
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 

 

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi 

Kepala  SKAI bertanggung  jawab  secara  struktural kepada  Direktur  Utama.  Untuk  menjaga  

independensi dan  menjamin  kelancaran  tugas  dan  tanggung  jawab audit  serta  wewenang  dalam  

memantau  tindak  lanjut atas temuan SKAI, maka kepala SKAI bertanggung jawab secara  fungsional   

kepada   Dewan  Komisaris   melalui Komite Audit. 

 
 

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI sebagaimana tercantum dalam Piagam SKAI meliputi: 

a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Internal Audit serta memiliki alokasi anggaran 

untuk pelaksanaan fungsi internal audit. Rencana Kerja Tahunan Internal Audit serta alokasi anggaran 

disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi 

Komite Audit. 

b. Mengevaluasi and menguji kecukupan dan efektifitas pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan 

pengendalian internal. Hal ini juga mempertimbangkan apakah hasil yang dicapai dan proses bisnis 

yang dilakukan sejalan dengan tujuan, risk appetite, dan perilaku dari values organisasi. 

c. Menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber 

daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. 

d. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa 

pada semua tingkatan manajemen. 

e. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Presiden Direktur dengan tembusan Dewan Komisaris, 

Komite Audit dan Direktur Kepatuhan. 

f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati. 

g. Bekerjasama dengan Komite Audit. 



h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit yang dilakukan. 

i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan sepanjang tidak mempengaruhi independensi. 

j. Audit Internal harus mengidentifikasi dan memperhatikan ekspektasi Dewan Direksi, Manajemen 

Senior, Dewan Komisaris serta pemangku kepentingan lainnya terhadap opini dan kesimpulan yang 

diberikan oleh Audit Internal. 

k. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara 

menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. 

l. Membuat analisis, dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui 

audit. 

m. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan 

sumber daya dan dana. 

 

Laporan Pelaksanaan Kerja SKAI 

a. Membuat  dan  menyampaikan  laporan  progress  dan hasil pencapaian Rencana Kerja Tahunan, serta 

kecukupan sumber daya kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara berkala. 

b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada 

regulator secara semesteran setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris 

melalui Komite Audit. 

 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala SKAI 

a. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari 

Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. 

b. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan 

Komisaris jika Kepala Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Piagam ini 

dan/atau tidak cakap dalam menjalankan tugas. 

c. Setiap pengangkatan, penggantian ataupun pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada 

regulator. 

 

Piagam SKAI 

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati- hatian dalam pengelolaan PermataBank, 

meningkatkan  efektivitas tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, serta  mengamankan  kegiatan  

usaha  PermataBank, maka diperlukan adanya fungsi SKAI yang efektif dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

 

Piagam Internal Audit disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 

tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit, dan The 

International Professional Practice Framework (IPPF), the Institute of Internal Auditors (IIA). 

 

Metodologi Audit 

Pelaksanaan aktifitas Internal Audit dan unit kerja audit TI di PermataBank mengacu pada POJK 

No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum; 



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; SEOJK 21/SEOJK.03/2017 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, serta Best 

Practices lA yang tercermin dalam International Professional Practices Framework (IPPF), yang 

dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IlA). 

 

Audit dilakukan dengan menggunakan pendekatan Risk Based Audit, termasuk dalam penetapan sampel 

data dan proses yang direview. Tim audit menggunakan tekhnik audit yang berlaku umum seperti review 

dokumentasi, interview, analisa finansial dan komparasi, observasi, konfirmasi, walk through, analisa 

exception reports. 

 

 


