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Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung ‾Soem itro巧QJohadikusumo

JI" Lapangan Banteng Timur 2-4

Jaka鴫工0710

Perihal　　　:しaporan Penu巾uk袖Akuntan Pubiik dan/at刺Kantor Akuntan

Publik daiam rangka Audit atas infomasi Keuangan Historis
Tahunan pada Tahun 2020

Dengan hormat,

Dengan ini d嘩O「kan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tangga同7

掴2020 dengan age=da memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk

menunjuk/menetapkan Akuntan P囲k dan/atau Kantor Akuntan P踊k daIam rangka Audit

atas infdrmasi Keuangan Hsto「is Tahunan pada Tahun 2020 sebagai be「ikut :

1,　Akuntan Pub=k :

a,　Nama

b・ Nomor Registrasi APdari Menteri Keuangan

C.　Nomo「 Su「at丁anda Te「dafta「

d`　TahunPenugasan

2.　KantorAkuntan pu胡k:

a,　Nama

Sudiharto Suwowo

AP. 03之2

ST丁D・AP-1 14/PM.22/2018

31 Desembe「 2020

: KAP Mirawati Sensi Idris
b"　No冊Surat Tanda Terdaftar Kanto「 : STTD・KAP-00051/PM,22/2017

▲ I

Akuntan Pu輔k(OJK)　　　　　　　　　　　　　　　“ ‾‾‾’‾○○’

Untuk meIengkapi Laporan ini, terlampir kami sampaikan :

エ,随時輔弼的m叩P劃噂閏岬毎由利m寧日弼日加干2020
2・ Rekomendasi Komite Audit daiam penunjukan Akuntan Pubiik dan/atau Kantor

Akunta‾n Pu輔k

P丁Tdrreg「a Asla Ene「gy Tbk

」iPPO Pu「口もwe「 #0905

J上Pu自活起鉦Raya Blok U仁3,

St. M〇両z, CBD West Jakarta

陣donesさa　宮610

P.十62 21 3049 7777

f.十62 21 3049了了了8

WWW」erregra. c(〕m
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3. Surat Per「katan Audit atas Laporan Keuangan Konso「idasian打Terreg「a ASia盲nergy

Tbk dan Entitas Anak

Demik軸eh kami sampajkan dan a亡as pe「hatiannya kami ucapkan te「ima kasih,

Hormat kami,

P丁丁erregra Åsia盲nergy了bk教

E塾由e] Pmd T,P旦迦

Direktu r

PT ler「egra As-a Energy Tbk

Lippo P踊lbwer #0905

J上Pu函南想h Raya Bめk U仁3.

St. Moritz, CBD West Jaka「ta

周donesia　宮610

P.十62 21 3049了77了

f.十62 21 3049 7了了8

WWW工e「「eg「a. c(〕m
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TanggaI

No

: Jakarta, 29 Desember 2020

こ094mE-BODC/XII/2020

Kepada Yth,

DeWan Direksi

PT" Terreg愉Asiaたnergy Tbk C`perseroan〃)

匝PO Puri Towe「 #0905 St.Mo「itz,

Puri Indah Raya Bou書evard Ul-3

CBD West Jaka鳴, Indonesia l1610

UP : Ba閲kDjani Sutedモa

Direktur U由ma

Perihal　: Rfromendasi Komite AⅢ珊Idalam Penu巾ukan Akuntan Publik rAPり

dan Kantor Akuntan Pu珊k rKAPl　皿tuk Laporan Ke嶋ngan

的nso!idasian Perseroan untuk TahuれBuku yang Be愉khir pade 31

Desember 2020,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik rAP' dan Kantor Akuntan
Pu輔k rKAFりu血k audit atas Laporan Keuangan打Terregra Asia Energy Tbk den Entitas

Anak u血k tahun buku yang berakhir pade t削gga1 31 Desember　2020, kami

merekomendasikan penggunaan jasa KAP MIRAWATI SENSI IDRIS,

Adepun pe巾mbangan daIam rekomendasi terhadap AP cIan KAI〕 dimaksud sebagai berikut言

1. Independensi AP, KAP dan O帽ng Dalam KAP

DaIam memberikan jasa AP dan KAP, Mirawati Sens=dris dan Rekan mampu
meIaksanakan audit secara independen dan bebas dari be血ran kepe岬ngan

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Akuntan Pu輔k

2教　Ruang LingkupAudit

Kegia由n yang dilakukan meiiputi peぬks訓aan audit secara obyektif atas lapo鷹m

keuengan dise鳴i dengan pemyataan penda囲mengenai kewajaran daIam penyajian

Iaporan keuangan sesuai dengan standard profesi Akuntan PubIik,

3. ImbaianJasaAudit

Mengacu pada penawa剛harga yang diajukan o!eh KAI’yang diajukan oIeh KAP Mirawati

Sensi Idris dan RekanI menurut pe巾mbangan Komite Audit termasuk daIam niIai yang

Wa車「.

PT T料regra Asia Energy Tbk

日ppo Pu「口七we「 #0905

J上Pu両ndah Raya BIok U仁3,

St. Mo硝z, CBD West Jakarta

lndonesia l1610

P.十62 21 3049 7了了了

f.十62 21 3049 7了了8

WWW.te「鳩g咽.COm
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4・ Kea輔an dan pengaIaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP

AP斡P dan Tim Audit memiIiki pengalaman dan keah軸dalam melaksanakan bidangnya

Se舶teIah te「dafta「 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

5・ MetodoIog車eknik dan sarana audit yang digunakan KAP

Be「dasarkan pengalaman′ kompetensidan reputasi KAP輔rawati Sensi Idris dan Rekan,

kami memahami bahwa dalam me!aksanakan peke両an audit, KAP Mirawati Sens日加S

dan Rekan menggunakan metodo!ogL teknik dan sarana audit yang memadai sesuai

dengan yang teIah ditetapkan oleh jaringan globaI Moore Stephens dan Standar Audit

yang ditetapkan o!eh Institut Akuntan Pu輔k IndonesiaI Se鳴menggunakan kemahiran

professional secara cermat dan seksama (囲c卯や純y7僻a面細o c軌も

6. Hasi! evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan

histo「is tahunan o!eh AP dan KAP pada periode sebe-umny∂.

Kami teIah melakukan evaluasi te「hadap pelaksanaan pemberian jasa audit pada periode

SebeIumnya oleh KAP Mirawati Sensi Idris dan Rekan pada tangga1 28 Desembe「 2020

(te「Iampir)

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiamya kami ucapkan terima kasih,

Hormat kami,

Dewan Komisar冒s PT Terr均ra Asia Energy Tbk葛

Naurah Adnvana

Komisaris Utama

PT Tdrregra Asia Energy Tbk

Lippo Puri lもwe「 #0905

Jl・ P面!ndah Raya BIok Ul-3,

St. Moritz, CBD West Jaka巾a

indonesia l1610

P.十62 21 3049 7了77

f.十62 21 3049 7778

WWW.terregra.COm

SuDandi W.S
Komisc両S Independen
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HASII. EVALUASI KOMITE AUDIT TERHADAP

PELAKSANAAN PEMBERRAN JASA AUDIT YANG DII_,AKUKAN OLEH

KÅNTOR AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN

KONSOLIDASIAN TANGGAL

31 DESEMBER 2019

PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK

Sesuai dengan Pasa1 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keu狐gan Nomor

13/POJK・03/20 1 7’dengan ini kami sampalkan hasil eval脇si terhadap Kantor Akuntan Publik

Mrawati Sensi Idris dan Rekan yang menandatangari Laporan Auditor Independen
No.00090/3.0341/AU. 1/02/0322-1/1Ⅳ/2020 tertangga1 1 1 Mei 2020 atas Laporan keuangan

Konsolidasian tangga1 3 1 Desember 2019 PT Terregra Asia Energy Tbk. dan Entitas Anak

q)erseroan).

Sebagai bagian dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit un請k memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenal pemrj ukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

dan庖au Aku鵬an Publik (AP), Komite Audit menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Aud主t yang BerIaku

Dari pertemuan dengan AP dan tim KAP, Komite Audit meyakini bahwa AP dan tim KAP

memiliki pengetz血uan dan kompetensi yang balk dalam mengaudit dan menyqi ikan Laporan

Keuangan Perseroan.

AP dan tim KAP juga telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit yang

ditetapkan oleh Institut Akuntan Pul)1ik Indonesia (“IAPI”) (``Standart Profesional Akuntan

Pul)l ik- SPAP’’).

2・ Cakupan Peke函an dan Pengujian Data

AP dan tim KAP selalu melakukan komunikasi yang intensif dengan Komite Audit

mengenai cakupan peke寄aan dan bukti audit yang digunakan. Oleh karena血Komite Audit

meyakini bahwa cakupan pekeIjaan dan bukti audit tersebut telah memadai untck

mendukung oplm yang diberikan.

3. Ketepatan Waktu da】am Melakukan PekeIiaan

AP dan tim KAP telah menyelesaikan audit dan Laporan Keuangan PT Terregra Asia

Energy Tbk telah sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang disepakati antara AP, KAP,

dan Perseroan.
PT ‾re「reg「a Asja Energy Tbk

Lippo Puri lt)Wer #0905

J上Pur‖ndah Raya Btok U十3,

St. Moritz, CBD West Jakarta
indonesia 「1610

P.十62 21 3049 77了了

f.十62 21 3049 7了了8

WWW.くら「「儀g「a.CO周
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Berdasakan butir-butir di atas, Komite Audit meyakini bahwa Kantor Akuntan Publik

Mraw融Sensi Idris dan Rekan yang menandatangani Laporan Auditor Independen

No.00090β・0341/AU. 1/02/0322-1/1rV/2020 tertangga= 1 Mei 2020 atas Laporan ke皿ngan

Konsolidasian tangga1 3 1 Desember 2019 PT Terregra Asia Energy Tbk. dan Entitas Anak

@erseroan) telah meI直lankan tugasnya dengan baik.

Demikian disampaikan atas perhatiamya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Desember 2020

Ho皿如kami,

Komite Audit PT Terregra Asia Energy Tbk,

Su陣a皿di W.S

Ke録隠

PT.鴫rregra Asia Energy Tbk

Lippo Pur十fower #0905

J上Pur両dah Raya BIok U仁3,

St. Moritz, CBD West Jakarta
!ndonesia l1610

P.十62 21 3049 77了了

了.十62 21 3049 7了78

WWW,ter「egra.COm

Tisanto Adi

Anggota

Ihot Parasian GuItom

Anggota
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Kepada yang terhormat,

Direksi

P丁TERREGRA ASIA ENERGY TBK

Lippo Puri Towe「,

ST. Moritz Pu旧ndah, 9th Fioor Suite O905

Ji. Puri indah CBD U-1, Kembangan SeIatan

Jakarta Barat

PerihaI:　　　Surat Perikatan Audit atas LaDOran Keuanaan Konsolidasian PT TERREGRA ASIA

ENERGY TBK dan Entitas Anak

Dengan hormat,

Surat ini adalah untuk menegaskan kesepakatan pemahaman kita mengenai syarat-Syarat Perikatan dan

penugasan untuk meiaksanakan audit umum terhadap laporan keuangan konsoiidasian
PT Terregra Asia Energy Tbk (Pe田Sahaan) dan entitas anak (seiu田hnya disebut sebagai G田P) yang

terdiri da回aporan posisi keuangan konsolidasian pada tangga1 31 Desember 2020, Seha laporan laba川gi

dan penghas=an komp「ehensi=ain konsolidasian, lapo「an perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan

arus kas konsolidasian untuk tahun yang berak輔「 Pada tanggal te「sebut dengan叫uan untuk menyatakan

Suatu OPini atas laporan keuangan konsoIidasian tersebut sesuai dengan Standa「 Akuntansi Keuangan di

indonesia.

Sebaga圧ambahan, kami juga akan memberika= Iaporan sesuai dengan ins血ksi audit dari grup Pe間Sahaan

atau auditor gルP Pe叫Sahaan.

Tanggung jawab auditor

Kami akan meIaksa=akan audit berdasarkan standa「 audit yang djtetapkan oIeh lns航ut Akuntan PubIik

Indonesia (IAPI)・ Standa「 tersebut mengha間Skan kami untuk mematuhi Kode Etik P「ofesi serta

merencanakan dan meiaksanakan audit agar mempe「oIeh keyakinan yang memadai bahwa laporan

keuangan konsoIjdasian bebas dari kesaiahan penyayan materfaI・ Pe血diketahui bahwa terdapat

keterbatasan inheren yang meIekat daiam p「oses audit. Suatu audit meliputi pemeriksaan, ataS dasa「

Pengujian’bukti-bukti yang mendukung jumIah-jumiah dan pengungkapan daIam iaporan keuangan

konsoIidasian" Prosedu「 yang dip冊terga血ng pada pe軸mbangan auditor, temaSuk penaksiran atas risiko

kesalahan penyajian materiaI, baik yang disebabkan oIeh keourangan maupun kesalahan. Audit juga

mencakup penifaian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan memadainya estimasi

Signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta Pen圃an atas penyajian laporan keuangan konsoiidasian

SeCara keseluruhan. Kami meIakukan perencanaan audit untuk mendapatkan keyakinan memada主bukan

absoIut’ataS deteksi kesalahan atau kecurangan yang mungkin berdampak material terhadap -aporan

keuangan konso=dasian Pe田Sahaan’mauPun tindakan ilega=ainnya yang be「dampak -angsung dan

materiaI te巾adap laporan keuangan konsoiidasian Pemusahaan・ Oieh ka「ena adanya keterbatasan inheren

dari suatu audit, be「Sama dengan keterbatasan inheren pengendalian intema一, terdapat risiko yang tidak

dapat dihindari kemungkinan tidak te「deteksinya penya」lan materia一, meSkipun audit teIah di「encanakan dan

diIaksanakan be「dasarkan standa「 audit.

1
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DaIam meIakukan pe=ilaian risiko, kami mempe巾mbangkan pengendaIian inte「nal yang 「eievan daIam

PenyuSunan laporan keuangan ko=SO=dasian Perusahaan untuk me「ancang prosedu「 audit yang tepat

SeSuai dengan kondisi yang bersangkutan, namun tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas

Pengendaijan intemal Perusahaan. Namun, kami akan mengkomunikasikan seca「a tertuiis defisiensi

Sig「南kan pada pengendaiian inte「nal yang reIevan dengan audit atas Iapo「an keuangan konsolidasian,

yang kami identifikasj daIam pelaksanaan audit.

Audit kami juga akan me=puti evaIuasi ketepatan kebijakan akuntansi yang dite「apkan dan kewaja「an

estimasi yang dibuat oleh manajemen, termaSuk evaiuasi penyajian Iapo「an keuangan konsoIidasian

Pe「usahaan seca「a keseluruhan.

Be「samaan dengan audit tahun in主kami akan melakukan 「eview atas lapo「an keuangan entitas anak yang

dilepas untuk pe「iode muIai da「i awaI tahun sampai dengan tanggai peiepasan entitas anak te「sebut.

Audit kami tidak meliputi pengujian dan permintaan kete「angan tertentu yang mungkin akan dilaksanakan

Pada pemeriksaan pajak oIeh Direkto「at Jende「al Pajak. Oleh ka「ena itu, meSkipun audit kami

mempertimbangkan bebe「apa aspek pe「pajakan, namun tidak dapat diandaikan untuk mendeteksi semua

risiko pajak yang mungkin diidentifikasi daiam pemeriksaan pajak oieh Di「ektorat Jende「ai Pajak.

Opini yang akan kami berikan dan bentuk kaIimat opini kami akan sangat te「gantung pada hasi- prosedu「

audit yang kami Iaksanakan serta kecukupan dan ketepatan bukti audit yang kami pe「oleh. Oleh ka「ena itu,

kami tidak memberikan jaminan bahwa kami dapat memberikan opini waja「 tanpa pengecuaIian. BiIa

terdapat hai-haI yang menyebabkan kami tidak dapat menyeIesaikan audit atau tidak dapat atau tidak

membe「ikan op面・ kami dapat menoIak untuk memberikan opini atau menoiak untuk menerbitkan -aporan

atas pe「ikatan ini. ApabiIa kami tidak dapat menyelesaikan audit atau b帽dipe「Iukan modifikasi atas laporan

audito「, kami akan mendiskusikan hal te「Sebut kepada manajemen Pe「usahaan. Apabiia haI tersebut tidak

dapat diseIesaikan seca「a musyawa「ah' kami mem咽hak untuk mengundu「kan di「i dari pe「ikatan ini.

1dentifikasi ke「angka penyusunan laporan keuangan yang be「laku

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adaIah sesuai dengan Standa「 Akuntansi

Keuanga= d=ndonesia yang meiiputi pe「nyataan dan interp「etasi ya=g diterbitkan oieh Dewan Standa「

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan lndonesia (lAI).

Tanggung jawab manajemen

Audit akan kam。akukan berdasa「kan bahwa manajemen [dan, jika ada, Pihak yang bertanggung jawab

atas tata keIola] mengakui dan memahami bahwa me「eka bertanggung jawab atas:

(a) Penyusunan dan penyajian iapo「an keuangan konsoIidasian sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia;

(b) Pengendaljan internaI yang dianggap pe「Iu oieh manajemen [da両ika ada, Pihak yang bertanggung

jawab atas tata ke101a] untuk menyusun laporan keuangan [konsoIidasian] yang bebas da「i

kesalahan penyajian material, baik ka「ena kecu「angan maupun kesalahan; dan

(C) Membe「ikan kepada kami:

a. Akses terhadap semua informasi yang manajemen [dan, jika ada, Pihak yang bertanggung

jawab atas tata keloIa] sada「i bahwa info「masi te「sebut 「eIevan daIam penyusunan laporan

keuangan konsolidasian seperti catatan・ dokumentasi, dan hal・ha一一ainnya;

b. informasi tambahan yang mungkin kami minta dari manajemen [dan, jjka ada, Pihak yang

bertanggung jawab atas tata keiola] untuk tujuan audit; dan

C"　Akses tanpa batas kepada individu-indjvjdu daiam Perusahaan yang kami pertimbangkan

Pe「Iu untuk memperoIeh bukti audit.

Kegagaian manajemen untuk membe「ikan kami, SeCara tePat Waktu言nfo「masi yang disebutkan di

atas atau akses kepada individu-individu dalam Perusahaan dapat mengakibatkan kami teriambat

mene「bitkan Iapo「an, memOdifikasi prosedu「 kami, atau mengakhiri pe「ikatan kami.

2
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(d) Memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang 「elevan dengan Perusahaan termasuk,

namun tidak terbatas pada, kepatuhan terhadap Su「at Eda「an Kepa-a Pusat Pembinaan Profesi

Keuangan (PPPK) No. SE-7/PPPK/2019 tentang Panduan Penerapan P「insip Mengena-i Pengguna

Jasa bagj Akuntan dan Akuntan Publik dan Su「at Edaran Kepa-a Pusat Pembinaan P「ofesi

Keuangan (PPPK) No. SE・2/PPPK/2019 tentang Kewajiban MeIampi「kan 」apo「an Keuangan

Auditan KIien oieh Kanto「 Akuntan PubIik" Sesuai de=gan SE-7/PPPK/201 9, da-am penugasan ini

akan termasuk penerapan p「osedu「 dan permintaan data terkait dengan P「insip MengenaIi

Pengguna Jasa (PMPJ), yang mana manajemen Pe「usahaan menyetujui pene「apan p「osedu「

te「Sebut dan akan menyediakan data yang dibutuhkan, dan; SeSuai dengan SE-2/PPPK/2019,

manajemen Pe「usahaan membe「ikan izin kepada kami u=tuk menyampaikan lapo「an keuangan

konsolidasian auditan Pe「usahaan (daIam bentuk hard copy da=/atau so# oapのtermasuk iaporan

kami (Iapo「an audito「 independen) kepada Kementerian Keuangan, SeSuai dengan ketentuan daIam

Peratu「an Menteri Keuangan.

Audit kami tidak meIiputj pengujian dan permintaan kete「angan khusus yang dirancang untuk

mengidentifikasi ketidakpatuhan di masa IaIu atau masa depan, terhadap pe「aturan Pemerintah

atau pe「aturan indust「i terkait dengan penga「sipan' Pe-apo「an, Pemeiiha「aan 「asio, atau hai-hal

lainnya" Meskipun audit kamj dapat mempe軸mbangkan aspek-aSPek tertentu da「j persyaratan

Peraturan・ audit kam=idak dapat diandaikan untuk mendeteksi semua ketidakpatuhan yang

mungkin djjdentifikasi oIeh badan pengatu「 yang terkait.

Manajemen juga be鳴nggung jawab untuk menyesuaikan -aporan keuangan konso-idasjan G「up untuk

mengoreksi kesaIahan penyajian.

Sebagaj bagian dari p「oses audit’kami menerima ko面masi tertulis dari manajemen [da両ika ada, Pihak

yang bertangg…g jawab atas tata keIola] tentang 「ep「esentasi yang dibuat da-am hubungannya dengan

audjt. Kami juga akan meminta penegasan tertl川S lainnya untuk me=gOnfirmasikan bebe「apa pernyataan

yang dibuat oieh man垂men kepada kami seiama proses audit kami’termaSuk 「epresentasi manajemen

bahwa kesalahan penyajian yang tidak djcatat adalah tidak materia一, SeCara Sendi「i-Sendi「i maupun totaI,

terhadap laporan keuangan konsoiidasian G「up seca「a keseIuruhan. Has岬eng山ian audit kami, tanggaPan

man垂men atas tanya jawab kami dan pero-ehan pe「nyataan te軸is dari manajemen sebagaimana

diha「uskan oIeh standa「 auditing di lndonesia adalah bagian da「i bukti audit yang akan kami andalkan

dalam membe「jkan opini atas Iaporan keuangan konsoljdasian.

Karena pentingnya surat pe「nyataan man垂men tersebut, Perusahaan setuju untuk membebaskan dan

menggantj rugi kepada Mirawati Sensj ld「is (MSld) da= PerSOne-nya atas segala tuntutan, kew坤an, dan

biaya-biaya yang akan dikeIuarkan’Sebagai akibat dari kesa-ahan pernyataan manajemen sehubungan

dengan jasa audit yang kami berikan sesuai dengan surat pe「ikatan ini.

Kami mengharapkan keriasama penuh darj staf dan direksi Pe「usahaan selama p「oses audit kami,

termaSuk penyediaan daftar dan anaIisjs akun-akun. Kamj akan me=yamPaikan da-am su「at te「pisah

mengenaj data-data yang kami per-ukan tersebut sebe-um dimu-ainya audit inte「im dan akhi「 tahun. Kami

yakin bahwa personel Perusahaan akan memberjkan catatan・ dokumentas吊an info「mas。ain yang

diperIukan sehubunga= dengan audit kami.

DaIam hal terdapat pemerjksaan te「hadap Pe「usahaan atau pe「mintaan k-a「ifikasi o-eh otoritas pengatur,

termasuk kantor pajak, yang terkait dengan laporan keuangan yang telah dite「bitkan atau data tertentu

dalam lapo「an keuangan te「sebut, maka manajemen Perusahaan membe「ikan izin kepada kami untuk

menyamPaikan langsung kertas ke巾a audit yang dibutuhkan kepada oto「itas pengatu「, aPabiia otoritas

Pengatu「 terSebut meminta kepada kami.

Kamj akan menyerahkan tujuh (7) eksemp-a「 -apo「an audit dalam珊ngua- dan l (Satu) eksempla「 untuk

iapo「an keuangan lnduk Pe「usahaan te「sendi「i,

Bentuk dan isi Iaporan kami mungkin perlu diubah sesuai dengan temuan audjt kami.
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Hono「arium kamj untuk pe「ikatan ini sebesar Rp 215"OOO・OOO (Dua 「atus lima belas juta Rupiah), beIum

Hono「arium tersebut akan ditagihkan seIama audit be「-angsung. Be「dasa「kan ha。ni, Pembayaran adaiah

SeSuai dengan jadwal berikut:

40% pada saat su「at pe「ikatan djtandatangani

30% pada minggu kedua seteIah audit dimulai

3O% pada saat penye「ahan draft laporan audit

Jumiah

Biaya-biaya lainnya selajn hono「arium audit tidak terbatas sebagai berjkut:

●　Biaya penambahan eksemplar iapo「an keuangan audit ada-ah sebesa「 Rp l.000.OOO

Pe「 eksempiar (belum termasuk PPN〉.

. Biaya pengisian inst「uksj Audit oleh audito「 -ain akan dikenakan biaya sebesa「 Rp 5.OOO.OOO.

●　Biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan menghadiri d血ar kota (Se-ain Jakarta) yang te「di「i da「i tiket

Pene「bangan, akomodasi, t「anSPOrtaSi dan iajn-Iain me「upakan tanggungan perusahaan.

●　Bjaya-biaya ouト0巾OCket untuk tim audit yang dilakukan di luar kota (Se-ain Jakarta) adaiah sebesa「

Rp lOO.00O untuk Ievei Junior dan Senio「 dan Rp 15O.000 untuk -evel Supervisor dan Manage「・

Biaya tersebut adalah bjaya pe「 ha「i dan dihitung seIama Iama penugasan, te「hitung s車k harj

kedatangan sampai dengan be「akhi「nya penugasan te「sebut di lua「 kota.

. Biaya-biaya ouトO中ocket Iainnya seperti transportasi, makan' tunja=gan ha「ian, akomodasi, Perangko,

kurir’fotokopi’komunikas同an iainnya, yang akan ditagih terpisah sebesar biaya sesungguhnya.

Tagihan kami tertagih dan te「utang pada saat dite「ima dan daIam kondisi apapun, jatuh tempo daIam waktu

15 hari dari tanggaI faktu「・ Jika faktur kami tidak dibayar tepat waktu, kami mungkin akan menangguhkan

Peke巾aan Ieb旧anjut sampai pembayaran djIakukan.

Apabiia ka「ena aiasan tertentu seteiah p「oposa- djtandatanganj atau seteIah kami memuIai peke両an,

Pe「usahaan me=ginstruksjkan kami untuk tidak mene「uskan penugasan sep帥tercantum daiam surat

PenugaSan ini' kamj akan segera menghentikan semua peke巧aan; te「maSuk apab帽kondisi tak terduga

menghalangi kami untuk menyelesaikan penugasan kami dan mene「bitkan lapo「an. Kami sege「a akan

membahas hai-ha=ersebut dengan manaiemen Perusahaan dan 「nengambi。angkah一一a=gkah yang

menu「ut kami tepat. Apabiia kondisi te「sebut teriadi・ kami akan menagih dan Pe「usahaan setuju untuk

membaya「 semua waktu dan biaya yang sudah teriadi sampai saat kondjsi te「sebut te巾adi.

ApabiIa Pe「usahaan membaya「 honora「ium dengan mata uang Iain seIai= yang disebutkan daIam proposaI

面' maka Perusahaa= Wajib menggunakan kurs yang diberikan oieh kami.

Estimasi honorarium kami dan jadwa- penye-esaian pe「ikatan tergantung, anta「a iain pada reviu awal kami

te「hadap catatan Pe「usahaan/G「up dan 「epresentasi yang dibuat o-eh personel Pe「usahaan/G「up kepada

kami’dan juga te「gantung kepada ba=tuan yang kami pe「-ukan yang dibe「ikan oleh personeI

Perusahaan/G「up secara tepat waktu sebagaimana dije-askan di atas. DaIam haI kami meme「lukan

tambahan waktu peke巾aan untuk menyelesajkan masa-ah yang timbuI saat peiaksaaan audit atau karena

keteriambatan atau penundaan penyedjaan informasi ya=g te-ah disepakati di awa一, kami mungkin akan

menagihkan tambahan hono「a「ium. Tambahan hono「arium tersebut akan dibe「itahukan dan didiskusikan

te「Iebjh dahuIu kepada Pe「usahaan dan apabi-a disepakati akan diperIakukan sebagai adendum atas surat

Pe「ikatan ini.
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Penggunaan laporan MSld atau merujuk kepada MSld daiam dokumen Iain atau刷e e!ekt「onik

BiIa Pe「usahaan bermaksud untuk mempub-ikasjkan atau me「ep「oduks=apo「an kami atas lapo「an

keuangan konsolidasian’atau me「ujuk nama MSid daIam dokumen yang be「isi informasi -ain seIain Iapo「an

keuangan konsolidasian (mjsalnya, dalam pelapo「an be「kaIa kepada regulato「, da-am dokumen penawa「an

Surat berha「ga utang atau ekuitas’ atau dalam memorandum penempatan p「ivat), Sehingga

mengasosiasikan MSId dengan dokumen te「sebut, Pe「usahaan menyet叫bahwa manajemen Perusahaan

akan membe「ikan kepada kami draft dokumen te「sebut untuk dibaca dan mendapatkan persetujuan kamj

untuk memasukkan lapo「an kami atau me「ujuk nama MSId, dalam dokumen te「sebut sebeIum dokumen

dicetak dan didist「ibusikan,

Seianjutnya, Saudara menyetujui bahwa pe「ikatan ini tidak mewajibkan kami untuk mengizinkan, baik

dengan mengeiua「kan su「at atau bentuk persetujuan -ainnya, dimasukkannya Iaporan audit kami atas

Iapo「an keuangan konsoiidasian untuk tujuan pe「nyataan pendaftaran kepada suatu badan pengatur atau

mene「bjtkan kembaI。aporan audit kami untuk tujuan penawa「an efek atau t「ansaksi keuangan iainnya,

atau untuk menegaskan keandalan Iapo「an audit kami kepada pihak lain. Setiap peke巾aan yang

be「hubungan dengan penawa「an efek' termaSuk pe画jian untuk memberikan izin atau pe「setujuan

te「Sebut, akan me「upakan penugasan te「pisah dan akan diatu「 da-am kont「ak yang te「pisah,

Apabila Perusahaan menerima permintaan infdrmasi atau komunikasi -ainnya dari OJK atau pe「sone-nya

atau badan reguIas。ainnya sehubungan dengan perikatan ini, Perusahaan menyetujui bahwa manajemen

akan segera membe「jtahukan dan membe「ikan sa-inan se-uruh pe「mintaan atau komunikasi tersebut

kepada kamj・ Sebelum mengi「imkan tanggapan atau komunikasi te山川S Iai…ya kepada OJK, atau

PerSOneInya atau badan 「eguias。ajnnya・ yang merujuk nama MSld, jasa yang djbe「ikan oIeh MSld, atau

Setiap iapo「an ya=g dite「bitkan oleh MSId’Pe「usahaan menyetujui bahwa manajemen Pe「usahaan akan

membe「ikan usuIan tanggapan atau komunikasi te山川S terSebut kepada kami dan membe「ikan kami waktu

yang Cukup untuk meneIaah usuIan tanggapan atau komunikasi te山川s te「sebut serta mengijinkan kami

memberi komenta「 atas keakuratannya.

Kepem帥kan dan Akses ke Kertas Ke巾a Audit / Kerahasiaan lnformasi

Kertas ke巧a dan be「kas yang kami hasilkan selama pe-aksanaan audit, te「maSuk dokumen dan berkas

eiektronik’me「uPakan p「op帥MSId, dimana info「masi yang terkandung di dalamnya mengenai data

Perusahaan adalah be「sifat 「ahasia, yang akan disimpa= SeSuai dengan kebUakan dan prosedu「 MSId.

Sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oIeh -nstitut Akuntan Pubiik Indonesia

(IAPl)・ kami be「kew坤an untuk menjaga ke「ahasiaan info「masi Pe「usahaan dan tidak akan

mengungkapkan informasi te「sebut kepada pihak di luar Kantor kam吊anpa adanya pe「setujuan te「iebih

dahuIu dari Pe「usahaan’kecuaii jjka terdapat kewapan untuk mengungkapkan informasi tersebut menu「ut

ketentuan hukum atau pe「atu「an ya=g beriaku.

Dalam hai kami be軸dak sebagaj audito「 komponen dari perusahaan lajn da-am jaringan MSId, kami se「ing

diminta oieh audjto「 utama u=tuk membe「ikan akses ke kertas ke喧Sehubungan dengan aud…mum atas

iapo「an keuangan konsoIidasian G「up Pe「usahaan. Dalam ha一時jka diperlukan, Saudara menyetujui

bahwa kami dapat membe「ikan akses kepada audito「 utama ke kertas keria kami tanpa izin te…s da「i

Saudara te「iebih dahuIu.

Force majeur

1. DaIam hal saIah satu pihak ter-ambat’te「ha-ang) atau Sama sekali tidak dapat melaksanakan

kewapan=ya di bawah Pe剛an o-eh karena keadaan memaksa atau keadaan paksa (Fo「ce Majeutr

maka pihak tersebut tidak daDat dianaaan †eIah Ialai ,IanI合書_,,細へ_《, 」_,__　_ふ`_,___臆臆,dapat dianggap teIah -a-ai dan/atau gaga- dalam meIaksanakan
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2. Yang termasuk daiam keadaan memaksa adaIah setiap sebab yang berada d。uar kekuasaan kedua

belah pihak’yang SeCara Iayak tidak dapat mereka duga atau cegah sebe-umnya sebagai be「jkut:

a. Bencana alam (gempa bumi, tanah iongsor, dan banjir.

b. Kebakaran.

C" Keadaan pe「ang (dinyatakan atau tidak)・ hu「u-hara, Pemberontakan, reVOlusi dan epidemik.

Pengunduran diri

Kami dapat mengundurkan di「i dari penugasan ini meIalui pemberitahuan secara te…is (dengan

mempertimbangkan s触dan kondisi permasaIahan) biIa te巾adi kondisi yang menu「ut pendapat kami dan

SeSuai dengan sta=da「 etika profesi kami atau p「ofes冊nnya- Peratu「an dan hukum yang berlaku, adaIah

tidak memadai Iagi bagi kami untuk mela巾tkan penugasan ini. Dalam ha=ni, Perusahaan dan kami

bersepakat untuk meiepaskan pembe「lakuan (Waive) pasa- 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Pe「data. Sebeium penyampajan surat pengunduran diri seca「a te…is, kami akan mendiskusika両a=ni

dengan Pe「usahaan te「Iebih dahuIu,

Biia te画i suatu keadaan yang mengakibatkan penghentjan atau pengunduran di「i da「i penugasan inj,

Pe「usahaan setuju bahwa kami berhak atas pembayaran yang sewajamya sesuai dengan keteriibatan kami

daiam penugasan ini sampai dengan penghentian jasa kami sesuai dengan su「at penugasan ini. Kami tidak

memPunyai kewajiban apapun yang mungkin timbuI sebagai akibat pengundu「an di「i kami da「i penugasan

ini kecuali daIam haI penghentian atau pengundu「an te「sebut diakibatkan oIeh kecu「angan, itikad buruk

atau kesaIahan yang disengaja dari pihak kami.

Pembatasan kewajiban dan ganti kerugian

Perusahaan setuju bahwa MSld dan pe「sone-nya tidak mempunyai kewajiban kepada Perusahaan atas

tuntutan・ kew却ban, atau biaya-bjaya lainnya sehubungan dengan pe「ikatan ini meIebihi jumIah honora「ium

yang teIah dibaya「 Pe「usahaan kepada MSld untuk pe「ikatan ini.

Perusahaan akan menjamin dan membebaskan sepenuhnya MSld dan pe「sonelnya dari semua tuntutan,

kewajiban' dan biaya-biaya apapun・ yang dialami o-eh Perusahaa= atauPun Pihak ketiga, yang timbui

SeCa「a iangsung atau tidak langsung da「i jasa yang diberikan daIam su「at血

Hukum dan yurisdiksi yang berIaku

Jika pe「seiisihan yang timbu- sehubunga= dengan pe「ikatan in=idak dapat diselesaikan seca「a

muSyaWa「ah・ Pe「SeIisihan te「sebut akan diselesaikan me-a-u。nstitut Akuntan Publik Indonesia (IAPl).

Jjka perseIisihan te「sebut tidak memungkinkan untuk dise-esaikan meia-ui lAP- dan akan timbul perkara

hukum, ketentuan-ketentuan yang tercantum di su「at pe「ikatan ini akan tunduk kepada dan

diinterp「etasikan sesuai dengan Undang-Undang yang be「-aku d川donesia, dan akan diselesaikan dalam

yu「isdjksi Pengadilan Nege「i Jakarta Barat.

Syarat dan kondisi lainnya

Kami memahami tenggat waktu pelaporan Perusahaan dan persyaratan lainnya sehubungan dengan

Peke巾aan audit yang disebutkan da-am su「at inj. O-eh karena itu, kami mengjnfo「masikan bahwa kami akan

memuiai prosedur audit sege「a seteiah man垂men Pe「usahaan menyetujui Surat Pe「ikatan ini dan kami

akan menyeIesaikan audit sesuai jadwa- yang te-ah ditetapkan. Mohon dipe「hatikan bahwa kewajiban kami

untuk memenuhi tenggat waktu dan persya「atan lainnya sangat te「gantung kepada kete「sediaan dan

kuaiitas informasi yang kami pe「-ukan yang disediakan oIeh Perusahaan.
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Independensi kami sebagai audjto「 dapat menu「un apabiia Perusahaan merek「ut atau mempeke巾akan

karyawan yang be「asaI da「i MSld. Pe「usahaan tidak dipe「kenankan, Se-ama pe「iode Perikatan ini dan

Selama 12 buIan kedepan setelah berakhirnya Pe「ikatan ini’untuk aIasan apapun, tanPa adanya

PerSetujuan te山川S Iebih dahulu da「i kami, me「ek「ut atau mengajukan ca-on untuk menjabat sebagai Direksi

atau jabatan yang terkait dengan pengawasan peiaporan keuangan Pe「usahaan, atau memPeke巧akan atau

mengangkat ca獲on untuk menjabat sebagaj Di「eksi atau jabatan yang te「kait dengan pengawasan

Pelaporan keuangan Perusahaan’yang mana Ca10n terSebut me「upakan ka「yawan profesional MSId

mauPun entitas iain yang terkait dengan MSid yang sedang atau te-ah te川bat langsung maupun tidak

Iangsung dalam peiaksanaan Perikatan untuk tahun be巾alan atau sebeiumnya.

S帽kan menandatanga=i dan mengembalikan sa-inan ter-ampir surat pe「ikatan audit ini sebagai pengakuan

dan kesepakatan Sauda「a atas pengatu「an tentang audit atas -apo「an keuangan konsolidasian tersebut di

atas, te「maSuk tanggung jawab kita masing-maSing.

Hormat kami,

Mirawati Sensi ldris - Kantor Akuntan Pubiik

Jakarta Barat　　/一「‾‾

Tanggai
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