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MANUAL KOMITE AUDIT
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Tujuan Pembentukan
Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris yarrg dibentuk untuk melaksanakantugas-tugas
dari Dewan Komisaris
pengawasandan penasihatan
teknis guna membantumelaksanakan'fungsi
dan tanggungjawab kepadaDewan Komisaris.
Dasar Hukum Pembentukan
I . Pasal l5 ayat 2 huruf b. 9). AnggaranDasar PT KeretaApi Indonesia(Persero)Akta Nomor
65 Tahun 2008.
Yang Baik
Tata Kelola Perusahaan
2. permenBUMN No. PER-01lMBUl2}l I tentangPenerapan
(GCG) padaBUMN
3. permen BUMN No. PER-05/MBU/2006tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik
Negara;
4. PermenBUMN No. PER-l2lMBlll2012 tentangOrgan PendukungDewan Komisaris/Dewan
PengawasBadanUsahaMilik Negara.
Organisasi
Komite Audit adalahsebagaiberikut:
Keanggotaan
l.

3 (tiga) orang, termasuk Ketua Kornite
Jumlah anggotaKomite Audit sekurang-kurangnya
audit.

2. Anggota Komite Audit yang berasaldari komisarishanya sebanyakI (satu) orang. Anggota
Komite Audit yang berasaldari komisaristersebutharus merupakanKomisaris Independen
Perusahaanyang sekaligusrnenjadiKetua Komite audit.
3. Alggota lainnyadari Komite Audit adalahberasaldari pihak eksternalyang independen.
adalah:
Yang dimaksudeksternaldan independen
a. Eksternal:
Pihak di luar Perusahaanyarrg bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawarr
Perusahaan.
b . I n d e p e n d e:n
Pihak di luar Perusahaanyang tidak merniliki hubunganusaha dan huburrganafiliasi
'
dan rnampumemberikanpendapat
Komisarisdan Direksi Perusahaan
denganPerusahaan,
tidak memihak kepada
profesionalnya.
etika
dengan
profesional secara bebas sesuai
k e p e n t i n g asni a p a p u n .
4. Dalam menjalankantugasnya,Komite Audit dibantu oleh sekretariatKomite Audit dengan
tugasutamaadalah:
a. Mengumpulkandan mendistribusikansemua intbrmasi yang dibuat oleh Komite ALrdit
denganbaik.
untuk dapatmenjalankanfungsidan tanggungjawabnya
oleh Kornite
yang
diselenggarakan
rapat
b. MembantuKomite Audit dalam mempersiapkan
Audit
semuaarsipmilik KorniteAudit
c. Mengadministrasikan
d. Bersama-samadengan manajemenmempersiapkanprogram orientasi dan pelatihan yang
dibutuhkanoleh anggotaKomite Audit. baik pelatihaninternalmaupuneksternal.
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5. SusunananggotaKomite Audit:
Jabatan
Ketua
(merangkapanggota)
Anggota
Sekretariat

D i i s io l e h
KomisarisIndependen
Minirnal 2 (dua)dari pihak eksternalyang independen
Staf SekretariatDewan Komisaris

Kualifikasi Anggota Komite Audit dari pihak eksternalyang independen:
l.

Memiliki latarbelakangpendidikanformal minimal StrataSatu(S I ).

2.

Menriliki integritasdarrreputasiyang baik. antaralain :
a. Tidak pernahdihukum karenamelakukantidak pidana.
b. Tidak pemahdinyatakanpailit ataudalam pengampunan.
c. Tidak pernahdinyatakanbersalahyang menyebabkanperusahaanyang pernahatau
sedangdipimpinnyadinyatakanpailit
d. Tidak masukdalamdaftarorangtercela.

3.

seluruhtugasdan tanggung.iawab
Memiliki kompetensiyang diperlukanuntuk melaksanakan
KorniteAudit :
a. Mennilikikemampuandi bidangakuntansidanlataukeuangan.
internalperusahaan.
b. Mernahamirisiko dan sistempengendalian
perundangan-undangan
yang berlaku.
c. Mernahamiperaturandan ketentuan
yang berlakudi pasarmodal.
d. Memahamiperaturandan ketentuanperundangan-undangan
laporankeuanganperusahaan.
e. Mernahamidan mampu menganalisa

4.

Memiliki kemampuanmemimpin dan berkomunikasiguna menciptakanhubungankerja yang
baik arrtaranggotaKomite Audit dan denganpihak lain.

5.

waktu dan tenagaguna menjalankansemuatugas
Merniliki komitmen untuk mendedikasikan
sebagaianggotaKomite Audit.
dan tanggung.jawab

6.

Merniliki kepedulianyang besar dan kemampuanuntuk rnemberikanpertimbanganyang
obyektifkepadaperusahaan.

7.

Memiliki kemarnpuanuntuk memberikanprospektifyang baru atauberbedadan masukanyang
konstruktif kepadaperusahaan.

PersyaratanindependensianggotaKomite Audit dari pihak eksternalyang independen:
l.
2.
3.
4.
5.

maupunhubunganafiliasidenganDirektur
Tidak rnempunyaihubunganusaha,kekeluargaan
atauKomisaris.
tiOak menjabatsebagaiKomisaris,Direktur atau pejabateksekutifpada perusahaanlain yang
berafiliasi denganperusahaan.
Bukan merupakanpemegangsahamrnayoritaspadaperusahaanpesaing.
Tidak rnenjabatsebagaiKomisaris danlatauDirektur pada perusahaanpesaing.
atau afiliasinya.kecuali honor sebagai
Tidak menerirnakompensasiapapundari perusahaan
anggotaKomite Audit dan honor sebagaiKomisarisbagi anggotaKornite Audit yarrgberasal
dari Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit dari pihak eksternalyang independen:
l.

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjangsatu kali
perpanjanganuntuk waktu 2 (dua) tahun.
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2.

anggota
Keanggotaan
dalam Komite Audit dapatberakhirsebelumberakhirnyamasa.iabatan
Komite Audit, karena:
a . M e n i n g g adl u n i a ;
b. Mengundurkandiri;
c. Berhalangan tetap atau menderita sakit fisik dan/atau mental sehingga tidak dapat
menyelesaikanmasajabatannya;
5 (lima) tahun;
d. Dihukum pidanadenganancamanhukumansekurang-kurangnya
kerja;
e. Melanggarperjanjiandalanrkontrak
ang lagi masajabatan sebagaianggotaDewan Komisaris.
f. Berakhir dan tidak diperpanf
bagi anggotaKomite Audit yang berasaldari Dewan Kornisaris.
g. Anggota Komite Audit yang berasaldari luar (bukan dari Dewan Komisaris)sewaktuapabiladinilai tidak memenuhikinerjayang dipersyaratkan.
waktu dapatdiberhentikan

3.

masajabatannya
anggotafoirite Audit yang tidak dapatmenyelesaikan
Untuk menggantikan
karenafaktor-faktortersebutdi atas,prosespemilihanulang dilakukanpaling lambatdalam
.iangkawaktu 3 (tiga) bulan.

Rapat Komite Audit
RapatKomite Audit:
setiapl(satu)bulansekali.
l. RapatRutin minimal diselenggarakan
dan manajemenselama I
kiner-iaperusahaan
2. Materi Rapatantaralain mencakuppembahasan
(satu) bulan terakhir, usulan terhadaplaporan dan kondisi keuanganperusahaan.temuantemuan dan tindak lanlut hasil audit internal maupun eksternal.serta masukandari Tenaga
ahlilprofesional.
setiapsaatsesuaikebutuhan.
3. RapatNon-Rutindapatdilaksanakan
4. Materi Rapat Non-Rutin antara lain mencakuppembahasanmengenaiperryusunarllaporan
khusus yang dilakukan oleh Auditor
kegiatanKornite Audit, hasil penyelidikan/investigasi
yang
Internal.Auditor Eksternalatau TenagaAhli/Profesionallainnya,sertamasalah-masalah
oleh Kornite Audit atau oleh Auditor Internaldan Auditor Eksternaldipandangperlu untr"rk
d idiskusikansecarakhusus.
5. Bila diperlukan,dalam RapatRutin dan RapatNon-Rutin,dihadirioleh Dewan Komisaris.
213 (dua per tiga) dari
6. Rapat Kornite Audit sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
jumlah anggotaKomite Audit.
7. Hasil RapatKomite Audit wajib dituangkandalam RisalahRapat.
8. Tugas pokok ketua Komite Audit adalah mernimpin Rapat Komite Audit. .lika Kornisaris
hadir,posisiketuadiisi oleh anggotaKomisarisyang lain.
Independen
berhalangan
dan
9. Tugaspokok anggotaKomite Audit adalahmenghadirirapat,melakukarranalisis/evaluasi
atasmateri yang dibahasdalam rapat.
mernberikanpendapat/persetu.juan
10. Tugaspokok sekretarisKorniteAudit adalah:
a. MendukungkelancaranRapatKomite Audit, yaitu rnencakup:
o Menyusunagendarapat;
- . Mengusulkandan rnenghubungi
narasumberyang diperlukan;
. Membuatdan mendistribusikan
undanganrapat:
o Mempersiapkan
dan mendistribusikan
bahanrapat;
. Menyusundan dan mendistribusikan
risalahrapat
b. Menindaklanjutihasil rapat;
c. Mengedarkan materi yang memerlukan keputusan persetu.iuankepada arrggota Korrrite
Audit
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Tugas dan Tanggung Jawab
1. Tugasdan tanggungjawab Komite Audit adalah:
a. Memberikan pendapatkepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak dirninta
terhadaplaporanatauhal-halyang disampaikanoleh Direksi kepadaDewan Komisaris:
b. Melakukan penelaahan/kajianatas informasi keuanganyang akan dikeluarkan Perseroan
seperlilaporankeuangan,proyeksi,dan informasi keuanganlainnya;
c. Melakukan penelaahan/kajianatas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perurrdangundangan di bidang peraturan perundang-undanganlainnya yang berhubungandengan
kegiatanPerseroan;
d. MelaporkankepadaKomisarisberbagairisiko yang dihadapi Perseroandan pelaksanaan
manajemenrisiko oleh Direksi;
e. Melakukan penelaahandan melaporkankepada Komisaris atas pengaduanyang berkaitan
denganPerseroan;
f. Menjaga kerahasiaandokumen,data dan inforrnasiPerseroan.
2. WewenangKomite Audit
terkait dengankaryawarr.
a. Mengaksesseluruh informasiyang relevantentangPerusahaan
yang
dengan
tugasdan fungsinya
berkaitan
dana.assetsertasumberdaya Perseroanlainnya
fungsi internalaudit;
melaluikerjasamadenganpihak yang melaksanakan
b. Memberikanpendapatdan rekomendasikepadaDewan Komisariasdalam penetapanpihak
lembagalain (KAP);

.Iakarla.l9 Agustus2015
DewanKomisaris
PT. KeretaApi Indonesia(Persero)
KomisarisUtama.
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Komisaris,

Komisaris,

HERMANTO DWIATMOKO

Setdekom,l9 Agusttts2015

Komisaris,

RIZA PRIMADI

