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Salam hormat,
Bersama ini kami informasikan bahwa The Institute of Internal Auditors - Research Foundation (IIARF)
sedang melakukan survei 'The Global Internal Audit Common Body of Knowledge’ (CBOK) yang
merupakan survei terbesar dalam bidang audit internal. Survei lima tahunan tersebut ditujukan untuk
memperoleh pemahaman mengenai profil, praktik, dan status audit internal dalam rangka membangun
profesi dan praktik audit internal pada masa mendatang.
Survei ini ditujukan bagi auditor internal di seluruh dunia, dari semua jenjang jabatan, pada sektor publik
maupun organisasi bisnis, semua industri, termasuk akademisi yang mengajar atau melakukan
penelitian bidang audit internal. Survei dilakukan secara online melalui situs: www.theiia.org/CBOK.

sampai dengan tanggai 27 Maret 2015.
Jika responden dari Indonesia cukup banyak (lebih dari 30 orang), IIA Global akan membuatkan data
base hasil survei khusus Indonesia yang dapat diakses secara interaktif. Data-base ini diharapkan dapat
menjadi acuan (benchmark) bagi kita di Indonesia dalam membangun profesi audit internal di masa yang
akan datang. Semakin banyak responden Indonesia yang mengisi, semakin lengkap data-base yang kita
miliki.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pengurus IIA Indonesia mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat
menghimbau para auditor di lingkungan PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk agar berpartisipasi mengisi survei
tersebut, sebagai sumbangan besar bagi pengembangan profesi audit internal di Indonesia.
Informasi lebih lanjut mengenai Global Internal Audit CBOK Survey terdapat pada brosur terlampir atau
dapat dilihat pada situs kami di: www.iia-indonesia.com.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.
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President
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SURVEI TERBESAR
MENGUNDANG ANDA UNTUK BERPARTISIPASI

PENGANTAR
The Global Internal Audit Comm on Body of
Knowledge (CBOK) Survey merupakan survei
terbesar dalam bidang audit internal yang
melibatkan responden di seluruh dunia,
termasuk Indonesia.
Survei ini diselenggarakan oleh The Institute
of Internal Auditors Research Foundation
(IIARF).
Melalui survei ini, IIARF akan memperoleh
pemahaman mengenai profil serta status
praktik audit internal sebagai dasar bagi
pengembangan profesi dan praktik di masa
mendatang. Hasil survei akan disajikan dalam
laporan-laporan yang akan dirilis secara
bertahap mulai bulan Mei 2015.
IIARF akan membuatkan basis data hasil
survei khusus Indonesia yang dapat diakses
secara interaktif jika jumlah responden dari
Indonesia mencapai sedikitnya 30 orang
Pengurus The Institute of Internal Auditors
Indonesia (The IIA Indonesia) menghimbau
praktisi dan peminat (akademisi, peneliti)
audit internal di Indonesia untuk mengikuti
survei ini sehingga Indonesia memiliki acuan
nasional terkait profil serta status praktik
audit internal.
Gunakan kesempatan ini untuk menyuarakan
aspirasi Anda dalam pengembangan profesi
dan praktik audit internal I

©

Responden survei
The IIA mengundang anggota maupun non anggota
The IIA:
• Praktisi audit internal pada seluruh tingkatan dari
seluruh sektor;
• Mantan praktisi audit internal;
• Peminat audit internal (akademisi, peneliti),
untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan
profesi dan praktik audit internal melalui
partisipasinya sebagai responden survei ini.

Manfaat bagi responden
• Responden akan mendapatkan akses terhadap
laporan-laporan hasil survei yang
mengungkapkan profil praktisi dan peminat
bidang audit internal serta profil praktik audit
internal dalam perspektif global.
• Informasi yang tersaji dapat digunakan sebagai
tolok ukur (benchmark) dan sumber inspirasi bagi
pengembangan kompetensi, kemampuan, karir
individu, serta praktik audit internal di organisasi.
• Laporan-laporan hasil survei akan dipublikasikan
secara bertahap melalui situs The IIA's CBOK
Resource Center. Laporan-laporan tersebut
dapat diunduh oleh anggota The IIA.
• Responden yang bukan merupakan anggota The
IIA, akan memperoleh akses terhadap
laporan-laporan hasil survei melalui The IIA
Indonesia
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TOPIK SURVEI
Survei ini mencakup 16 topik sebagai berikut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latar Belakang Anda
Organisasi Anda
Unit Audit Internal Anda
Staffing
Kematangan Unit Audit Internal Anda
Proses Audit Internal
Risiko (secara umum)
Lima Risiko Utama
Tata-kelola Organisasi
Alur Pelaporan
Komite Audit
Kompentensi Audit Internal
Nilai dan Ukuran Kinerja
Audit terhadap Risiko Teknologi
Pem anfaatan Teknologi Informasi dalam
Audit Internal
Standar Audit Internal

Panduan Pelaksanaan
• Survei diselenggarakan sampai 27 Maret 2015.
• Diperlukan waktu 30 - 60 menit untuk melengkapi
survei (formulir elektronis dapat disimpan
sementara)
• Survei dilakukan secara on-line, kunjungi situs
berikut untuk berpartisipasi:

www.theiia.org/CBOK
•Survei bersifat anonim (anonymous), tanggapan
dari responden atas pertanyaan yang diberikan
tidak akan dikaitkan dengan data pribadi responden.

Penghargaan bagi responden
Responden akan memperoleh penghargaan berupa
kesempatan untuk memenangkan undian senilai:
• US$.200 (Visa® e -gift cards ) yang diperuntukkan
bagi 30 responden,
• US$.200 (dalam bentuk The IIARF Bookstore
credits) yang diperuntukkan bagi 10 responden.

•Pada beberapa topik di atas, responden dari
sektor penyedia jasa audit internal (advisory /
consulting firm) dapat memberikan penilaian
atas praktik audit internal di organisasi kliennya.

Pertanyaan terkait survei ini
dapat disampaikan kepada:

The Institute o f Internal Auditors Indonesia,Hartian S W idhanto (Research Com m ittee)
Heru W idagdo (Chief Executive Officer)
Telephone: +62 21 5 29 0 0238
Email: research@iia-indonesia.com

