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I. Visi dar Misi

Visi
Menjadi Corporate Intemal Audit yang meniliki dedikasi dan integritas serta
profesionalisme tinggi, mampu men'rberikan nilai tarnbnh bagi pT United Tractors Tbk
(PT UT), membaritu pimpinan meliuju terciptanya good govemance, sehingga pT UT
menjadi perusahaan yang efektif dan efisien, serta mampu mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

2.

Pengawasan intemal atas aktivitas seluruh rmit keda di pT UT dan anak
perusahaan secara independen.
Review dan evaluasi secara profesional terhadap pengendalian intemal,
operasional dan keuangan.

3. Koordinasi yarg efeklif dengan Komite Audit, Grcup Lrtemal Audit Aslra dan
Auditor Ekstemal dalam melcapai akuntabilitas publik yang optimai.

II. Struktur dan Posisi

L CorporaLe Ltremal AudiL dipinpin olel. CorporaLe L er-ltl Audit Head
2. Corporate Intemal Audit Head diangkat dan diberhentikan oleh presiden Dilektur atas

persetujuan Dewan Komisari s.

3. Presjden Direktur dapat membethentikan Colporate Intenal Audit Head setelah
mendapat persetujuar Dewan Komisaris jika Coryorate Intemal Audit Heacl tidak
menenuhi penyaratan sebagai intemal audit atau gagal atau tidak cakap dalau-r
menjalani(ar tugasnya.

4. Corporate Intemal Audit Head bertanggullgjawab kepada presiden Direktur.
5. Irtemal Audit Staff yang duduk dalam Corporate Intemal Audit befianggu]lg jawab

secara langsung kepada Coryorate Intemal Audit Head.
6. Coryolale Intemal Audit Hoad dan Intemal Audit Staff tidak boleh nerangkap tugas

dan jabatan baik di PT UT maupun di auak perusahaannya.

III. Tugas dan TanggDrg Jaryab

Tugas dan tanggungjawab Cotporate Intemal Audit I

PT United Tractors Tbk
Internal Audit Charter
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Menyusun dan melaksanakan rencana audit intemal lahunan.
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3. Melal-ukan pemedksaan dan penilaiau atas efisiensi dan efektivitas di bidang
keuangan, akultansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi
informasi dan kegiatan lainnya.

4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada presiden
Dircktur dan Dewan Komisaris.

5. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang
telah disarankEn

6. Memberikan sarar perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang
diperiksa pada semua tingkat manajemen.

7. Bekerjasama dengan Komite Audit.
8. Menl,usun program untuk melgevaluasi mutu kegiatan audit intemal yang dilakukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan.

Wewenang Cotporate Intemal Audit :

Direksi menrberikan wewenang kepada Corporate Intemal Audit untuk I

1. Mengakses sehulh infomasi yang reievan tentang perusahaan terkait dengan tugas
dan lungsinya.

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisa s, dan/atau
Komite Audit seta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

3. Mengadakan rapat seca@ berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris,
dan/atau Komite Audit.

4. Melakukan koodinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Ekstemal.

IV. Laporan Corporate Itrternal Audit

1. Corporate Intemal Audit berkewajiban menbuat laporan hasil pemeriksaan kepada
Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, selambat lambahya 5 hari kerja seteJah
audit selesai.

2. Corponte Inlemal Audit wajib membuat laporan secara kuartalan kepada Group
lntemal Audit Astra dan Komite Audit.

V. Persyaratan Corporate Internal Audit Staff

Coryorate Intemal Audit Staflharus memahami hal-ha1 sebagai berikut :

1. Befianggung jawab kepada Corponte lntemal Audit Head.

2. Memiliki integritas dan perilale profesional, independen, juju dan obyektif <1alam
pelaksanaan tugasnya.

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai
y4pg reler ar denpar bidene n.gasrya. , f,44 u1a$"'F<) 
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teknis audit dan disiplin iimu lain
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Memiliki pengetahuan tentang peratuan perundang-undargan di bidang pasar modal
dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Internal Audit Staff secara berkelanjutan harus rnendapat pendidikan dan pelatihan
yang cukup dalam bidangnya, sefia meningkatkan kompetensjnya.

Memahami prinsip-prinsip tata ke1ola perusahaan yang baik. dan manajemen resiko

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

Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit intemal.

Me11taa1i kode etik Corporate Intemal Audit (terlampir dan mempakan kesatuan dari
Intemal Audit Charter ini).

Wajib menjaga kerahasiaan informasi dadatau data perusahaa-n terkait dengan-
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Coryorate Intemal Audit kecuali diwajjbkan_J{1
berda.drkan pe-aruran perurdang-tmdangar a au penerapan prr usa n pengad,ilay f,n)lt /4 (/
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Lampimn Intemal Audit Chafter

Kode Etik Internal Audit

Seluruh staff intemal audit PT United Tractors Tbk. harus memegang teguh kode etik,
yang memiliki delapan pasal sebagai pedoman perilaku, yang secara khusus
menghendaki agar staffintemal audit bersikap sesuai dengan kenyataan, terus terang, dan
jujur dalam hubungan dengan perusahaan ; be$ikap hati hati dan teliti, seta menghindari
perasaan keberpihakan dalam rekomendasinya kepada perusahaan.

Pasal 1

Para anggota berkewajiban untuk bersikap jriur, obyektif dan tekun dalam melaksanakan
tugas dan tanggung j awabnya.

Pasal 2

Para anggota dalam menjalankan kepetcayaan yarig diberikan pemsahaan, harus
menunjukkan loyalitas dalam selala hal yang berkaitan dengan hubulgannya dengan
perusahaan atau pihak lain yang mungkin akan menerima jasa pengawas intemal. Walau
demikian, para anggota tidak boleh secara sengaja turut anbil bagian dalam suatu
aktivitas yang tidat sepantasnya dilakukan.

Pasal 3

Para anggota tidak boleh terlibat dalam suatu aktivitas yang mungkin memiliki
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaar, atau akan menimbulkan
anggapan bahwa mereka tidak lagi dapat menjalankan berbagai tugas dan kewajibamya
secara obyektif.

Pasal 4

Para anggota tidak boleh menerima bayaran atau hadiah dari para karyawan, klien,
pelanggan, atau rekan usaha perusahaan mereka, yang dapat mengganggu sifat kejujuron,
obyektivitas dan ketekunan intemal audit.

Pasal 5

Para anggota harus menggunakan segala inforrrrasi yang diperoleh dalam monjalankan
tugasnya dengan tanggung jawab profesional yang tinggi. Para anggota tidak boleh
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Pasal 6

Para anggola dalam mengungkapkan suatu pendapat, harus mengetahkan segenap
kqtelitian dalr perhatiaa yaug sepantasnya dilakukan untuk mempercleh bukli faktua]
yang memadai guna mendukung pendapahya tersebut. Dalam membuat laporan, para
anggota hams mengemukakan segala bukti dan kebenaran materiil yang mereka ketahui
yang apabila tidak dikemukakan, akan berpengaruh terhadap laporan tentang hasil hzsil
dari kegiatan-kegiatan yang diperiksa atau melindungi suatu kegiatan yang bertentangan
dengan hukun.

Pasal 7

Pam anggota harus berusaha untuk meningkatkan kecakapan dan l<eefektjfan dalam
menj alankan pekerj aannya.

Pasal 8

Para anggota halus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi tujuan Intemal Audit PT
Unifed Tractors Tbk. Dalam menjalankan profesinya, para anggota harus selallr ingat
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Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal I 7 Desember 2009 oleh

PT UNITED TRACTORS TbK
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Iman Ndrwahyu
Direl.frrr
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Arya N. Soemali
DireLtur

akil Presiden Direktur

Direktur

trldhie Sarwono
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Disetujui oleh Dewan Komisaris :
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Priiono Sugiarto
Presiden Komisari

il

Wakil Presiden Komisaris

Ilaeianto Kumala
Komisaris

Komisais Independen
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Anuqerah Pekerti
Komisaris Independen
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Beniamin Keswick
Wakil Presiden Komisaris

Letien. Purn. Soegito
Komisaris Independen
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