
PIAGAM (CHARTER) AUDIT

SATUAN PENGAWASAN INTERN

PT VIRAMA KARYA (Persero)

Jakarta, 17 Januari 2017



DAFTAR ISI

Halaman

A. PENDAHULUAN ....................................................................... 1

I. Latar Belakang .............................................................................. 1

II. Maksud dan Tujuan Charter Satuan Pengawasan Intern ............... 1

III. Dasar Pembentukan Satuan Pengawasan Intern........................... 2

B. VISI, MISI DAN TUJUAN SATUAN PENGAWASAN INTERN.... 3

I. Visi ......................................................................................... 3

II. Misi ........................................................................................ 3

III. Tujuan .................................................................................. 3

C. UNIT SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) ......................... 4

I. KEDUDUKAN DAN FUNGSI .......................................................... 4

II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ................................................ 5

III WEWENANG SPI ............................................................................ 6

IV RUANG LINGKUP............................................................................ 7

D. KEBIJAKAN AUDIT .................................................................. 8

E. KODE ETIK ................................................................................ 8

F. PELAPORAN ............................................................................. 10

G. HUBUNGAN DENGAN AUDITAN .............................................. 11

H. HUBUNGAN DENGAN AUDITOR EKSTERNAL ....................... 11

I. HUBUNGAN DENGAN KOMITE AUDIT ..................................... 11

J. PENETAPAN BERLAKUNYA CHARTER ................................... 12



 
 

PIAGAM (CHARTER) AUDIT Page 1 
 

PIAGAM (CHARTER) AUDIT 
SATUAN PENGAWASAN INTERN 

 

A. PENDAHULUAN 
 
I. LATAR BELAKANG  

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance),  PT. Virama Karya (Persero) wajib membentuk 

dan membangun suatu sistem pengendalian intern yang efektif, efisien dan 

ekonomis untuk menjaga dan mengamankan aset serta pelaksanaan 

operasional perusahaan, dengan membentuk satuan kerja yaitu Satuan 

Pengawasan Intern (SPI). 

Sebagai dasar penerapan kegiatan pengawasan, maka perlu dikeluarkan  

Piagam Satuan Pengawasan Intern atau Internal Audit Charter. Piagam ini 

adalah dokumen formal, yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen 

pimpinan atas fungsi dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) di organisasi 

perusahaan. 

Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) PT Virama 

Karya (Persero) merupakan dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan 

para auditor SPI, dan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain 

yang terkait, agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik 

dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan PT Virama Karya (Persero). 

 

Piagam Audit Internal adalah pedoman kerja Internal Audit yang memuat 

maksud, visi, misi, struktur dan hubungan kerja, fungsi, tugas dan tanggung 

jawab, wewenang, ruang lingkup, kebijakan, standar, kode etik, evaluasi 

dan penyempurnaan. 
 

II. MAKSUD & TUJUAN CHARTER SATUAN PENGAWASAN INTERN 

[Penetapan “Piagam Satuan Pengawasan Intern” (Internal Audit Charter) 

digunakan sebagai landasan legal formal oleh Satuan Pengawasan Intern 

dalam menjalankan tugasnya. Tugas yang dimaksud adalah untuk menjaga 

kesesuaian dalam pengelolaan operasional perusahaan, dengan visi, misi 
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dan tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kegiatan Pengawasan 

yang dilakukan didasarkan kepada pemahaman atas struktur dan 

kedudukan, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik, 

kompetensi, independensi, pertanggungjawaban serta mengatur hubungan 

kerja antara SPI dengan Manajemen, Komite Audit dan Auditor Eksternal, 

sehingga memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut : 

Maksud : 

 Charter Satuan Pengawasan Intern diperlukan untuk dasar pedoman 

bagi Anggota Satuan Pengawasan Intern dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

 Agar pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern dapat dicapai 

secara optimal tanpa melampaui batas wewenang, terarah, dapat 

dipercaya dan tidak memihak. 

Tujuan :  

 Agar semua tugas dan wewenang Satuan Pengawasan Intern dimengerti 

dan disepakati bersama antara Direksi dan Komisaris PT. Virama Karya 

(Persero) 

III. DASAR PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pendendalian 

Intern Pemerintah, tertanggal 28 Agustus 2008. 
 

Surat Peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per–01/MBU/2011 tanggal 1 

Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat 

Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-

16/S.MBU/2012  tertanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 
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Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 

 

SK Direksi Nomor 029/SK.DIRUT-VK/2016 tentang Struktur Organisasi PT 

Virama Karya (Persero), tertanggal 3 Oktober 2016. 

 

B. VISI, MISI DAN TUJUAN SATUAN PENGAWASAN INTERN 

I. VISI 

Menjadi auditor internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, 

mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, membantu Pimpinan 

menuju terciptanya good corporate governance sehingga perusahaan 

menjadi institusi yang efisien dan efektif dan berdaya saing tinggi. 
 

II. MISI 

1. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengawasan 

perusahaan, melalui proses audit dan memberikan masukan obyektif 

dan independensi selaras dengan implementasi Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (GCG). 

2. Meningkatkan kompetensi agar menjadi auditor internal yang 

profesional. 

3. Memberikan nilai tambah baik secara kualitas maupun kuantitas, melalui 

pola kerja yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, pro-aktif, 

antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu 

menemukan akar permasalahan dan dapat memanfaatkan secara 

optimal sistem teknologi informasi. 
 

III. TUJUAN 

Memberikan Kontribusi kepada manajemen melalui jasa “Assurance dan 

consulting” yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, 

melalui Fungsi Audit Internal dengan melakukan : 

1. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern 
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2. Evaluasi atas efektifitas pengelolaan manajemen risiko 

3. Evaluasi tata kelola perusahaan berdasarkan perundang-undangan dan 

kebijakan perusahaan. 

4. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas bidang 

keuangan. 

5. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas bidang 

operasional Proyek. 

6. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas bidang Sumber 

Daya Manusia. 

7. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas bidang 

Teknologi Informasi.  

 

C. UNIT SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) 
 

I. KEDUDUKAN DAN FUNGSI 

a. Organisasi SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern 

yang kedudukan dalam organisasi perusahaan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama. 

b. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah 

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. 

c. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif, dalam 

penyajian laporan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya harus: 

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan operasional perusahaan guna 

mencapai tujuan perusahaan. 

2.  Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen 

risiko dalam kegiatan operasional penanganan proyek. 

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. 

4. Menerapkan Standard profesi Auditor yang mengacu pada standar 

profesi internasional yang dikeluarkan oleh IIA dan Standar Profesi 

Internal Audit (SPAI) yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal. 
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5. Untuk mendukung berjalannya fungsi pengawasan perusahaan, 

Kepala SPI dibantu oleh Pemeriksa Intern yang terdiri dari Auditor 

Utama  Assurance atas penugasan assurance berkaitan dengan hasil 

kegiatan keuangan, kinerja, ketaatan, keamanan sistem, dan Auditor 

Utama Consulting untuk memberikan saran dalam rangka pengelolaan 

risiko operasional proyek, pengendalian dan proses governance, 

dengan melakukan pengawasan intern melalui kegiatan : 

4.a. Audit 

4.b. Reviu 

4.c. Evaluasi 

4.d. Pemantauan dan  

4.e. Kegiatan Pengawasan Lainnya 

 

II.  TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

     Tugas dan Tanggung Jawab SPI adalah : 

a. Menyusun strategi dan rencana kerja audit serta rencana 

pengembangan kemampuan dan ketrampilan auditor berdasarkan hasil 

analisis risiko (risk-based audit) yang dihadapi manajemen dalam 

pencapaian misi, visi, strategi Perseroan dan strategi bisinis; 

b. Mempersiapkan dan melakasanakan audit ketaatan (compliance audit) 

terhadap berbagai ketentuan dan peraturan (law and regulations), 

termasuk anggaran. 

c. Mempersiapkan dan malaksanakan audit keuangan (Financial Audit) 

untuk mendukung audit laporan keuangan oleh auditor eksternal. 

d. Mempersiapkan dan melaksanakan audit operasional (operasional atau 

manejemen audit) untuk mengukur tingkat efisiensi, efektifitas dan 

faktor Risiko dalam pelaksanaan kegiatan manajemen dalam mencapai 

kemajuan perusahasan. 

e. Mempersiapkan dan melaksanakan audit terhadap sistem informasi 

manajemen di lingkungan Perseroan. 
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f. Mempersiapkan dan malaksanakan audit khusus (Investigasi Audit), 

terutama atas instruksi Direktur Utama dan atau Komisaris Perseroan, 

dan permintaan manejemen atas persetujuan Direktur Utama 

Perseroan. 

g. Melakukan Pemantauan dan pengecekan atas Pelaksanaan Tindak 

lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal. 

 

III.  WEWENANG SPI 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Satuan Pengawasan Intern, SPI diberi kewenangan untuk : 

1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan frekuensi audit 

internal secara independen. 

2. Menyusun anggaran, kerangka acuan kerja (term of reference), dan 

menyeleksi bantuan tenaga audit (outsourcing), serta mereviu kertas 

kerja dan laporan audit dari bantuan tenaga audit. 

3. Memiliki akses yang tak terbatas atas seluruh informasi perusahaan 

dan atau melakukan peninjauan kegiatan kantor dan pengelolaan 

proyek yang berada dalam tanggung jawab Perusahaan. 

4. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang 

diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit. 

5. Menilai dan menganalisa aktivitas organisasi, namun tidak mempunyai 

kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas 

yang direview / diaudit. 

6. Mengalokasikan sumber daya auditor internal, menentukan fokus, 

ruang lingkup dan jadual audit, penerapan teknik yang dipandang perlu 

untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil 

audit, meminta tanggapan lisan/tertulis pada auditee, memberikan 

saran dan rekomendasi. 

7. Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan 

dengan pelaksanaan tuga SPI. 
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8. Menyampaikan laporan hasil audit, termasuk hamabatan dan tindak 

lanjut yang telah, sedang, dan atau belum dilakukan manajemen 

kepada Direktur Utama dan Komisaris (Komite Audit). 

9. Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan SDM SPI yang harus 

memiliki kompetensi independensi dan pengalaman yang cukup, serta 

sesuai job qualifiqation yang telah ditetapkan Perusahaan, antara lain : 

9.a.  Kepala Satuan Pengawasan Intern memiliki tingkat pendidikan    

minimal Strata 1 (S1) baik jurusan teknik maupun keuangan, 

mempunyai pengalaman minimal sebagai Proyek Manager, atau 

Kepala Biro Teknik, Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi serta 

mempunyai pengetahuan auditing dan Sertifikasi Qualified 

Internal Auditor (QIA). 

9.b.  Internal Auditor bidang keuangan memiliki pendidikan minimal 

Strata 1 (S1) jurusan akuntansi, mempunyai  pengalaman  

minimal sebagai Kepala Bagian Keuangan dan A dan 

mempunyai pengetahuan auditing. 

IV.  RUANG LINGKUP 

Lingkup Pengendalian yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan 

pengendalian intern : 

1. Memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikelola dan 

dilaporkan memenuhi kriteria ketepatan, kehandalan, kecepatan, 

kesesuaian dan konsisten. 

2. Memastikan bahwa semua elemen pada organisasi taat terhadap 

kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset organisasi 

berjalan sebagaimana mestinya. 

4. Memastikan bahwa penggunaan sumber daya dijalankan secara 

efisien dan efektif. 
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1. Memastikan terlaksananya proses tindak lanjut atas temuan 

hasil audit sebelumnya. 
 

D. KEBIJAKAN AUDIT 

Dalam pelaksanaan kegiatan audit intern yang mengacu pada kebijakan audit, 

maka disusunlah audit program yang tertuang dalam : 

a. Kebijakan Umum 

a.1.  Menyusun rencana audit tahunan (annual audit plan) dengan 

mempertimbangkan alokasi waktu dan sumber daya audit serta 

anggaran yang tersedia untuk periode satu tahun kedepan.     

a.2.  Membuat skala prioritas dalam pelaksanaan audit tahunan. 

 

b. Kebijakan Khusus 

Apabila Jajaran Manajemen membutuhkan audit di luar ketentuan kebijakan 

umum, maka akan ditentukan berdasarkan obyek audit (auditee) secara 

khusus, dan waktunya dapat diluar ketentuan yang normal (rencana 

tahunan) atas persetujuan manajemen puncak perusahaan. 

 
E. KODE ETIK 

Hasil audit sangat bermanfaat bagi pimpinan unit kerja yang diaudit (auditee) 

dan unit kerja lainnya dalam hal meningkatkan kinerja Organisasi secara 

keseluruhan, maka pimpinan unit kerja dapat meminta jasa audit serta 

menggunakan hasil audit dengan penuh keyakinan sepanjang mereka 

mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme. Untuk itu disyaratkan 

diberlakukan dan dipatuhinya standar perilaku auditor sesuai ketentuan Kode 

Etik. Kode Etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaan 

memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. 

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan diberikannya sanksi 

terhadap auditor. Kode Etik yang diituangkan dalam standar perilaku auditor 

untuk diterapkan meliputi : 
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1. Integritas 

Integritas auditor internal menghasilkan kepercayaan dan menyediakan 

dasar untuk kehandalan penilaian. Untuk itu auditor internal : 

a. Wajib bersikap jujur, objektif, cermat, bersungguh-sungguh serta 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 

b. Wajib memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, unit 

Internal Audit dan Organisasi. 

c. Wajib memperhatikan peraturan dan perundang-undangan, 

menghindari kegiatan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan 

atau patut diduga dapat merugikan profesi auditor internal atau 

Organisasi. 

d. Wajib menghormati dan mendukung nama baik Perusahaan dari sisi 

hukum ataupun etika. 

 

2. Objektivitas 

Auditor internal menjalankan objektivitas yang profesional sebaik mungkin 

dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi 

mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Auditor internal membuat 

penilaian yang sudah diseimbangkan atas semua kondisi yang relevan dan 

tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau oleh pihak lain dalam 

membuat penilaian. Untuk itu auditor internal : 

a. Tidak terlibat dalam kegiatan ataupun suatu hubungan yang dapat 

menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Organisasi sehingga 

diperkirakan akan mempengaruhi sikap objektivitasnya. 

b. Melaporkan semua hasil audit dengan mengungkapkan kebenaran 

fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan 

Organisasi dan atau dapat berakibat melanggar hukum. 
 

3. Kerahasiaan 

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh 

dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang seharusnya 



 
 

PIAGAM (CHARTER) AUDIT Page 10 
 

kecuali ada kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan 

dilakukannya hal tersebut. Untuk itu auditor internal : 

a. Wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang 

dibutuhkan pada saat menjalankan tugas. 

b. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau 

keuntungan pribadi atau hal lain yang patut diduga dapat menimbulkan 

kerugian bagi Organisasi dengan alasan apapun. 
 

4. Kompetensi 

Pengetahuan, keahlian dan pengalaman sangat diperlukan oleh auditor 

internal dalam melaksanakan tugas. Untuk itu auditor internal wajib secara 

berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas 

layanan sesuai dengan standar profesional auditor internal, kebijakan 

Organisasi serta peraturan perundang-undangan. 
 

F. PELAPORAN 
 

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabanya, SPI 

berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan sebagai berikut : 

1. Laporan Kegiatan SPI yang meliputi rencana kerja tahunan, ikhtisar 

kemajuan hasil audit , hasil reviu, palaksanaan outsourcing, pengembangan 

keahlian dan ketrampilan audit, dan tugas-tugas lain per triwulan yang 

disampaikan kepada Direktur Utama selambat-lambatnya satu bulan 

periode pelaporan. 

2. Laporan Hasil Audit setiap jenis penugasan audit yang disampaikan kepada 

Direktur Utama selambat-lambatnya dua minggu setelah tanggal akhir 

pelaksanaan audit dengan, dengan tembusan kepada Direktur unit 

manajemen terkait. 

3. Laporan hasil reviu yang disampaikan kepada manajer bagian terkait, 

berkenaan dengan hasil reviu sistem pengendalian internal yang 

memerlukan perhatian serta perbaiakan sistem dan prosedur pengendalian 

internal. Laporan ini dapat disampaikan secara terpisah atau menjadi 

bagian dari Laporan Hasil Audit. 
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4. Laporan tentang informasi penting lainnya dari temuan hasil audit yang 

bersifat urgent dan secara siginifikan dapat berpengaruh negatif terhadap 

pencapaian misi, visi dan tujuan, serta strategi Perseroan yang memerlukan 

perhatian khusus dari Direktur Utama dan tindakan perbaikan segera dari 

manajemen. 

5. Laporan kegiatan lain yang terkait dengan fungsi dan tugas SPI, antara lain 

namun tidak terbatas pada laporan kegiatan yang mewakili manajemen 

Perseroan seperti kegiatan dan memantau, menjawab dan mendampingi 

ekternal auditor, pemeriksa pajak, BPK dan lain-lain berdasarkan 

penugasan dari Direktur Utama. 

6. Setiap Laporan yang dikeluarkan oleh SPI ditembuskan kepada Komisaris 

Utama (Komite Audit). 
 

G. HUBUNGAN DENGAN AUDITAN (Auditee) 

SPI melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap 

aktivitas atau unit kerja yang diaudit untuk membahas tujuan dan ruang 

lingkup audit dan membahas serta mengklarifikasi temuan dan usulan 

rekomendasi yang diajukan. 
 

H. HUBUNGAN DENGAN AUDITOR EKSTERNAL 

SPI berkoordinasi dengan auditor eksternal dalam kaitannya dengan tugas-

tugas pengawasan di Perusahaan. Koordinasi audit harus direncanakan dan 

didefinisikan sebagai bagian dari lingkup usulan (proposal) audit, sehingga 

seluruh pekerjaan audit saling mendukung dan tersaji komprehensif dengan 

biaya yang efektif. 
 

I. HUBUNGAN DENGAN KOMITE AUDIT  

SPI berkoordinasi dengan Komite Audit dengan cara sebagai berikut : 

1. Menyampaikan rencana audit tahunan; 

2. Menyampaikan tembusan laporan kepada Komite Audit tentang 

kecukupan pengendalian internal; 

3. Membahas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Dewan Komisaris, 

atas hasil pekerjaan audit internal. 
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4. Menyampaikan tembusan laporan hasil audit investigasi. 

5. Melakukan rapat Koordinasi antara Kepala SPI dengan para Auditor, 

sekurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.  

 

J. PENETAPAN BERLAKUNYA CHARTER  

 Charter Satuan Pengawasan Intern berlaku sejak disepakati dan ditanda 

tangani oleh Direksi dan Komisaris PT. Virama Karya  (Persero). Direksi dapat 

melakukan evaluasi dan menyempurnakan charter ini sesuai dengan 

perkembangan yang ada. 

 

 

                        Jakarta,  17   Januari  2017 

           PT. Virama Karya (Persero) 

 

 

 

Dewan Komisaris,    Direksi 

   

   

HARI SUPRAYOGI    JUSARWANTO 
Komisaris Utama,    Direktur Utama, 

 

 
 

     


