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PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pengantar

Piagam Audit lnterna ini menegaskan iungsi Audit Internal dan sebuah penegasan atas
komitmen yang diberikan oleh para pemangku kepentngan (stakeho/dert unluk PT Rg
Tenders Indonesia Tbk. ("Perseroan")

struktur dan Kedudukan

. Unit Audit Interna dipimpin oleh seorang Kepala Aud t Internal

. Kepaa Audit Internal dlangkat dan diberhentikan oeh Presiden Direktur atas
peTsetujuan Dewan Komisaris dan dapat d berhentikan sewaktu-waklu oleh Presiden
Dlrektur Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisafis, jlka kepala lJnt Audit
Internal tidak memenuhi persyaratan sebagar auditor sebagaimana diatur daam
Piagam Audit Internal ini dan/atau gagalatau tidak cakap menjalankan tugas

. Kepala Audlt Internal bertanggung iawab kepada Pres den D rektur

. Audtor yang duduk dalam Unit Audit lnlernal bertanggung jawab secara langsung
keDada Keoala Unit Audit Interna

Misi

I\4isi dar lJnit Audit Interna ada ah memberikan keyakinan lassurance) dan konsu tasi yang
bersifat lndependen dan obyekt f, dengan tujuan untuk menrnqkatkan nilai dan memperbaiki
operasional Perseroan, melalui pendekatan yang Sstematis, dengan cara rnengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas manajemen rlslko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab

. Ivlenyusun dan meaksanakan rencana Audit Internaltahunan

. I,4enguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian nteren dan sistem
manajemen nsiko sesuai dengan kebrlakan Perseroan

. l4elakukan pemeriksaan dan penlaan atas efisensi dan efektivtas di bidanq
keuangan, akuntansi, operasonal, sumber daya manusia, pemasaran, teknoogi
nformas dan kegiatan ainnya

. l4emberikan saran perba kan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang
d periksa pada semua tingkat manajemen

. lvlembuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden
Direktur dan Dewan Komisar s

. [4emantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak anjut perbaikan yang
telah disarankan

. Bekerja sama dengan Komlte Audit

. lYenyusun program untuk mengevaluas mutu keqiatan audit internal yang
diakukannya

. IVeakukan perneriksaan khusus apab la diper ukan
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Wewenang

. l4engakses seluruh inforanas yang reevan tentang perseroan terkait dengan lugas
dan fungsinya

. plelakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau
Komite Audit s€rta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit

. Mengadakan rapat seGra berkata dan insidentil dengan Dareksi, Dewan Komisaris
dan/atau Komite Audit

. I\4elakukan koordinasi keg atannya dengan kegiatan aud tor eksterna

Kode Etik

l4engacu pada kode etik Audit Intemal yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Intemal
yang ada di Indonesaa atau kode etik Audit Internat )rdnq tazim bertaku secara
,nternasional

Persyaratan Auditor Internal

. Ivlemiliki integritas dan periiak! yang professional. independent, jujur dan obyekuf
dalam pelaksanaan tuqasnya

. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audat dan disiplin itmu tain
yang relevan dengan bidang tugasnya

. Ivlemiliki pengetahLran tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
dan peraturan perundang urdangan terkatt lainnya

. N4emiliki kecakapan untuk ber nteraksl dan berkomunikas ba k I san maLrpun tut san
secard efektif

. Watib :
. mematlhi standar profesiyanq dikeluarkan oteh asosiasiAudit Internat
. Mematuhi kode etik Audit lnternal
. I4enjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perseroan terkait dengan

pelalcanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internat kecual dwajibkan
berdasarkan peraturan perundang,undangan atau penetapan/putusan
pen9a0rran

. Memahami prinsip tata ketota perusahaan yang baik dan manajemen risiko

. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya

. -l'idak 
merangkap tugas dan jatlatan dalam struktur organisasi perseroan maupun

anak perusahaan Perseroan
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