
 

PIAGAM AUDIT INTERN  

BANK BISNIS 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Bank dalam rangka penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit 
intern. Dimana audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi 
yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 
dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan 
cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, 
dan proses tata kelola Bank. 

Fungsi Audit Intern pada Bank Bisnis di lakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern 
(yang selanjutnya disingkat dengan SKAI). Kebijakan yang mengatur tujuan, 
kewenangan, dan tanggung jawab SKAI dinyatakan dalam dokumen tertulis yang 
disebut Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman S KAI 
dalam pelaksanaan aktivitas pemeriksaan, inisiasi komunikasi dengan Auditee, 
dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, 
termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.  

Dasar penyusunan Piagam Audit Intern ini mengacu kepada: 

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang 
Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal 
tertanggal 29 Desember 2015 

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.1/POJK.03/2019 
tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum tertanggal 28 
Januari 2019 

 
2. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI 

a. SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 
b. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan 

menyampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang 
membawahkan fungsi kepatuhan. 

c. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat 
persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite 
Audit. 

 
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI SERTA HUBUNGAN DENGAN UNIT KERJA YANG 

MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN LAIN 
a. Tugas pokok SKAI: 

i. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan 
pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, 
pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit; 



ii. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, 
dan kegiatan lain melalui audit; 

iii. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan 
efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan 

iv. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan 
yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. 

v. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Intern tahunan; 
vi. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem 

manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;  
vii. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang 

keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi 
informasi, dan kegiatan lainnya; 

viii. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada 
Direktur Utama dan Dewan Komisaris; 

ix. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan 
yang telah disarankan; 

x. bekerja sama dengan Komite Audit; 
xi. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang 

dilakukannya; dan 
xii. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 

 
b. Hubungan SKAI dengan Unit Kerja Pengendalian dan Auditor Ekstern 

i. SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain 
pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian; 

ii. SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan 
pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank. 

 
4. WEWENANG SKAI 

SKAI mempunyai wewenang: 
a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan 

fungsi SKAI; 
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan 

Komite Audit; 
c. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan 

Komisaris, dan Komite Audit; 
d. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern; dan 
e. mengikuti rapat yang bersifat strategis. 

 
 
 
 
 
 
 



5. KODE ETIK AUDIT INTERN 
Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang 
wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode 
etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern 
yaitu : 
a. Integritas 

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh 
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan 
kejujuran. 
Integritas auditor intern membangun kepercayaan dan dengan demikian 
memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak 
hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang 
sebenarnya. 
 

b. Objektivitas 
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan 
pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern 
menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, 
mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang 
sedang di audit. Auditor intern membuat penilaian berimbang dari semua keadaan 
yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri 
ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan 
kewajiban bagi auditor intern untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan 
bebas dari konflik kepentingan. 
 

c. Kerahasiaan 
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak 
diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern 
menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak 
mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan 
perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. 

 
d. Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, 
berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas jabatannya.  Auditor intern menerapkan pengetahuan, keahlian 
dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan 
pengawasan internal. 

 
e. Akuntabel 

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau 
untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak 
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 
pertanggungjawaban. Auditor intern wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas 



kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk 
meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

 
f. Perilaku Profesional 

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas 
suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus 
untuk menjalankannya. Auditor intern sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten 
dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang 
mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan internal atau 
organisasi. 

 
6. PERSYARATAN AUDITOR INTERN DALAM SKAI 

Auditor Intern wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, dapat diandalkan, tegas, jujur, 

terpercaya, independen, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya; 
b. menghindari benturan kepentingan; 
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain 

yang relevan dengan bidang tugasnya; 
d. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 

Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; 
e. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis 

secara efektif; 
f. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Intern; 
g. mematuhi kode etik Audit Intern; 
h. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data bank terkait dengan pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab Audit Intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan; 

i. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan 
j. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya 

secara terus-menerus. 
 
7. PERTANGGUNGJAWABAN SKAI 

SKAI bertanggung jawab dalam: 
a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank paling sedikit 

mengenai: 
i. efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen 

risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan; 
ii. keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, 

termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data; 
iii. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;  
iv. kualitas kinerja organisasi. 

b. Membantu Direksi dalam: 
i. mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, 

mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank; 



ii. memastikan memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, 
proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi 
dan diantisipasi; 

iii. memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang 
cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan 

iv. memastikan Kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan 
untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. 

 
c. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi 

audit intern, yaitu: 
i. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI; 

ii. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat 
membahayakan kelangsungan usaha Bank; 

iii. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independent; 
iv. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. 

 
8. OBJEKTIFITAS DAN INDEPEDENSI 

Aktivitas SKAI harus independen dan objektif, bebas dari campur tangan pihak manapun 
dalam penentuan ruang lingkup pemeriksaan, pelaksanaan penugasan dan pelaporan 
hasil audit. Hal ini berarti dalam menjalankan tugasnya SKAI harus bebas dari segala 
macam tekanan, tidak memihak dan tanpa kompromi dalam mutu, sehingga hasil 
kerjanya dapat memberikan manfaat yang optimal. 
 
Untuk menjamin anggota SKAI dapat menjalankan fungsinya dengan independen, objektif 
dan bebas dari benturan kepentingan, maka ditetapkan bahwa : 
a. Anggota SKAI dilarang untuk merangkap tugas dan jabatan ataupun terlibat dalam 

kegiatan operasional bank. 
b. Anggota SKAI dapat memberikan jasa konsultasi atas suatu aktivitas atau tugas 

khusus lain, namun dengan syarat harus diungkapkan (disclosure) bahwa pemberian 
konsultasi tersebut tidak akan mempengaruhi objektivitas SKAI. 

c. Menghindari benturan kepentingan. Adapun benturan kepentingan antara lain: 
i. anggota SKAI melakukan audit terhadap area penugasan sebelumnya tanpa 

pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling off period); 
ii. anggota SKAI yang baru direkrut dari unit tertentu, ditugaskan untuk melakukan 

audit terhadap unit asal tanpa melewati masa tunggu (cooling off period); 
iii. adanya insetif bagi anggota SKAI yang bertentangan dengan tugas dan tanggung 

jawab anggota SKAI 
d. Anggota SKAI mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern. 

 
9. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS KEPALA SKAI 

Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam 
memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.  
 
 



Kepala SKAI bertanggung jawab untuk: 
a. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit 

Intern dan Kode Etik Audit Intern; 
b. memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam 

pelaksanaan tugas SKAI; memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan 
profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan 
kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;  

c. menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik; 
d. menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi 

audit intern; 
e. memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern; 
f. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi; 
g. untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat; 
h. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;  
i. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan 

kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan 
direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; 

j. memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit 
intern: 

i. terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI 
mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara; 

ii. penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan 
objektivitas fungsi SKAI; dan pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern Bank. 

 
10. KRITERIA PENGGUNAAN TENAGA AHLI EKSTERN DALAM MENDUKUNG FUNGSI AUDIT 

INTERN;  
a. Bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang 

memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. 
b. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud diatas  bersifat sementara, 

dapat dikecualikan untuk: 
i. penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi; dan/atau 

ii. penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas 
Jasa Keuangan. 

c. Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern 
sebagaimana dimaksud pada ayat buitr a kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

d. Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab 
kepala SKAI. 

e. Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan 
audit intern antara lain: 

i. tidak memiliki hubungan keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum 
pemberian kredit atau batas maksimum penyediaan dana; 

ii. tidak terlibat dalam pemberian jasa konsultasi yang mengandung benturan 
kepentingan; dan 



iii. memenuhi kebijakan terkait penugasan dan masa tunggu (cooling off period). 
 
 
11. PERSYARATAN UNTUK MEMATUHI STANDAR PROFESIONAL AUDIT INTERN 

Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari IIA (selanjutnya disebut 
“Standar”) merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit intern 
dan aktivitas audit intern. 
a. Tujuan Standar adalah untuk: 

i. Memberikan panduan dalam memenuhi unsur-unsur yang diwajibkan dalam 
Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional. 

ii. Memberikan suatu kerangka kerja dalam melaksanakan dan mengembangkan 
berbagai layanan audit intern yang benilai tambah. 

iii. Menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja audit intern. 
iv. Mendorong proses dan operasional organisasi yang lebih baik. 

b. Standar wajib diterapkan pada individu auditor intern dan aktivitas audit intern 
secara keseluruhan. 

c. Seluruh individu auditor intern bertanggungjawab untuk mematuhi Standar terkait 
dengan tanggung jawab individu dalam hal objektivitas, profisiensi (kecakapan), 
kecermatan professional dan standar-standar yang terkait dengan pelaksanaan 
tanggung jawab pekerjaannya.  

d. Kepala Satuan Audit Intern juga bertanggungjawab atas kesesuaian aktivitas audit 
intern terhadap seluruh Standar. 

 
12. KOORDINASI FUNGSI AUDIT INTERN DENGAN AUDITOR EKSTERN ATAU AHLI HUKUM 

 
a. SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan 

pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank dalam hal: 
i. Auditor Eksternal memiliki akses atas laporan audit intern, serta setiap hal yang 

signifikan yang menjadi perhatian Auditor Intern ketika hal tersebut dapat 
mempengaruhi pekerjaan auditor ekstern; 

ii. Auditor Ekstern menginformasikan kepada Auditor Internal setiap hal yang 
signifikan yang dapat mempengaruhi fungsi audit internal. 

b. SKAI dapat bekerja sama dengan ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan fungsi 
audit intern. 

 
13. LAIN-LAIN 

a. Secara periodik, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai dengan ketentuan 
regulasi Piagam Audit Intern PT. Bank Bisnis Internasional, Tbk., akan dinilai 
kecukupannya agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang 
optimal. 

b. Piagam Audit ini harus dapat diakses oleh seluruh pemangaku kepentingan PT. Bank 
Bisnis Internasional, Tbk. 

 



Demikian Piagam Audit Intern ini disahkan, agar dapat menjadi landasan kerja bagi SKAI di 
PT. Bank Bisnis Internasional, Tbk., dalam melaksanakan fungsi audit Intern dalam; 
pelaksanaan audit,  inisiasi komunikasi dengan Auditee pada Bank, pemeriksaan aktivitas 
Bank, dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, 
termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen, agar diperoleh 
kesamaan sikap dan pandangan yang konsisten mengenai fungsi dan tugas SKAI. 
 
Piagam Audit Intern ini wajib dimengerti dan menjadi pedoman serta menjadi komitmen 
semua pihak yang terkait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


