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                                            PT Wintermar Offshore Marine Tbk 
                                                                         (“Perseroan”) 

 
 

PEDOMAN KERJA  
KOMITE AUDIT 

 
 

 
Pasal 1 

 
 

Tujuan 
 
 

1. Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 dengan 
merujuk pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 yang 
diperbaharui dengan Keputusan No. Kep 643/BL/2012 tertanggal 7 Desember 2012 
mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 
 
 

2. Pedoman Kerja Komite Audit Perseroan ini disusun untuk menjadi acuan operasional 
bagi Komite Audit dalam hal dasar pembentukan, kriteria keanggotaan, tugas dan 
tanggung jawab maupun kebijakan serta pelaksanaan kerja. 
 
 

3. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 
 
 

4. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung 
jawabnya dalam tata kelola perseroan dan pengawasan sehubungan dengan proses 
pembuatan laporan keuangan, proses manajemen resiko dan pengendalian, proses tata 
kelola perseroan yang baik dan fungsi audit internal dan eksternal yang dimiliki oleh 
Perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit bertanggung jawab untuk 
memelihara komunikasi bebas dan terbuka antar Komite Audit, Dewan Komisaris, 
Manajemen Perseroan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal. 
 
 

5. Komite Audit juga dimaksudkan untuk mengawasi efektivitas pengendalian internal dan 
manajemen risiko Perseroan. 
 
 

6. Pedoman Kerja Komite Audit akan ditelaah ulang setiap tahun, dan dilakukan 
penyesuaian apabila diperlukan. 
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Pasal 2 
Persyaratan Keanggotaan Komite Audit 

 
1. Anggota Komite Audit harus independen dan dipimpin oleh seorang Komisaris 

Independen sebagai Ketua Komite Audit. Ketua Komite Audit ditunjuk oleh Dewan 
Komisaris Perseroan. Kriteria independen bagi anggota dan Ketua Komite Audit adalah 
sebagai berikut: 
 
 
a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Pubik, Kantor Konsultan Hukum 

atau Pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit kepada Perseroan dalam 
waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris; 

 
b. Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 1 
(satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali orang yang 
bersangkutan adalah Komisaris Independen; 
 

c. Tidak mempunyai: 
• Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, 

baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau 
Pemegang Saham pengendali Perseroan; dan atau 

 
• Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha Perseroan; 
 

2. Salah satu dari anggota Komite Audit harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang 
keuangan dan dapat melakukan analisa laporan keuangan Perseroan. Anggota Audit 
Komite juga harus memahami berbagai peraturan yang terkait dengan kegiatan 
Perseroan; 
 
 

3. Agar memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 Lampiran No. Kep-643/BL/2012, 
Komite Audit harus terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 
komisaris independen Perseroan yang ada dan 2 (dua) anggota independen lainnya. 
 

4. Masa tugas anggota Komite Audit disamakan dengan masa tugas Dewan Komisaris 
dengan tidak mengenyampingkan wewenang Dewan Komisaris untuk 
memberhentikannya sewaktu-waktu dan dapat dipilih kembali sesudahnya untuk 1 (satu) 
periode berikutnya. 
 

5. Berikut ini adalah kejadian pemberhentian anggota Komite Audit sebelum masa berakhir 
tugasnya atau yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang untuk masa tugas 
berikutnya: 
 
a. Jika anggota Komite Audit menjadi subyek dari investigasi yang berjalan yang 

menyangkut kecurangan, tindak pidana atau kasus kebangkrutan; 
 

b. Jika anggota Komite Audit kehilangan independensinya, sesuai dengan kriteria 
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menurut Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 Lampiran No. Kep-643/BL/2012. 
 
 
 

Pasal 3 
Kewenangan Komite Audit 

 
1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas dan 

bertindak dalam batasan wajar terhadap catatan, karyawan, dana, asset, serta sumber 
daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 
 

2. Dalam melaksanakan kewenangannya ini Komite Audit dapat bekerja sama dengan 
audit internal Perseroan, dan audit internal wajib memberikan laporan dan informasi 
yang diminta oleh Komite Audit. 

 
3. Komite Audit juga berwenang untuk mendapatkan saran atau nasihat ahli yang 

independen dari luar Perseroan di bidang hukum maupun bidang lainnya yang 
dipandang perlu, atas biaya Perseroan. 

 
 

Pasal 4 
Tugas Dan Tanggung Jawab 

 
Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk: 

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan atau hal-
hal lain yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi 
hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; 
 

2. Menelaah laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik. Berikut 
adalah hal yang harus secara khusus diperhatikan oleh Komite Audit: 
 
 
a. Kebijakan dan praktik akunting Perseroan dan perubahannya; 

 
b. Transaksi-transaksi yang tidak lazim yang mempengaruhi laporan keuangan dan 

bagaimana hal tersebut diungkapkan oleh manajemen; 
 
c. Kejelasan pengungkapan; 
 
d. Penyesuaian yang signifikan karena hasil audit; 
 
e. Kepatuhan atau kesesuaian dengan standard akuntansi (PSAK); 
 
f. Kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dan peraturan terkait. 
 
 

3. Menelaah kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan 
perundangan terkait. 
 

4. Menelaah pelaksanaan dan pemeriksaan oleh auditor eksternal sehubungan dengan 
penelaahan dan audit atas laporan keuangan Perseroan. Berikut hal-hal yang harus 
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secara khusus diperhatikan oleh Komite Audit: 
 
a. Mengawasi komunikasi Perseroan dengan auditor; 

 
b. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait 

dengan penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian auditor eksternal; 
 
c. Memberikan pandangan atas syarat-syarat perjanjian untuk auditor eksternal terkait 

dengan jasa audit yang diberikan; 
 
d. Menilai kualifikasi, keahlian dan sumber daya, efektivitas dan independensi auditor 

eksternal (tahunan); 
 

e. Membahas bersama auditor eksternal sebelum proses audit dimulai, ruang lingkup 
audit yang akan dilakukan; 
 

f. Menganalisa bersama auditor eksternal hasil temuan mereka termasuk temuan yang 
signifikan yang muncul selama proses audit, baik yang kemudian dapat diselesaikan 
maupun yang belum diselesaikan, tingkat kesalahan yang ditemukan selama proses 
audit, dan meminta penjelasan dari manajemen maupun auditor eksternal jika 
terdapat kesalahan yang belum disesuaikan; 

 
g. Menelaah kembali laporan auditor eksternal, khususnya aspek-aspek yang tidak 

memenuhi standar dari laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada Direksi dan 
Dewan Komisaris; 

 
h. Menilai efektivitas kerja auditor eksternal di akhir proses audit dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 
 

• Menelaah apakah auditor eksternal telah memenuhi rencana audit yang telah 
disepakati, dan memahami perubahan-perubahan yang dilakukan, termasuk 
risiko-risiko audit dan langkah-langkah penanganannya yang dijalankan oleh 
auditor eksternal; 

 
• Memperhatikan kecermatan dan ketajaman auditor eksternal terkait dengan 

kebijakan akuntansi dan audit utama yang ditemukan, dan dalam menanggapi 
pertanyaan-pertanyaan dari Komite Audit, dan masukan mereka yang terkait 
dengan pengendalian internal, jika ada; 

 
• Meminta umpan balik dari orang-orang kunci yang terlibat dalam proses audit. 

 
i. Menelaah dan memantau isi management letter dari auditor eksternal, dengan tujuan 

menilai apakah isinya telah didasarkan atas pemahaman yang memadai tentang 
bisnis Perseroan, dan memastikan apakah rekomendasi yang ada telah 
ditindaklanjuti oleh manajemen, dan alasan-alasan jika belum dilaksanakan; 
 
 

j. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kebijakan yang terkait dengan 
pemberian jasa non-audit oleh auditor eksternal kepada Perseroan untuk 
memastikan agar pemberian jasa non-audit tersebut tidak melanggar independensi 
dan objektivitas auditor eksternal dalam melakukan audit terhadap Perseroan. 
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5. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal. Melaporkan kepada 
Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen 
risiko oleh Direksi. Sehubungan dengan penelaahan atas pengendalian internal dan 
manajemen risiko Perseroan, berikut adalah hal yang harus secara khusus diperhatikan 
oleh Komite Audit: 
 
 
a. Menelaah prosedur Perseroan untuk mendeteksi adanya penyelewengan dan 

pencurian dalam kaitannya dengan laporan keuangan dan pengendalian keuangan; 
 

b. Menelaah laporan-laporan audit internal mengenai efektivitas system pengendalian 
internal, laporan keuangan, dan manajemen risiko; 

 
c. Memantau integritas sistem pengendalian keuangan Perseroan; 
 
d. Menelaah laporan tahunan Perseroan mengenai kerangka pengendalian internal dan 

manajemen risiko Perseroan; 
 
e. Menilai dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris mengenai ruang lingkup 

dan efektivitas sistem yang dikembangkan manajemen untuk mengidentifikasi, 
mengukur, mengelola, dan memantau risiko-risiko financial dan non-finansial 
Perseroan; 

 
f. Menelaah program kerja audit internal dan memastikan bahwa terdapat sumber daya 

yang memadai untuk audit internal dan bahwa audit internal memiliki kedudukan 
yang memadai di dalam organisasi Perseroan; 

 
g. Meminta laporan secara teratur atas hasil audit yang dilakukan oleh audit internal; 
 
h. Menelaah dan memantau tanggapan manajemen terhadap temuan dan rekomendasi 

audit internal; 
 
i. Memantau dan menilai efektivitas fungsi audit internal dalam konteks manajemen 

risiko Perseroan secara keseluruhan. 
 

 
 

6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses dokumentasi dan pelaporan 
keuangan Perusahaan 
 

7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dan melakukan penelaahan atas adanya tuntutan 
hukum, sengketa dan/ atau gugatan yang dihadapi Perseroan; 
 

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

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan. 
 
 



                                                          ����������� � �������������	���
������������
���

 

 
 

Pasal 5 
Rapat 

 
1. Rapat Komite Audit diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, atau 

apabila dirasakan perlu dapat dilakukan lebih sering untuk menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya. 
 

2. Peserta rapat adalah anggota Komite Audit, manajemen senior (Direktur Perseroan), 
auditor internal, auditor eksternal dan yang lainnya yang dianggap mengetahui dan 
bertanggung jawab atas topik dalam agenda rapat. 
 
 

3. Untuk mengkonfirmasikan jadwal rapat, undangan tertulis harus dikirim melalui email 
atau faksimili atau telepon dan SMS kepada seluruh anggota Komite Audit, selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat. 
 

4. Kuorum rapat ditentukan dengan mayoritas kehadiran dari anggota Komite Audit. Ketua 
Komite Audit, berkonsultasi dengan anggota yang lain untuk menentukan agenda rapat. 
 

5. Komite Audit secara periodik dapat mengadakan rapat secara terpisah dengan auditor 
eksternal, auditor internal, atau pihak-pihak yang terkait lainnya, baik di dalam maupun 
di luar Perusahaan yang dianggap tepat untuk membicarakan segala hal yang dianggap 
perlu oleh Komite Audit. 
 

6. Hal-hal penting yang dibicarakan selama rapat akan dirangkum dalam notulen rapat 
yang akan ditandatangani oleh Ketua Komite Audit bersama dengan paling sedikit 1 
(satu) anggota Komite Audit, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 
Lampiran No. Kep-643/BL/2012. 
 

7. Untuk efisiensi, notulen rapat tersebut akan menjadi laporan Komite Audit kepada 
Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk kasus tertentu, Komite Audit dapat mengeluarkan 
laporan terbatas secara terpisah kepada Dewan Komisaris. 

 
 
 

Pasal 6 
Pelaporan 

 
1. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang 

diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. 
 

2. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK (dahulu Bapepam dan LK) informasi 
mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. 
 

3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 
Angka 2 Pasal ini wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) 
Perusahaan.  
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Pasal 7 
Penilaian Kerja 

  
1. Komite Audit wajib menilai efektivitas kerja dan kinerjanya sendiri dengan melakukan 

self-assessment secara teratur setiap tahun. 
 
 

2. Penilaian kinerja Komite Audit juga dilakukan oleh Dewan Komisaris secara teratur 
setiap tahun dan dapat dengan bantuan pihak ketiga yang independen. 
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