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Kepada Yth.
Dewan Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. l"Perseroan"l
Menara BTPN Lantai40
Jatan Dr. lde Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.ó
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Perihal: Rekomendasi Penunjukan Akuntan Pubtik

Dengan hormat,

Komite Audit Perseroar'ì dengan ini menyampaikan bahwa kami bersama-sama
dengan Direksi Perseroan telah melakukan proses evatuasi terhadap Petaksanaan
Punrberiart Jasa Audit yang dil.akukan otoh Akuntan Pubtlk Kartika Singodimejo dan
Kantor Akuntan Pubtik siddharta Widjaja & Rekan atas Laporan Keuangan
Konsotidasian Perseroan tahun buku 2020. Laporan hasiI evatuasi tersebut tertampir
datam surat ini.

Berdasarkan hasiI evatuasi dan juga memperhatikan masukan dari Direksi Perseroan
serta pemenuhan beberapa aspek di bawah ini maka Komite Audit tel.ah sepakat
dengan Direksi bahwa KAP Siddharta Widjaja & Rekan dapat ditunjuk kembati untuk
menjadi kantor akuntan publ.ik Perseroan guna nretakukan ¿udit atas Lapor an
Keuangan Konsotidasian Perseroan tahun buku 2021.

KAP Siddharta Widjaja & Rekan tetah memberikan pernyataan pada Surat No.
072|DLNVl21 tanggat 10 Mei 2021 sebagai kantor akuntan pubtik yang
independen terhadap Perseroan dan seturuh entitas anak sesuai denqan
ketentuan yang diatur datam peraturan 0JK, kode etik IFAC dan ketentuan
independesi [ainnya yang retevan serta peraturan yang bertaku di lndonesia.

2, KAP Siddharta Widjaja & Rekan tetah menyediakan struktur tim audit sesuai
dengan ketentuan yang diatur datam peraturan 0JK mengenai pembatasan
petiggunäätrjasa audit dari Akuntan Pubtik setama 3 tahun buku berturut-turut
dengan masa jeda lcooling off periodl setama 2 tahun buku berturut-turut.
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Struktur tim audit tersebut disampaikan pada Proposal for PT Austindo
Nusantara Jaya Tbk. and subsidiaries - audit services tanggal 10 Mei 2021.

Ringkasan Rekomendasi Komite Audit datam Penunjukan Akuntan Publ.ik dan Kantor
Akuntan Pubtik sesuai dengan Peraturan 0JK No. 13/P0JK.0312017 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Pubtik dan Kantor Akuntan Pubtik datam Kegiatan Jasa
Keuangan tertampir datam surat ini.

Pada tanggal surat ini, KAP Siddharta Widjaja & Rekan sudah menyampaikan usutan
honorarium audit untuk tahun buku 2021yattu sebesar Rp 840.000.000, meningkat 5%
atau sebesar Rp 40.000.000 dari jasa audit periode sebetumnya. Saat ini Perseroan
masih datam proses mempetajari usutan honorarium tersebut dan akan metanjutkan
ke proses negosiasi untuk mendapatkan imbatan jasa audit yang disepakati.

Sehubungan dengan haI tersebut di atas, Komite Audit Perseroan dengan ini
menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris bahwa apabila usutan
honorarium audit untuk tahun buku 2021 dapat disetujui oteh Komite Audit
berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan, Dewan Komisaris dapat menunjuk KAP
Siddharta Widjaja & Rekan sebagai kantor akuntan pubtik yang akan metakukan audit
terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021 guna memperoteh persetujuan datam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan disetenggarakan pada

tanggat9 Juni 2021.Ði samping itu, Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris agar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
disetenggarakan pada tangga[ 9 Juni 2021 memberikan kuasa kepada Direksi untuk
menetapkan honorarium audit untuk tahun buku 2021.

Demikian kami sampaikan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Komite Audit
PT Austindo Nusantara Jaya
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Lampiran
Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Pubtik dan/atau

Kantor Akuntan PubLik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Pubtik (APl dan Kantor Akuntan
PubLik (KAP) untuk audit atas [aporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2021, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari KAP Siddharta
Widjaja & Rekan.

Adapun pertimbangan datam rekomendasi terhadap KAP dimaksud adatah sebagai berikut

1. lndependensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP

Berdasarkan konfirmasi independensi yang kami peroteh dari KAP Siddharta Widjaja &
Rekan metatui Surat No.07Z|DLAN/21 tangga[ 10 Mei 2021 dan struktur tim yang
disampaikan pada Proposal for PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. and subsidiaries - audit
services tangga[ 10 Mei 2021, tetah menyatakan bahwa KAP, AP dan seturuh tim yang yang
tertibat datam audit adatah independen, tidak memitiki konfLik kepentingan datam haI
petaksanaan jasa audit ini dan telah memenuhi ketentuan yang diatur datam peraturan OJK,
kode.etik IFAC dan ketentuan independensi lainnya yang retevan serta peraturan yang
bertaku di lndonesia.

2. Ruang Lingkup Audit

Audit akan ditaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oteh lnstitut Akuntan
PubLik lndonesia dengan tujuan untuk menyatakan opini apakah [aporan keuangan
konso[idasian menyajikan secara wajar, datam semua haI yang materiat, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia. Standar Audit tersebut mengharuskan akuntan
pubtik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan metaksanakan audit untuk
memperoteh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsotidasian bebas
dari kesatahan penyajian materiat. Setain itu, juga di datamnya termasuk petaksanaan
prosedur untuk memperoteh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan datam
laporan keuangan konsotidasian dan pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi
yang digunakan dan kewajaran estimasi yang dibuat oteh manajemen serta pengevatuasian
atas penyajian laporan keuangan konsotidasian secara keseturuhan.

3. lmbalan Jasa Audit

Penawaran harga awal yang diberikan untuk jasa audit dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan
(KPMGI masih cukup wajar dengan memperhatikan Luas cakupan jasa audit yang diberikan
serta estimasi perencanaan waktu petaksanaan audit. Namun, Perseroan metatui Direksi
Perseroan masih akan metakukan proses negosiasi untuk mendapatkan imbatan jasa audit
yang disepakati. Adapun penawaran harga awat yang diberikan oLeh KAP Siddharta Widjaja
& Rekan f KPMGI adatah sebesar Rp 840.000.000, meningkat 5% atau sebesar Rp 40.000.000
dari jasa audit periode sebetumnya, di mana kenaikan tersebut di[akukan dengan
mempertimbangkan tingkat inflasi dan nitai tukar Rupiah terhadap USD.



l*. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoteh metatui penggantian AP dari KAP

Berdasarkan struktur tim audit yang disampaikan pada Proposal for PT Austindo Nusantara
Jaya Tbk. and subsidiaries - audit servicestangga[ 10 Mei 2021, AP yang akan memberikan
jasa Audit untuk tahun buku 2021adatah Akuntan Pubtik Susanto, menggantikan Akuntan
Publ.ik Kartika Singodimejo yang memberikan jasa audit untuk tahun buku 2020. Pergantian
AP ini diharapkan dapat memberikan manfaat fresh eye perspectives datam proses audit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku2021.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan sesuai fakta-fakta yang diketahui dan disajikan
secara [angsung oleh Perseroan kepada kami, dengan tetap mendasarkan kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip-prinsip tata ketota
perusahaan yang baik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
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