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PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 

PIAGAM AUDIT PERUSAHAAN 

Piagam perusahaan audit ini memberikan prinsip dasar dan pedoman, di mana audit akan melakukan 

tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip dan pedoman ini adalah untuk memastikan bahwa Audit 

perusahaan memberikan jaminan dan independen serta objektif untuk meningkatkan nilai dan operasi 

perusahaan melalui pendekatan sistematis, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen 

risiko dan proses tata kelola perusahaan.  

 

Fungsi audit perusahaan dilaksanakan secara profesional, konsisten dengan standar auditing yang 

berlaku umum. Fungsi audit perusahaan dijalankan oleh unit audit perusahaan (CAU) 

 

piagam ini dan implementasinya akan diatur oleh deeree ketua pasar modal & lembaga pengawasan 

finansial keuangan No. KEP -496 / BL / 2008 dd 28 November, 2008 tentang pembentukan unit audit 

internal dan pedoman untuk merumuskan CHARTER audit internal, dilampirkan pada piagam ini. 

 

I. Struktur dan posisi unit audit perusahaan (CAU) 

a. CAU dipimpin oleh seorang kepala unit  

b.  Kepala audit internal diangkat dan diberhentikan oleh presiden direktur dengan persetujuan 

dewan komisaris. 

c. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala CAU atas persetujuan dewan komisaris jika 

ketua tersebut gagal memenuhi kualifikasi sebagai auditor CAU sebagaimana ditentukan 

dalam piagam ini dan / atau tidak mampu melaksanakan tugasnya. 
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d.  Audit internal bertanggung jawab kepada direktur utama. 

e.  Auditor di unit audit internal bertanggung jawab langsung kepada ketua. 

 

II. Kualifikasi untuk auditor CAU ( Corporate Audit Unit ) 

a.  Memiliki integritas tinggi dan sikap profesional, mandiri, jujur, dan objektif dalam 

menjalankan tugasnya  

b.  Berpengetahuan dan berpengalaman dalam teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan 

dengan tugas mereka.  

c.  Berpengetahuan luas dalam hukum dan peraturan pasar modal dan hukum dan peraturan 

lain yang relevan 

d.  Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan 

secara efektif. 

e.  Mematuhi standar audit profesional yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal. 

f. Mematuhi kode etik audit internal terdiri dari Prinsip (Integritas, objektivitas, dan 

kerahasiaan) termasuk tata cara atau perilaku (pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip kode 

etik) 

i. Integritas: integritas auditor internal adalah untuk membangun kepercayaan yang 

dapat menciptakan dasar sebagai dasar penilaian. 

ii. Objektivitas: auditor internal melakukan objektivitas profesional tingkat tertinggi 

dalam kegiatan atau proses audit serta membuat penilaian yang adil dari semua 

keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh minat mereka sendiri dalam 

membuat penilaian. 
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iii. Konfidensial : auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi dan tidak 

mengungkapkan tanpa persetujuan kecuali diizinkan oleh hukum dan peraturan. 

g. Harus menjaga kerahasiaan semua informasi dan / atau data tentang perusahaan 

sehubungan dengan kinerja dan tanggung jawab audit internal, kecuali sebagaimana 

diharuskan oleh hukum, keputusan pengadilan kami. 

h.    Harus menjaga kerahasiaan semua informasi dan / atau data tentang perusahaan 

sehubungan dengan kinerja dan tanggung jawab audit internal, kecuali diharuskan oleh 

hukum atau keputusan pengadilan. 

i. Bersiap untuk terus meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesional 

mereka 

 

III. Tugas dan Tanggung Jawab CAU 

a. Mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana tahunan audit internal 

b. Menguji dan mengevaluasi implementasi pengendalian internal serta sistem 

manajemen risiko, sesuai dengan kebijakan perusahaan 

c. Meninjau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja di bidang keuangan, 

akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan 

kegiatan lainnya. 

d. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan 

yang sedang ditinjau di semua tingkat manajemen. 

e. Menyiapkan laporan temuan audit dan untuk memberikan laporan tersebut kepada 

direktur utama dan dewan komisaris / komite audit. 
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f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang 

direkomendasikan. 

g. Bekerja sama dengan komite audit. 

h. Merancang program untuk evaluasi kualitas kegiatan audit internal yang dilakukan, dan 

i. Mengkoordinasi audit khusus sesuai kebutuhan 

 

IV. Otoritas CAU 

a. Mengakses semua informasi yang relevan tentang perusahaan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

b. Berkomunikasi langsung dengan dewan direksi, dewan komisaris dan / atau komite 

audit, juga dengan anggota dewan direksi, dewan komisaris, dan / atau komite audit. 

c. Mengadakan pertemuan insidental berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / 

atau komite audit, serta 

d. Mengoordinasikan kegiatannya dengan agenda auditor eksternal. 

 

V. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian kepala CAU 

Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian kepala CAU harus segera dilaporkan 

kepada “Otoritas Jasa Keuangan”. 

 

VI. Rencana internal audit 

1. CAU menyiapkan rencana audit tahunan. rencana tersebut dirancang berdasarkan 

"profil risiko" dari pihak yang diaudit, prioritas dan implementasinya. 
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2. Rencana audit harus disampaikan kepada direktur utama untuk disetujui. 

3. Setiap perubahan dalam rencana Audit memerlukan persetujuan dari Direktur Utama. 

Perubahan tersebut, jika ada, harus dapat dieksekusi pada tahun anggaran berjalan 

 

VII. pedoman dan pelaporan CAU  

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab CAU diatur oleh piagam audit perusahaan ini. 

2. Dalam memberikan pendapat, evaluasi, dan rekomendasinya, CAU harus dipandu dan 

mengikuti norma-norma dan etika pengawasan, sehingga CAU memberikan evaluasi 

pendapat yang akurat, objektif, dan konstruktif. 

3. Setiap unit yang diaudit (auditor) bertanggung jawab untuk memperbaiki semua 

perbedaan yang dikelola / terkandung dalam laporan tindak lanjut audit. Anggota 

dewan direksi (BOD) yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa semua temuan 

audit ditindaklanjuti dengan tepat oleh unit terkait dengan tepat waktu 

4. CAU harus melaporkan dan memantau kepada presiden direktur status tindak lanjut 

yang diperlukan / tindakan korektif yang dilakukan oleh audit, yang mencakup :  

a. Pemantauan tindak lanjut  

CAU memastikan bahwa tindak lanjut / tindakan korektif telah dilakukan oleh pihak 

yang diaudit sesuai jadwal, atau sebaliknya mengingatkan pihak yang diaudit akan 

tindakan yang diperlukan jika terjadi kegagalan untuk melakukannya. 

b. Evaluasi pada kecukupan tindakan tindak lanjut 
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untuk memastikan ketidakseimbangan tindakan tindak lanjut oleh pihak yang 

diaudit, CAU akan memeriksa apakah audit memiliki masalah / kekhususan yang 

mungkin telah menunda tindak lanjut / tindakan korektif. 

c. Laporan tindak lanjut 

Jika pihak audit belum melakukan apapun untuk menindak lanjuti, laporan tertulis 

akan diserahkan kepada direktur utama / CEO untuk tindakan lebih lanjut. 

 

 

VIII. Audit internal independensi dan objektivitas 

untuk menjaga independensi dan obyektivitas, auditor perusahaan tidak boleh terlibat 

secara langsung, bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam setiap transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan / auditee atau anak perusahaannya atau mereka akan 

mengambil posisi / tanggung jawab lain dalam perusahaan atau anak perusahaan 

 

piagam audit perusahaan ini mulai berlaku sesuai tanggal penerbitan. 

dikeluarkan di : Lippo Karawaci  

tanggal : 25 Oktober 2015 
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PRESIDENT 

DIRECTOR 

 



 
 

PT. Matahari Department Store Tbk 
Gedung Citra Graha Lt.10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia  
Kantor Pusat Operasional : 
Menara Matahari 15th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci 1200 – Tangerang 15811 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

COORPORATE AUDIT UNIT HEAD 

COORPORATE 

AUDITORS 

IN COOPERATION 

AUDIT  

COMMITE 


