikut dengan laporan-laporannya
yang terkait untuk dievaluasi oleh Komite Audit;

3) Komite Audit dapat meminta data dan dokumen pendukung lainnya yang
dipandang perlu kepada Direksi sehubungan dengan evaluasi tersebut di atas;

4) Jika terdapat hal-hal yang akan direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi
tersebut di atas, Komite Audit akan mengadakan Rapat Komite Audit untuk
menentukan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

f. Mekanisme kerja Komite Audit sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya
dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar yang berlaku adalah sebagai berikut:
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1) Direksi akan menyampaikan kepada Komite Audit surat perikatan audit yang
telah ditanda tangani dengan KAP yang telah ditunjuk untuk mengaudit laporan
keuangan Bank atau penugasan lainnya;

2) Sebelum audit (penugasan lainnya) dimulai dan pada saat penyelesaian audit
(penugasan lainnya), Komite Audit akan mengadakan pertemuan dengan KAP
yang telah ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Bank atau penugasan
lainnya, untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit (penugasan lainnya)
dengan standar yang berlaku;

3) Berdasarkan hasil pertemuan dengan KAP tersebut di atas, jika terdapat hal-hal
yang akan direkomendasikan, Komite Audit akan mengadakan Rapat Komite
Audit untuk menentukan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

g. Mekanisme kerja Komite Audit sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya
dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan
dengan standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut:

1) Secara berkala Direksi akan menyampaikan kepada Komite Audit, laporan-
laporan keuangan berikut ini :
i. Laporan keuangan bulanan
ii. Laporan keuangan publikasi
iii. Laporan keuangan tahunan
iv. Laporan keuangan yang telah diaudit (Draft Report)
v. Laporan keuangan yang telah diaudit (Final Report)

untuk dievaluasi kesesuaian laporan-laporan keuangan tersebut dengan standar
akuntansi yang berlaku;

2) Komite Audit dapat meminta data dan dokumen pendukung lainnya yang
dipandang perlu kepada Direksi sehubungan dengan evaluasi terhadap laporan-
laporan keuangan tersebut di atas;

3) Jika terdapat hal-hal yang akan direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi
tersebut di atas, Komite Audit akan mengadakan Rapat Komite Audit untuk
menentukan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

h. Mekanisme kerja Komite Audit sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya
dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh
Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Secara tepat waktu Direksi akan menyampaikan kepada Komite Audit, hasil
temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi oleh Komite Audit;
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2) Secara berkala Direksi akan menyampaikan kepada Komite Audit,
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit
Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk
dievaluasi oleh Komite Audit;

3) Komite Audit dapat meminta data dan dokumen pendukung lainnya yang
dipandang perlu kepada Direksi sehubungan dengan evaluasi terhadap
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit
Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;

4) Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Komite Audit akan mendapatkan
laporan sebagai berikut :

Dokumen dari Satuan Kerja Internal Audit ( SKAI ).
 Copy Laporan Pemeriksaan Audit dan Resume hasil Audit.
 Copy Laporan Permasalah Hasil Audit Yang Masih Pending.
 Copy Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern (per 6 bulan)

yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 Copy Laporan Pelaksanaan Audit BI-RTGS dan SKNBI yang

disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 Copy Rencana Kerja Tahunan SKAI.

Dokumen dari Bagian Akunting.
 Copy Neraca Keuangan Bank ( Bulanan ).
 Copy Laporan Keuangan Bank ( Audited ).
 Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
 Copy Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Otoritas

Jasa Keuangan.
 Copy Laporan Keuangan yang dipublikasikan

Selain dokumen-dokumen tersebut diatas Komite Audit dapat meminta
dokumen- dokumen laporan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan
tugasnya

5) Jika terdapat hal-hal yang akan direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi
tersebut di atas, Komite Audit akan mengadakan Rapat Komite Audit untuk
menentukan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3. Dokumentasi

Komite Audit harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh kegiatan-
kegitan yang dijalankan , dan harus dijaga kerahasiaannya.
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4. Rencana Kerja

Kegiatan Komite Audit dilakukan berdasarkan rencana kerja. Rencana tersebut harus
konsisten dengan tugas pokok Komite Audit dan seiring dengan tujuan bank dan
rencana tersebut harus dibuat dan selesai pada bulan ke duabelas dan harus disyahkan
oleh rapat Komite Audit .

Rencana kerja komite audit antara lain meliputi :

a. Pemantauan dan evaluasi tugas-tugas pokok dalam hubungannya dengan fungsi
pengawasan dan atau pengendalian internal;

b. Jadwal rapat Komite Audit yang harus dilakukan pada setiap bulan;

c. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris;

d. Pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern dan Audit Ekstern;

1. Dengan Satuan Kerja Audit Intern, minimal membicarakan peningkatan fungsi
pengawasan dan hasil kinerja SKAI yang telah dicapai.

2. Dengan Audit Ekstern. minimal membicarakan tentang sistem akutansi dan
pelaporan keuangan Bank.

VI. TATA TERTIB KERJA

1. Etika Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit tidak boleh memiliki kepentingan pribadi
ataupun kepentingan pihak lain selain kepentingan bank. Karena itu setiap individu dari
anggota Komite Audit harus memiliki ;

a. Integritas yang tinggi, anggota Komite Audit harus memiliki sikap integritas yang
tinggi terhadap tugas dan profesinya;

b. Akhlak yang baik, anggota Komite Audit harus memiliki sifat yang baik dalam
melaksanakan tugas dan profesinya;

c. Moral yang baik, anggota Komite Audit harus memiliki etika dan tingkah laku yang
tidak tercela dalam melaksanakan tugas dan profesinya;

d. Komite Audit wajib menjaga rahasia Bank.

Dengan sikap mental dan etika serta tanggung jawab yang tinggi tersebut, maka hasil
kerja dapat dipertanggung-jawabkan dan membantu terwujudnya perkembangan bank
yang wajar dan sehat
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2. Waktu Kerja

Setiap anggota Komite Audit harus menghadiri rapat minimal 1 kali dalam sebulan dan
mengatur waktu kerjanya masing-masing, baik melalui kehadirannya secara fisik di
kantor pusat Bank maupun melalui media komunikasi lainnya seperti telepon, fax dan
email, untuk memastikan bahwa seluruh Program Kerja Tahunan dapat dijalankan
dengan baik.

3. Rapat dan Hak Suara

a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan minimal 1
kali dalam sebulan.

b. Setiap anggota Komite Audit dapat mengajukan usulan diadakannya rapat, bila
mana ada sesuatu yang mendesak dan perlu di diskusikan.

c. Komite Audit melakukan rapat dengan Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam
satu tahun.

d. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang
51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris
Independen dan Pihak Independen.

e. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam
hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan
berdasarkan suara terbanyak dengan pengaturan hak suara anggota Komite Audit
harus menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

f. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite
Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan
pendapat tersebut.
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4. Laporan

Komite Audit secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, memberikan
laporan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi tugas dan tanggung jawab
Komite audit.

Laporan-laporan dimaksud adalah :

a. Kesimpulan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan
Kerja Audit Intern ( SKAI ).

b. Kesimpulan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap audit yang dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik.

c. Kesimpulan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuain laporan keuangan
Bank Bisnis yang dipublikasikan dan lapoan yang disampaikan kepada otoritas
keuangan

d. Kesimpulan hasil pemantauan dan evaluasi tindak lanjut temuan-temuan audit; atas
kegiatan audit :
 Satuan Kerja Audit Internal
 Kantor Akuntan Publik.
 Otoritas Jasa Keuangan

VII. PERUBAHAN PEDOMAN KERJA

a. Komite Audit harus melakukan kaji ulang terhadap pedoman kerja ini sedikitnya

sekali setahun.

b. Kaji ulang ini harus didiskusikan dengan Dewan Komisaris

c. Setiap perubahan subtansial atas pedoman kerja ini harus disetujui oleh Dewan

Komisaris.


