




 
Lampiran I 

Surat Keputusan  
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TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT 

 

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik 

dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan 

informasi keuangan Perseroan. 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang‐ undangan yang berhubungan 

dengan kegiatan Perseroan. 

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan 

akuntan atas jasa yang diberikannya. 

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang 

didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. 

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi 

pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. 

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh 

Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah 

Dewan Komisaris; 

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. 

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan 

kepentingan Perseroan. 

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. 
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WEWENANG KOMITE AUDIT 

 

1. Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 

2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan 

fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akutan terkait tugas dan tanggung jawab Komite 

Audit. 

3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan 

tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya. 

4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. Rapat anggota Komite Audit 

dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit
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