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Lamplran: 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

("Perusahaali') 

Piagam Audit Internal 

I. . Pembukaan 

Sebagaimana yang telah diatur oleh peraturatt, yaitu :Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 
Oesember' 201 S dan diundangkan pada tanggal 29 Oesember 201 S tnengenai 
Pembentukan dan Pedoman Penyusuttan Piagam Unit Audit Internal, Emiten 
atau perusahaan publik wajib memiliki Internal Audit dan Piagam Audit 
Internal. 

Piagam Audit Internal tnerupakatl dokumen yan~ berisi dan menjelaskatt 
mengenai keberadaan futtgsi Internal Audit di Perusahaan dan anak-anak 
perusahaannya. Piagatn Audit Internal ini antara lain berisi visi dan misi, tugas 
datl tanggungjawab Internal Audit, wewenan~ Intel'r\al Audit, ruang lingkup 
tugas, Kode Etik Internal Audit yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan 
oleh asosiasi internal audit yang ada di Indoriesia atau kode etik Internal Audit 
yang lazim berlaku secara internasional, struktur dan kedudukab Internal 
Audit, pertanggungjawaban Internal Audit, larangal\ perangkapatt tugas datl 
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jabatan dan pelaksana yang duduk dalam Internal Audit dari pelaksattaan 
kegiatan operasional Petusahaan rnauput'l Anak Perusahaannya. 

Piagam Audit Internal akan rnenjadi dasar bagi pelaksanaan tugas Internal 
Auditor, dan agar disosialisasikan kepada semua elemen di dalam perusahaan, 
anak-anak perusahaan dan pihak terkait lainnya, sehingga tercapai 
pemahaman, pengertian, dart kerjasama yang baik dalam mewujudkan sasaran 
dan tujuan perusahaan. 

Internal Audit adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi sebagai assurance 
dan consultant, yang bersifat independent dan objektif. 

U. Vbl 

Visi Divisi Internal Audit adalah menjadi I>ivisi yang independen, obyektif 
dan profesional dalam menjalankan peranannya secara aktif dibidang 
pengawasan tata kelola Perusahaan rnelalui kegiatan petnberian keyakinan 
memadai (reasonable assurance) datl kegiatatl konsultasi untuk tnetnbantu 
pencapaian Visi dan Misi Perusahaatl. 

m. Misl 

Misi Divisi Internal Audit adalah : 

a) Berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas semua aktifitas Perusahaan 
dalam meningkatkan kinerja Perusahaan berlattdaskan prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance. 

b) Melakukan kegiatan konsultasi dalam bidang sistetn pengendalian manajetnen. 
c) Peningkatan kualitas Internal Auditor secara berkesinatnbungan unruk 

meningkatkan kualitas basil pengawasan. 

Tujuan Divisi Internal Audit adalah berkontribusi kepada rnabajemefl dalafrl 
memberikatl nilai tambab dan peningkatafi efisiensi dan efektivitas operasional 
Perusahaan untuk mencapai tujuannya tnelalui pendekatan yang sistetnatis, cara 
pelaksanaan evaluasi yang baik dan peningkatah efektivitas manajemen risiko, 
pengendalian dan proses tata kelola Petusahaatl. 
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m Tugas dan Tanggung Jawab 

Tugas dan tanggungjawab Internal Audit adalah; 

I. Menyusun Program dan Perencanaan Kerja Tahutultl Internal Audit berdasarkan basil analisis risiko dan atau permintaan dari manajemen yang relevan dan proporsional, atas hal yang dihadapi perusahaan dalam mencapai strategi bisnis. Dalam hal ini Internal Audit dapat bekerjasama dan mempertimbangkatl tnasukan dari Oireksi dan Kotnite Audit untuk penyusunan strategi tersebut. 

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas (operasional dan cost effectiveness) di bidang keuangan, akutltansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi ififortnasi, dan kegiatan lainnya dalam tnencapai tnisi, tujuah dan strategi yang telah ditetapkan. 

3. Melakukan dan memberikatl kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan review dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan Perusahaan dan Anak-Anak Perusahaan. 

4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus (audit investigasi/ special audit), terutama atas instruksi Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau, pertnintaan manajemen atas persetujuan dari Direksi. 
S. Metnberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan ttlanajemen, sehubuhgan dengah perbaikan dan atau penyettlpumaah systetn, prosedur, anggaran, dan kebijakan. 

6. Menyiapkan Laporatl Hasil Audit dan menyatnpaikarmyA kepada Direksi dan 
Dewan Kotnisaris. 

7. Memarttau, menganalisis dan melaporkan pelaksatlaan tindak lartjut perbaikan 
yang telah disarankan. 
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8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit itlternal yang dilakukannya; 

IV. Wewenang 

Agar tugas dan tanggungjawab Internal Audit dapat berjalan dengan basil yang optimal, efektif dan efisien, maka Internal Audit diberikan wewenang untuk: 

1. Menentukan strategi, ruang lingkup, rnetode, datl frekuensi audit internal secara independent. 

2. Memperoleh dan mengakses informasi-informasi dari seluruh unit kerja dan karyawan di lingkungan perusahaan dan anak-anak perusahaan. Wormasi ini bisa berupa dokumen, catatan, atau lnformasi dan data lainnya yang valid dan relevan, dari unit kerja dan katyawan yang dimaksud. 

3. Memperoleh informasi-infortnasi dari narasutnber professionaV pihak ahli 
berkaitan dengan proses audit terhadap perusahaan dan anak-anak perusahaan/ unit kerja/ karyawan. 

4. Melakukan peninjauan fisik atas seluruh asset milik perusahaan. 
5. Melakukan komunikasi secara langsung dan mengadakan rapat berkala maupun insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. 
6. Melakukan audit atas semua unsur-unsur yang ada di perusahaan dan anakanak perusahaannya, unit kerja, dan atau katyawan. 

8. Melakukan penugasan audit investigasi tanpa perlu tnengkotnunikasikah penugasan audit investigasi tersebut kepada pihak-pihak laittrtya di dalatfi Perusahaan dan Anak-Anak Perusahaan. Namun Internal Audit tetap 
melakukan komunikasi dengan Oireksi, Oewan Kimisaris dan Komite Audit. 

9. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatafl Ekstemal Auditor. 
IV. kuang Llrigkup Tugas 

Dalatn pelaksanaannya, ruang lingkup tugas Internal Auditor mencakup 
aspek-aspek : 
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1. Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan control yang dijalankan perusahaatl/ anak-anak perusahaan/ unit kerja. 

2. Risk Management, yaitu mengevaluasi efektivitas dan kecukupan tnanajemen risiko yang Perusahaan dan Anak-Anak Perusahaan. 

3. Governance Process, yaitu mengevaluasi efektivitas dan kecukupan penilaiatl 
perusahaan dan anak-anak perusahaan, atas Tata Ketola Perusahaan dan kesinambungannya. 

IV. Kode Etik 

1. 

2. 

3. 

4. 

Internal Auditor harus mernegang teguh dan tnematuhi Kode Etik Standar Perilaku Auditor Internal berikut, yaitu : 

Berperilaku dan bersikap jujur, independent, objektif, cermat, datl sungguh
sungguh serta selalu mernpergunakan ketnahiran jabatan (due professional care) dalam rnelaksanakan tugas. 

Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan Unit Internal Audit. Namun demikian, Internal Audit tidak boleh secara sadat 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tnenyimpang atau tnelanggar hukum. 
Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat 
merugikan profesi Internal Audit dan atau Perusahaan dan Anak-Anak 
Perusahaan. 

Menghindari perangkapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari 
pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Perusahaan mauput\ 
Anak Perusahaannya. 

S. Menghindari dan menahan diri dari aktivitas-aktivitas yang bertentangafi 
dengan kepentingan perusahaatl (conflict of interest) atau yang tn.engakibatkan 
tidak dapat melakukan tugas kewaj iban secara objektif. 

6. tidak menerima petnberian dalatn bentuk apaputl dan dari siapapun, baik 
langsung maupun tidak langsung, tertnasuk objek penugasan, yaitu karyawan, 
kliellt pelangg&llt pemasok, rekanan dan atau pihak yang berkepentingan 
dengan perusahaan yang tnengganggu atau patut diduga dapat mengganggu 
pertimbangan profesional auditor. 
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7. Internal Audit hanya melakukan jasa-jasa sehubungan dengan audit yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya. 

8. Mengusahakan dengan berbagai upaya untuk mematuhi Standar Profesional Internal Auditor, Kebijakan Perusahaan dan Peraturan Pcrundangan. 
9. Tidak memanfaatkan dan mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan hal lain, yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik dari sisi finansial maupun dari sisi citra perusahaan dan anak perusahaan kecuali sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan perundangan yang berlaku. 
10. Melaporkan semua basil penugasatl yang material dengatl mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat merupakatl pelanggaran hukutn atau perundangan. 

11. Internal Auditor harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Internal Audit wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutatl. 

v. 
1. 

Kedudukan Internal Audit 

Internal Audit dipimpin oleh Kepala Unit Internal Audit bertatlggungjawab kepada Oireksi. Dalam hal Unit Itttemal Audit terdiri dari satu orang Internal Auditor, maka Internal Auditor tersebut bertindak pula sebagai Kepala Unit Internal Audit. 

2. Kepala Unit Internal Audit diangkat dan diberhentikatl. oleh Direksi atas persetujuan Dewan K.omisaris berdasarkan rekotnendasi dari Komite Audit. 
3. Internal Auditor yan~ duduk dalam Unit Internal Audit bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Unit Internal Audit. 
4. Setiap pengangkatatt, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Internal Audit, segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

IX. Hubungan Internal Audit Dengan Komite Audit 
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1. Program dan Perencanaan Kerja Tahunan Internal Audit dikomunikasikan dan 
disetujui oleb Direksi dan Komite Audit. 

2. Setiap Laporan Hasil Audit baik dalam bentuk draft dan fmal, dan basil follow 
up yang dilaksanakan oleb auditeel manajemen, akan dilaporkan oleb Internal 
Audit kepada Komite Audit secara berkala. 

3. Setiap basil penugasan dikomunikasikan kepada Komite Audit. 

4. Internal Audit membantu Komite Audit untuk tnenelaah efektifitas internal 
control, tata kelola (corporate governance) dan risk management di dalat11 
perusahaan di dalam Perusahaan dan Anak-Anak Perusabaan. 

IX. Penyaratan Auditor yang Duduk dalam Unit Internal Audit 

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan 
obyektif dalam pelaksanaan tugasnya 

2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin 
ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; 

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
tnodal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; 

3. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun 
tertulis secara efektif; 

4. Wajib tnematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi 
Audit Internal; 

5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal kecuali diwajibkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan 
Pengadilan; 

6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tnanajemen 
risiko; dan 

7. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kernampuan 
profesionalismenya secara terus menerus. 
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X. Hubungan Internal Audit Dengan Pihak-Pihak Eksternal 
1. Hubungan kerja antara Internal Audit dengan Eksternal Audit harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh Komite Audit. 

2. Hubungan kerja antara Internal Audit dengan pihak ekstemal lainnya harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi dan mempertimbangkan masukan dati atau pendapat professional dari bagian Corporate Legal dan atau pihak yang berkompeten lainnya. 

xn. 1'anggung Jawab Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan 
Oalarn hal ini, manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food tbk dan anak-anak perusahaannya, bertanggungjawab untuk: 

1. Memastikan bahwa Internal Audit memperoleh data yang dibutuhkan dan akses yang tidak terbatas terhadap informasi perusahaan selama masih didalarn koridor pemeriksaan. 

2. Mengimplementasikan pengendalian internal pada masing-masing unit kerja di lingkungan perusahaan. 

:xni. Penutup 

Sesuai dengan perkembangan waktu dati dinamika perusahaan, Piagam Audit Internal ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhatl dan perubahan 
yangterjadi. 

Jakarta, 13 Junl1016 
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