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Anda diminta untuk melakukan wawancara dengan salah seorang CEO. Selanjutnya anda diminta untuk 

membuat Laporan dengan format sebagai berikut (untuk hari Sabtu 11 Jan 2013, lakukan diskusi 

kelompok untuk membahas poin-poin seperti tertera dibawah ini. Buat notulen diskusi, tulis nama dan 

no mahasiswa dan kumpulkan ke PPA hari Sabtu 11 Januari 2014)   

A. Latar Belakang Perusahaan 

Tulis hasil wawancara dengan CEO untuk memberikan gambaran latar belakang masalah (tulis hasil 

wawancara tanpa revisi). 

 

B. Strategi  

Tuliskan Strategi Perusahaan, mulai dari tantangan-tantangan terbesar perusahaan dan bagaimana 

mereka akan mengatasinya. Apa yang membedakan mereka dengan perusahaan lain dan membuat 

mereka berhasil (jangan khawatir kalau anda belum sempat membahas ini dalam wawancara anda 

dengan CEO, anda boleh membuat beberapa asumsi) 

 

Tunjukkan dan jelaskan bagaimana divisi Audit Internal bisa memberikan kontribusi dalam 

membantu manajemen untuk menjawab tantangan-tantangan terbesar perusahaan tersebut (pakai 

paradigm baru audit internal yaitu audit internal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan) 

 

C. Piagam Audit (Audit Charter) 

 

Buat Piagam Audit (Audit Charter) untuk menjelaskan fungsi audit sesuai dengan paradigm baru 

Audit Internal. Anda bisa lakukan riset literature atau riset di internet untuk mendapatkan referensi 

atau contoh-contoh Piagam Audit untuk anda sesuaikan dengan kondisi perusahaan yang anda 

wawancara. 

 

D. Indikator Utama  

Berdasarkan pemahaman atau imajinasi anda tentukan apa indikator utama bagi perusahaan. Anda 

bisa menggunakan kerangka balanced scorecard untuk  mengelompokkan indikator utama dari 

perspektif Finansial, Customer/Marketing, Internal Process/Operasional, Learning& Growth / SDM.  

 

Indikator utama adalah target atau kunci sukses yang harus dimiliki/diraih oleh perusahaan untuk 

dapat terus berkembang di masa depan. Anda bisa melakukan riset literature atau survey di internet 

untuk melihat contoh-contoh indikator utama sesuai/mirip perusahaan yang anda wawancara.  

 

E. Analisa Resiko 

 



Buat analisis untuk profil resiko perusahaan yang terdiri dari resiko bisnis, resiko legal/peraturan, 

resiko reputasi, resiko operasional dan resiko keuangan.  

 

F. Program Kerja 

Buat Program Kerja untuk menjelaskan apa saja yang akan anda lakukan sebagai internal audit untuk 

menjalankan fungsi dan strategi yang telah di jelaskan di poin-poin sebelumnya.  

Program  Kerja paling tidak mencakup 

1. Program Kerja Organisasi dan Umum 

Persiapan struktur dan infrastruktur organisasi seperti struktur, pedoman, SOP dll serta program 

kerja umum lainnya.  

2. Program Kerja Pemeriksaan 

Penentuan area audit, penentuan unit-unit audit yang akan diperiksa dan jadwal pemeriksaan 

selama satu tahun 

 

G. Chekclist  

Buat checklist dan scoring untuk mempermudah melakakukan pemetaan secara umum.  

 

H. LAMPIRAN  

1. Contoh Kertas Kerja  

2. Contoh Laporan Audit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


