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Global risks landscape: an interconnections map

OECD Economic Outlook 2022 menunjukan bahwa tingkat GDP 

Indonesia masih positif di kisaran 5% dan cenderung stabil hingga

2024, di atas rata-rata negara-negara lain di dunia



3Top 5 Risks Ahead

Top 5 currently manifesting global risk

Indonesia’s Top 5 risk

Source: Global Risks Report 2023

“Secara global, risiko

ekonomi telah mulai

bergeser kepada

risiko sosial dan

teknologi. Sedangkan

untuk Indonesia, 5 

risiko utama yang 

teridentifikasi terkait

risiko ekonomi, 

geopolitik dan

teknologi.”



4Towards Environment and Social Risk

Meningkatnya risiko sosial dan geopolitik, 

mendorong pentingnya awareness terhadap isu

keberlanjutan (sustainability), khususnya terkait

aspek Environment, Social, dan Governance

(ESG) dalam praktik bisnis sehari-sehari



5Environment, Social, and Governance (ESG)

“Auditor harus mulai memahami substansi

dari pelaksanaan kegiatan ESG perusahaan

serta memberikan keyakinan bahwa

pengukuran yang dilakukan telah memadai”



6The Rise of Digital Transformation

Perkembangan teknologi yang pesat didominasi

penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai

strategic tools di negara-negara maju.



7Challenges of Digitalization: Impact and Threats

Source: SonicWall Cyber Threat Report 2022

Pada tahun 2021, IBM mengeluarkan data terkait kerugian atas serangan siber

terbesar, terdapat pada 5 industri yaitu Industri Kesehatan, Keuangan, Farmasi, 

Teknologi, dan Energi.



8Integrated GRC in Digitalization 

GRC juga perlu bertransformasi dan terintegrasi. 

Teknologi dapat menjadi perekat serta pendorong

terciptanya GRC yang terintegrasi serta efektif.

Source: PwC Asia Pacific Governance and Risk Compliance Insight Survey (2021)



9Agile Internal Auditor in Technology

“Auditor juga dituntut untuk lebih agile dan

adapt dalam penggunaan teknologi untuk

menghadapi risiko kedepan”



10Failure of internal control: Case from global and local companies

“Kasus gagal bayar di industri asuransi, 

window dressing di sektor pasar modal 

dan perbankan, hingga kinerja dana 

pensiun yang kurang baik, dapat

mencerminkan adanya kelemahan dalam

tata kelola perusahaan, salah satunya pada

fungsi Internal auditor dalam mendeteksi

permasalahan lebih dini.”



11The Role of Agile Internal Auditor

Menjaga strategi selalu
selaras dengan tujuan

Continuous Improvement

CompetencyBuilding

Risk Management 

Strategi merupakan sarana sementara untuk

memenuhi tujuan. AI harus selalu berperan menjaga

tujuan dan memastikan kepemimpinan tidak tersesat

dalam kesibukan rutinitasnya.

AI harus membantu para pimpinan mengenali bisnis

yang mulai terancam karena adanya perubahan

eksponensial sehingga kemudian menciptakan

peluang untuk improvement.

AI diharapkan membantu pimpinan mengembangkan

kemampuan perusahaan, apakah itu proses,

teknologi, atau manusia.

Tidak berubah itu berisiko. Tidak melihat perubahan

itu juga berisiko. Sehingga, AI perlu terus

mengembangkan fungsi asurans dan konsultansi

berbasis risiko.



12Challenges of Agile Internal Auditor

Auditor internal harus siap untuk berinteraksi dengan peningkatan transaksi data dan
informasi namun dengan frekuensi komunikasi yang lebih singkat mengingat kebutuhan
kecepatan pengambilan keputusan.

Auditor internal diharapkan mampu mendorong perubahan mekanisme kerja yang
lebih adaptif dan proaktif terhadap segala bentuk perubahan.

Auditor internal dituntut untuk mengedepankan inovasi dan terus mengembangkan
kapasitas intelektualnya.

Auditor internal harus cepat beradaptasi dengan adanya perubahan dan penetapan
regulasi baru a.l UU P2SK di sektor jasa keuangan.



13Challenges of Agile Internal Auditor

“Sebuah study yang dilakukan oleh

Sidney Yoshida, yang dikenal dengan

istilah Iceberg of Ignorance, 

menyimpulkan bahwa Top Managers 

atau Board hanya dapat

mengetahui 4% dari total 

permasalahan perusahaan. Di mana 

100% permasalahan sebenarnya

telah diketahui oleh front line 

employee atau staff level. Di sinilah

Internal Auditor harus dapat

berperan lebih untuk mengungkap

seluruh permasahan yang 

signifikan dan

mengomunikasikannya kepada

Board”



14Agile Internal Auditor Supports Effective Risk management and Good Governance

Agile Internal 
Auditor

Effective Risk 
Management

Good 
Governance



“STRATEGY HAS BECOME A BIT LIKE MILK: IT 
HAS A SHORTER SHELF LIFE BECAUSE OF 

VOLATILITY.”

MICHAEL CHAVEZ, CEO OF DUKE CORPORATE EDUCATION

THANK YOU


