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Membumikan Manajemen Risiko 
di Sektor Pemerintahan

Oleh : Arief Rahman*

Where’d you wanna go?
How much you wanna risk?
I’m not looking for somebody
With some superhuman gifts

Bait di  atas  merupak an 
peng galan lagu yang beb
erapa waktu lalu pernah 
ngetop yang dibawakan 

grup band terhits saat ini, Coldplay. 
Barangkali lagu Coldplay tersebut 
menjadi satu dari sedikit lagu yang 
berpeduli ma na  jemen risiko. Mungkin 
tidak begitu mengherankan beberapa  
lagu  mereka bersinggungan dengan 
halhal yang bersifat science minded, 
karena semua personil bandnya ber
latar belakang akademis yang cukup 
baik yaitu pernah duduk di bangku 
kuliah universitas dengan reputasi 
sangat baik ,  University College 
London.

Where’d you wanna go? Merupakan 
pertanyaan sesungguhnya kemana 
tujuan kita? Pertanyaan ini merupakan 
pertanyaan awal manajemen risiko, 
apa tujuan organisasi? Secara konsep
tual, tujuan organisasi itu dicascade 
mulai dari pernyataan visi, misi, dan 

tujuan organisasi. Sesuai definisi risiko 
baik oleh COSO maupun ISO 31000, 
risiko  adalah ketidakpastian yang ber
dampak pada “tujuan”. 

How  much  you  wanna  risk?  Meru 
pakan pertanyaan, seberapa besar level 
selera risiko (risk appetite) dari pimpinan 
organisasi? Setiap pemimpin organisasi 
mempunyai  gaya kepemimpinan 
sen diri  dan selera menghadapi risiko. 
Se lera terhadap risiko itu bisa tinggi, 
sedang, dan rendah. Selera risiko 
pimpinan ini ketika ditranslasikan ke 
level mana jemen yang lebih bawah 
dan staf, akan menjadi toleransi risiko, 
yaitu seberapa besar risiko di tiap unit 
ditoleransi bisa terjadi. 

I’m not looking for somebody with 
superhuman gifts. Jika kita bedah, satu 
kalimat ini merupakan suatu pemikiran 
bahwa dalam usaha pencapaian tu
juan itu bukan suatu gift, tetapi ada 
perhitungan kemampuan dan keter
batasan.  Dalam 1 kalimat  tersebut su
dah terkandung 3 tahapan manajemen 
risiko: identifikasi risiko, analisis risiko, 
dan bagaimana cara mengendalikan 
risiko tersebut sehingga seminimal 
mungkin tidak terjadi dengan harapan 
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tujuan organisasi dapat tercapai.
Manajemen r isiko merupakan 

suatu konsep manajemen yang mo
dern, bagaimana tidak, kita sudah 
mem  perhitungkan dengan suatu 
pendekatan/metode yang sistematis 
bahwa peluang (atau risiko positif ) 
akan dimaksimalkan dan halhal yang 
“mengancam” pencapaian tujuan (atau 
risiko negatif ) akan diantisipasi jauh
jauh hari sebelumnya, because we are 
not superhuman. 

Manajemen risiko menjadi enabler 
tata kelola pemerintahan yang baik 
dan efektif

Mungkin kita sudah sering men 
dengar konsep total quality mana
ge ment (TQM), justintime (JIT), lean 
mana gement (termasuk six sigma), 
kaizen and innovation. Kelima konsep 
manajemen tersebut sudah terbukti 
menjadi best practice (termasuk telah 
terbukti secara akademis) yang mem
bawa korporasi menjadi pemenang 
dalam persaingan global, khususnya 
korporasi Jepang. Dalam suatu uraian 
ringkas, kelima pendekatan tersebut 
merupakan pendekatan manajemen 
yang berorientasi penuh terhadap 
capaian kualitas terstandar, tanpa 
defects/minimum defects dan selalu 
mengakomodir perubahanperubahan 
yang baik  dalam  manajemen orga
nisasi. Six sigma merupakan suatu 
pende katan manajemen kualitas 
tingkat tinggi, dimana kualitas yang 
diharapkan dari suatu pekerjaan/project 
adalah 99,99666% menghasilkan 
produk kualitas terstandar tanpa cacat 

atau defects. Atau, dengan kata lain 
hanya maksimum 3,4 defects yang 
di to  lerir dari sejuta produk yang 
dihasilkan. 

Manajemen risiko menjadi buffer 
atau penyangga untuk pencapaian 
tujuan, atau dengan kata lain mana
jemen risiko mengantisipasi tidak 
ter ca painya kuantitas dan kualitas 
output dan outcome yang diharapkan. 
Dalam paktik manajemen risiko, risiko 
selalu melekat terhadap tujuan. Oleh 
karena itu performance indi cator 
juga selayaknya diikuti  dengan  risk  
indicator yang melekat pada perfor
mance, se hingga  dapat dilakukan 
usahausaha untuk mencapai target 
perfor mance  indi cator  sekaligus  
upaya pengen dalian risiko tidak terca
painya perfor mance yang diharapkan.

Tata kelola yang baik merupakan 
penyelenggaraan fungsi organisasi 
dengan menerapkan praktikpraktik 
bisnis yang baik untuk mencapai 
tujuan organisasi. Disamping itu, 
saat ini tata kelola yang baik sudah 
menjadi standar sekaligus kebutuhan 
tiap organisasi agar suatu organisasi, 
terutama di sektor bisnis, dapat 
bersaing di tingkat lokal maupun 
global. Berdasarkan gambar di atas 
dapat dilihat bahwa manajemen risiko, 
kepatuhan dan audit merupakan salah 
satu pilar tata kelola organisasi yang 
baik. Namun pilar manajemen risiko 
organisasi tidak dapat berdiri sendiri, 
harus dibangun selaras dengan 
pilarpilar lain yaitu nilai organisasi 
(protecting right of shareholder) , 
tujuan dan arah organisasi (vision, 
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mission, objectives), peran pimpinan 
– lingkungan pengendalian dalam 
sistem pengendalian internal (Board 
of Comissioner, Board of Director, 
comittee), keterbukaan (accounting 
dan management information system), 
serta organisasi SDM dan sistem pe
ngukuran kinerja. Dengan demikian, 
manajemen risiko menjadi enabler 
sekaligus buffer yang mendukung 
upaya organisasi untuk mencapai 
tujuan dan tata kelola yang baik.

Membumikan Penerapan Mana 
jemen Risiko di Sektor  Peme
rintahan di Indonesia

Dengan masih asingnya konsep 
dan penerapan manajemen risiko di 
sektor pemerintahan di Indonesia, hal 
ini merupakan suatu tantangan yang 
cukup berat untuk membumikannya. 
Penerapan SPIP sendiri masih mene
mui kendalakendala di sektor peme
rintahan. Banyak faktor penentu 
keber hasilan penerapan SPIP agar 
berjalan sesuai track yang diharapkan, 
dan faktor terbesar tentunya kepe
dulian pimpinan tertinggi suatu orga
nisasi sebagai payung lingkungan 
pengen  dalian untuk mengefektifkan 
SPIP.  Demikian juga penerapan 
mana  jemen risiko, faktor terbesar 
pe nen tu keberhasilan dan efektifitas 
manajemen risiko tergantung pada 
kepedulian pimpinan tertinggi suatu 
organisasi.

Menerapkan manajemen risiko 
di sektor pemerintahan dapat diatur 
dengan suatu payung hukum. Me
nurut penulis, beberapa hal perlu 

dipertimbangkan agar penerapan 
mana  jemen risiko dapat berjalan efek
tif da lam manajemen pemerintahan di 
Indonesia:
1) Pimpinan organisasi pemerintahan 

di setiap level seharusnya dapat 
menyadari bahwa penerapan ma na
jemen risiko dapat menjadi trigger 
atau enabler praktik  tata kelola 
peme  rintahan yang baik juga men
dorong manajemen kinerja orga
nisasi yang efektif dan efisien.

2) Penerapan manajemen risiko seha
rus nya diintegrasikan dengan sis
tem pengendalian internal, bukan 
hal yang terpisah. 

3) Penerapan manajemen risiko se
harusnya tidak form over substance. 
Banyak hal penerapan manajemen 
peme  rintahan yang dilakukan de
ngan form over substance. Artinya, 
mem bumikan manajemen risiko 
agar t idak menjadi  form over 
substance itu merupakan suatu tan
tangan yang cukup berat. 

4) Penerapan manajemen risiko se
ha rusnya  tidak  one  size fits all. 
Penerapan mana jemen risiko dapat 
berbeda antar organisasi misalnya 
antara satu kementerian dengan 
kementerian lain, tergantung karak
teristik, bu daya, kompleksitas dan 
kondisi ma singmasing organisasi. 

5) Kita  juga  tidak mengharapkan,  
pene   rapan manajemen risiko men
jadi hal yang membebani, dan ter
kesan menambah pekerjaan namun 
meng abaikan efektifitas. 

6) Penerapan manajemen risiko seha
rusnya melebur dalam praktik 
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mana    jemen organisasi secara kese
lu ruhan, dan dikaitkan dengan 
kewajiban pelaporan manajemen. 

Peran BPKP dan APIP lainnya
SPIP, manajemen risiko, dan kapa

bilitas audit internal seharusnya ter
integrasi dalam sebuah framework. 
Jika dikaitkan dengan konsep three 
lines of defense, maka tanggung jawab 
first line adalah terkait penerapan SPI 
di lingkungannya, manajemen risiko 
secara struktur dan fungsi berada pada 
second line, sedangkan kapabilitas audit  
internal berada pada third line. Tang
gung jawab penerapan dan efektifitas 
framework tersebut tetap berada pada 
senior mana gement.

BPKP dan APIP lainnya secara struk
tur dan fungsi merupakan auditor 
internal dalam organisasi pemerintah 
yang berperan memberikan jasa kon
sultasi dan assurance untuk membantu 
organisasi mencapai tujuan. Selama 
ini telah gencar dilakukan upaya 
untuk meningkatkan kapabilitas APIP 
dengan menggunakan pendekatan 
Internal Audit Capability Model (IACM). 
Hal ini menunjukkan bahwa masih 
diperlukannya usaha yang lebih keras 
untuk mewujudkan level APIP di tingkat 
pusat dan daerah minimal berada di 
level 3. Level 3 IACM berarti APIP sudah 
mampu memberikan jasa  konsultasi  
dan assurance yang berorientasi ter
hadap peningkatan kinerja organisasi, 
bukan lagi sekedar watchdog atau 
pe nga wasan kepatuhan.  Dalam level 
3 IACM juga, APIP sudah memahami 
konsep manajemen risiko dan sudah 

dapat membantu organisasi sebagai 
consultant dan assurer penerapan ma
najemen risiko organisasi.

Mengingat konsep manajemen 
risiko masih sedikit asing di sektor 
pemerintahan di Indonesia, dan level 
kapabilitas APIP di Kementerian/
Lem baga/Pemerintah Daerah yang 
mayoritas masih berada di level 2, 
BPKP mempunyai tanggung jawab 
sekaligus tantangan untuk mendorong 
penerapan manajemen risiko yang 
terintegrasi di sektor pemerintahan, 
sekaligus  juga  mendorong pening
katan kapabilitas APIP dalam hal kon
sepsi manajemen risiko. 

Beberapa langkah, menurut pen
dapat penulis, dapat dilaksanakan 
BPKP untuk menggeber penerapan 
manajemen risiko di sektor peme
rintahan:
1) Menyusun grand strategy untuk 

men dorong  penerapan  mana 
jemen risiko sektor pemerintahan 
di Indo nesia secara menyeluruh. 
Dalam hal ini tentunya perlu koor
dinasi dan kerjasama dengan ba
nyak stake holder seperti Kemenkeu, 
Bappenas, Kemenpan RB, Kemen
dagri, KPK dan sebagainya.  

2) Mendorong integrasi SPIP de ngan 
manajemen risiko dalam suatu 
frame work ,  dengan menyem
purna kan PP Nomor 60 tahun 
2008 atau alternatif lain sesuai 
ketentuan yang berlaku.

3) Menyusun pengelompokan ri
siko yang generik untuk sektor 
pe me  rintahan di Indonesia un tuk 
mempermudah pemetaan s.d. 
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pengendalian risiko yang menon
jol secara sektoral. Referensi pe
nge  lompokan risiko dapat meng
adap tasi atau benchmark terhadap 
best practice seperti Standar Basel 
II untuk manajemen risiko sektor 
perbankan 

4) Menyiapkan tools untuk memper
mudah penerapan dan penilaian 
manajemen risiko tingkat nasio 
nal, Kementerian/Lembaga, dan 
Pemerintah daerah. BPKP sudah 
mempunyai pengalaman dalam 
menciptakan dan mengembang
kan tools yang andal untuk mem
bantu manajemen stakeholder 
menerapakan praktik tata kelola 
pemerintahan yang baik seperti 
Simda, Siskeudes, penilaian ma
turitas SPIP dan kapabilitas APIP 
berbasis teknologi informasi dan 
sebagainya. 

5) Mengingat orang Indonesia me
nyukai rangking dan skor, BPKP 
dapat memfasilitasi penyusunan 
pedoman penilaian maturitas 
manajemen risiko secara  kuantita
tif  dengan metodologi/pendeka
tan yang umum digunak an. 
Namun seyogyanya, penilaian 
maturitas manajemen risiko ini 
juga diintegrasikan dengan pe
nilaian maturitas SPIP yang se
lama ini telah berjalan serta selaras 
(aligned) dengan penilaian kapa
bilitas APIP. 

6) BPKP juga perlu memacu pening
katan kompetensi APIP dalam hal 
manajemen risiko sebagai coun
terpart percepatan pembumian 
manajemen risiko di Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah mas
ingmasing. BPKP dapat mendesain 
kurikulum pendidikan dan pelati
han untuk APIP,  menyiapkan modul 
tutorial, mendesain kurikulum ju
rusan dan/atau mata kuliah terkait 
manajemen risiko untuk program 
beasiswa S1 dan S2 untuk APIP.

7) Mengkampanyekan konsep mana
jemen risiko sektor pemerintahan/
sektor publik dengan mengkombi
nasikan pendekatan tradisional se 
perti sosialisasi, seminar, rapatrapat 
dan juga dengan pendekatan keki 
nian seperti penggunaan internet 
yang lebih masif misalnya website 
dengan gambar ilustrasi dan video
grafis, adanya page/chanel di media 
sosial, dan sebagainya.

Referensi:
Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen 

Risiko (2015) Module 1: Enterprise 
Risk Management.

The Institute of Internal Auditor (2013) 
Position Paper: Three Lines of De
fense in Effective Risk Management 
and Control.

*) Penulis adalah Auditor Muda pada 
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa 

Keuangan dan Manufaktur, BPKP
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Revolusi Industri 4.0 atau 
Industri 4.0 (IR40) kini menjadi 
salah satu fenomena vital 
sorotan dunia. Setiap negara 

mem persiapkan diri menyambut revo
lusi industri yang secara nyata telah 
menyentuh berbagai lini kehidupan, 
termasuk ekonomi dan tata kelola 
pemerintahan. Pendiri sekaligus ketua 
eksekutif  World Economic Forum (WEF), 
Klaus Schwab (2016) menjelaskan per
kembangan revolusi industri pertama 
hingga keempat sebagai berikut:
1. Revolusi Industri I: menggunakan  

air  dan  tenaga   uap   untuk   meka
nisasi produksi pada sekitar tahun 
17501870

2. Revolusi Industri II: menggunak
an tenaga listrik untuk  produksi  
massal  yang dimulai pada tahun 
1870an

3. Revolusi Industri III: berfokus pada 
penggunaan listrik  dan teknologi 
informasi untuk   automasi   produk
si   pada   awal   1970an,   yang 
selanjutnya  didukung oleh berkem
bangnya internet

4. Revolusi Industri IV: revolusi di gital 
yang menggabungkan sistem siber, 
fisik dan biologis yang lebih kom

pleks terutama setelah tahun 2015 
hingga saat ini 
Davis  dan O’Hal loran (2018) 

mengemukakan bahwa Industri 4.0 
ini ditandai oleh berkembangnya 
beberapa hal khususnya dalam bidang 
IT seperti cloud computing, internet 
of things (IoT), artificial intelligence 
(AI), blockchain dan big data analytics. 
Berkembangnya hal tersebut tidak 
terlepas dari adanya proses automasi, 
digitalisasi dan transformasi digital 
yang semakin meningkat. Automasi, 
digitalisasi dan transformasi digital 
sendiri perlu dipahami sebagai fondasi 
dasar dalam Industri 4.0 ini. 

Bloom, et. al (2018) mendefinisikan 
automasi (automation) sebagai pro
ses dari menyelesaikan pekerjaan 
atau prosedur yang dilakukan tan pa 
bantuan manusia, sementara di gi 
talisasi (digitalization) diartikan seba 
gai proses yang menggunakan tekno
logi digital dan data untuk meng 
ganti atau mentransformasi proses 
bis nis dengan tujuan menambah 
pen    da patan,  mengurangi biaya 
dan meningkatkan pelayanan. Di 
sisi lain, Schallmo & Williams (2018) 
men definisikan transformasi digital 

Antisipasi Perubahan dan Peran 
Auditor Pemerintah dalam 

Menghadapi Revolusi Industri 4.0
Oleh : Daryanto*
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(digital transformation) sebagai suatu 
transformasi yang berkelanjutan di 
tingkat perusahaan melalui bisnis 
model dan operasi  bisnis  yang 
mutakhir yang dicapai melalui upaya 
digi talisasi  yang  menghasilkan  
pening katan profit. Hal ini diperkuat 
oleh per nyataan Presiden perusahaan 
raksasa Microsoft untuk Asia, Ralph 
Haupter (2017) yang telah meli hat 
banyak success stories dari peru
sahaan yang berani melakukan 
trans formasi digital, yang akhirnya 
berhasil meningkatkan efisiensi dan 
produktivitasnya.

Industri 4.0. juga mempengaruhi 
seluruh lingkup kerja akuntansi.  
B i d a n g  p e r p a j a k a n ,  a k u nt a n s i 
keuangan, akuntansi manajemen, 
auditing, internal control, manajemen 
risiko, corporate governance, dan 
ling  kup kerja akuntansi lainnya kini 
mengalami perubahan baik dalam 
bisnis proses maupun sistem kerja 
yang terkait.  Automasi dan digitalisasi 
telah berdampak pada hampir seluruh 
lingkup kerja akuntansi, terutama 
ak un tans i  keuangan ( f inancial 
accounting). Digitalisasi juga telah 
meng  gantikan banyak fungsi pada 
lingkup kerja akuntansi. 

Laporan World Economic Forum 
(2018) dalam The Future of Jobs 
Report 2018 bahkan mengemukakan 
pekerjaan accounting diprediksikan 
menurun 26% di tahun 2022 sebagai 
efek dari automasi dan perkembangan 
Industri 4.0 ini. Namun demikian, 
sebagai suatu profesi, akuntan dan 
auditor justru dihadapkan pada tan 

tangan berikutnya yang lebih fo kus 
pada advanced analytical skills yang 
didukung oleh Industri 4.0 se perti 
big data analytics, internet of things 
dan artificial intelligence, yang me
mung kinkan akuntan atau auditor 
dapat melakukan langkah deteksi, 
pre  ventif, dan prescriptive. Menurut 
pan dangan penulis, peran akuntan 
dalam bidang management  accounting 
dan information system diprediksi akan 
sangat prospektif di masa depan.

Schwab (2016) juga telah meng
ingatkan bahwa revolusi industri 4.0 
ini menuntut  perusahaan  atau  badan  
usaha untuk memahami dan me
respon cepat perubahan lingkungan 
dan tan tangan yang timbul,  baik 
da lam hal  bis nis model, operasional 
mau pun tata kelola perusahaan. 
Dalam konteks pemetaan industri 
yang diprioritaskan di era IR40 di 
Indonesia, Kementerian Perindustrian 
(2018)  telah membuat peta jalan yang 
disebut  Making Indonesia 4.0, yang 
menetapkan lima industri prioritas yaitu 
(1) industri makanan dan minuman; 
(2) tekstil dan pakaian; (3) otomotif; 
(4) eletronika dan (5) kimia. Kelima 
industri tersebut berkontribusi >60% 
terhadap PDB dan diyakini dapat 
men dorong pertumbuhan nasional 
sesuai target di masa mendatang. 
Menurut pandangan penulis, industri 
makanan dan minuman diprediksi akan 
sangat  terbantu dengan penerapan 
AI, IoT dan  Big  Data  Analytics, dan 
dapat berkontribusi sangat besar bagi 
perekonomian Indonesia.

Selain dampak langsung terhadap 
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in dustri domestik, Industri 4.0 juga ber
pengaruh signifikan pada tata kelola 
pemerintahan, termasuk pada peran 
auditor internal pemerintah atau yang 
dikenal sebagai Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP). Sesuai Pera
turan Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Nomor: PER1633/K/JF/2011 tentang 
Pedoman  Teknis Peningkatan Kapa
bilitas Aparat Pengawasan Intern Peme
rintah (APIP),  menyebutkan  bahwa  
APIP didefinisikan sebagai berikut:

“Aparat Pengawasan Intern Peme
rintah (APIP) adalah instansi peme rintah 
yang dibentuk dengan tugas melak
sanakan pengawasan intern (internal 
audit) di l ingkungan pemerintah 
pu sat dan/atau pemerintah daerah, 
yang terdiri dari  Badan  Pengawasan  
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
Inspek torat Jenderal Kementerian, 
Inspek torat/unit pengawasan intern 
pada Kementerian Negara, Inspektorat 
Utama/Inspektorat Lembaga Peme
rintah Non Kementerian, Inspektorat/
unit pengawasan intern pada  Kesek
retariatan Lembaga Tinggi Negara dan 
Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/
Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan 
intern pada Badan Hukum Pemerintah 
lainnya sesuai dengan peraturan 
perundangundangan.” 

Peran APIP selaku auditor internal 
pemerintah (state auditor) kini sema
kin vital dan signifikan karena efek 
Industri 4.0 yang mempengaruhi 
sistem dan dinamika aktivitas audit. 
Sesuai PP No. 60 Tahun 2008 ten
tang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), pasal 1 ayat 3 
menyatakan bahwa pe ng a wasan 
intern adalah seluruh proses kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan 
dan kegiatan pengawasan lain ter
hadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi ,  dalam hal ini 
selu  ruh organisasi di lingkungan 
peme   rintah pusat dan pemerintah 
daerah. Di sinilah APIP harus kembali 
mempersiapkan dan beradaptasi 
de ngan adanya Industri 4.0 yang 
berdampak pada aktivitas audit APIP. 
APIP dituntut harus tetap menjalankan 
fungsinya secara efektif di tengah 
tantangan dan risiko di era disruptif ini.

Salah satu hal yang harus di anti
sipasi oleh APIP di antaranya ada lah 
meningkatnya digitalisasi yang me
mungkinkan seluruh data berada 
da lam sistem siber/online. Hal ini 
diperkuat hasil studi terdahulu yang 
membuktikan bahwa profesi audit 
saat ini sedang mengalami pergeseran 
sebagai organisasi yang lebih digital, 
sehingga perubahanperubahan yang 
terjadi dalam profesi auditor ini tidak 
dapat dihindari. (Karlsden & Wallberg, 
2017; Byrnes et al., 2015; Forbes 
Insights, 2015; Lombardi et al., 2015; 
Spraakman et al., 2015). Risiko dalam 
konteks security maupun data accuracy 
menjadi tantangan tersendiri dalam 
digitalisasi jika dibandingkan dengan 
data yang diperoleh secara manual.  
Pada  Konferensi  Auditor Intern Pe
me    rintah yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Keuangan (2015), di
nyata k an bahwa sesuai  arahan 
Presiden, paling tidak 85% APIP 
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Kementerian Negara/Lembaga dan 
APIP Daerah ditargetkan memperoleh 
predikat level 3 (integrated) di tahun 
2019. Ini juga dinilai merupakan salah 
satu bentuk upaya pemerintah dalam 
meng hadapi dinamika 4.0 dan efek 
disruptif yang terjadi.

IIA (2018) mengemukakan 5 hal 
yang dapat dilakukan auditor dalam 
menghadapi era disruptif ini, yaitu 
berfokus pada assurance, melibatkan 
ahli di bidangnya, berinvestasi dalam 
training dan teknologi disruptif, me
manfaatkan teknologi mutakhir, serta 
mengantisipasi risiko yang mung kin 
terjadi dalam aktivitas audit. Dengan 
melakukan persiapan dan langkah 
preventif dalam menyambut Industri 
4.0 ini, diharapkan APIP dapat bekerja 
lebih efektif dan mampu memak
simalkan manfaat Industri 4.0 serta 
meminimalisir risiko negatif yang 
mungkin terjadi demi tercapainya 
akuntabilitas dan tata kelola pemerin
tahan yang bersih (good and clean 
governance) di masa mendatang. 

Dari elaborasi di atas, maka ter
dapat beberapa hal yang juga harus 
diperhatikan oleh akuntan/auditor, 
dalam hal ini APIP dalam menyambut 
Industri 4.0 ini, di antaranya adalah:
a. Memperhatikan datadata non

keuangan selain data keuangan, 
yang juga memiliki banyak in
formasi yang mendukung tidak 
hanya proses akuntansi/audit
ing, namun juga manajemen dan 
keputusankeputusan strategis.

b. Memahami bagaimana mempe
roleh assurance atas proses dan 

data di era sistem IT berbasis digital 
saat ini yg semakin kompleks

c. Memperhatikan kualitas informasi 
yang bukan sebatas pada asersi 
laporan keuangan saja, melainkan 
lebih luas ke semua laporan manaje
men. Akuntan / auditor diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan ter
sebut, bukan sebatas pada asersi 
ke leng kapan dan akurasinya saja, 
namun juga sisi truthfulness/keju
juran pengungkapan datanya.

d. Mempelajari bidang lain seperti 
social accounting, sustainability re
porting, IT audit, fraud prevention 
& detection dalam sistem berbasis 
digital

e. Tetap berpegang teguh pada etika 
dan integritas akuntan/auditor yang 
merupakan fondasi utama, karena 
hal inilah yang tetap menjadi nilai 
tambah yang tidak dapat digantikan 
oleh sistem atau robot yang muncul 
dalam perkembangan Industri 4.0.
Secara profesi, Ikatan Akuntan Indo

nesia (IAI) barubaru ini juga telah 
meru muskan Program Prakarsa 6.1 
(2018) yang di dalamnya menyebutkan:

“Ketika model bisnis dan pere ko
nomian bertransformasi sedemikian 
rupa, tidak ada jaminan bahwa profesi 
akuntan akan tetap eksis dan relevan di 
masa depan. Karena itu, profesi di hari 
ini dituntut melakukan sesuatu untuk 
membuatnya tetap berada di pusaran 
aktivitas ekonomi digital masa depan.”

D e n g a n  d e m i k i a n ,  m a k a 
APIP harus melakukan inovasi dan 
adap  tasi sesegera mungkin un tuk 
menyambut Industri 4.0 ini sehing
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ga dapat mengantisipasi risiko dis
ruptif atas profesinya serta dapat se
baliknya mengambil peluang dan 
memaksimalkan perkembangan IT 
agar dapat berkontribusi lebih efektif 
dalam memberikan nilai tambah bagi 
institusi sehingga dapat mendukung 
peningkatan kinerja dan good & clean 
governance yang lebih baik.

Disclaimer:
Tulisan ini merupakan buah pikiran 

penulis pribadi, bukan merupakan sikap 
resmi institusi di mana penulis bernaung/

bekerja saat ini.
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Selain menyusun target yang di 
unit kerjanya, seorang atasan 
juga memiliki tanggung jawab 
untuk melakukan penilaian 

kinerja bawahan. Lalu apa yang harus 
dilihat oleh atasan tersebut dalam 
melakukan penilaian?. Ternyata, atasan 
tidak hanya melihat tercapai atau 
tidaknya target kerja bawahan, tetapi 
juga perlu mengevaluasi pengelolaan 
kinerja bawahannya secara kontinyu, 
baik dalam kerangka waktu tahunan, 
bulanan, mingguan, bahkan harian. 
Kegiatan evaluasi ini dikenal dengan 
pemebrian umpan balik (feedback). 

Memberikan feedback merupakan 
salah satu aktivitas sederhana namun 
dalam prakteknya jarang dilakukan 
oleh seorang atasan dalam pengelolaan 
kinerja bawahan. Bisa jadi budaya 
di Indonesia yang “merasa tidak 

enakan” menjadi salah satu penyebab 
enggannya atasan dalam memberikan 
feedback yang konstruktif. Di sisi 
lain, kurangnya keterampilan atasan 
dalam memberikan feedback dapat 
menyebabk an proses  feedback 
menjadi belum efektif. 

Effective  Feedback, 
Bagaimana Caranya

Oleh : Lidianti*

Definisi  Feedback  menurut busi
ness dictionary, yaitu “Process in which 
the effect or output of an action is 
returned (fedback) to modify the next 
action.”

Berdasarkan definisi di atas dapat 
diartikan bahwa feedback merupakan 
proses dimana efek atau output dari 
suatu tindakan dikembalikan untuk 
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memodifikasi tindakan selanjutnya. 
Singkatnya, feedback yang diberikan 
dapat mempengaruhi perilaku/hasil 
berikutnya. Pemberian feedback yang 
diimplementasikan secara tepat dapat 
menjadi salah satu alat pengelolaan 
bawahan yang efektif. Selain itu, 
feedback yang konstruktif merupakan 
salah satu reward yang dapat di be
ri kan atasan kepada bawahan, yang 
jika dilakukan secara efektif, akan 
berdampak dahsyat, memotivasi 
pe ri  laku positif dan mengoreksi pe
ri laku negatif. Selanjutnya, akan 
dibahas tentang halhal yang perlu 
diperhatikan agar feedback kepada 
bawahan dapat berjalan efektif.

Berlandaskan Kepedulian
Perilaku kerja atau kinerja bawahan 

yang tidak sesuai harapan atasan 
ka dang memicu emosi sehingga 
atasan cenderung memberikan kri
tikan terkait perilaku atau kinerja 
bawahan tersebut. Pada saat mem
berikan feedback, atasan perlu me
nyadari bahwa feedback diberikan 
dengan tujuan untuk membantu me
ning katkan kualitas bawahan, bu kan 
untuk mempermalukan ba wahan. 
Begitupula ketika bawahan menun
jukan perilaku kerja atau kinerja yang 
positif, atasan perlu memberikan 
apre  siasi yang dapat mendukung 
agar perilaku tersebut dipertahankan 
dan bahkan dapat ditingkatkan lagi. 
Pemberian feedback dilandasi dengan 
rasa kepedulian pada pengembangan 
bawahan bukan semata pelampiasan 
emosi atasan. 

Bahasa Positif 
Pada saat memberikan feedback 

kepada bawahan, perlu diperhatikan 
kalimat yang digunakan. Usahakan 
untuk menghindari  penggunaan 
kali mat yang menghakimi atau ne
gatif, misalnya “Kamu tidak pernah 
menyelesaikan pekerjaanmu dengan 
sungguhsungguh...” Penggunaan 
kalimat negatif pada saat feedback 
akan membuat bawahan menjadi 
tertutup dan tidak mau menerima 
feedback yang diberikan. Akan lebih 
baik menggunakan kata dan kalimat 
yang memotivasi sehingga memacu 
bawahan agar lebih bersemangat 
memperbaiki perilakunya atau cara 
kerjanya. Misalnya “Bagaimana kalau 
kita coba praktikan cara kerja yang 
seperti ini…” Atasan dapat juga berbagi 
pengalaman atau bercerita tentang cara 
atasan tersebut dalam menghadapi 
permasalahan yang serupa kepada 
bawahan. Dengan menggunakan 
bahasa yang positif, bawahan akan 
lebih terbuka untuk menerima masukan 
yang diberikan dan bersedia melakukan 
tindakan perbaikan yang diharapkan. 

Spesifik
Ketika atasan memberikan feed

back yang ambigu dan kurang je
las tentang perilaku/hasil kerja ba
wahan yang negatif atau positif,  
ma ka  kemungkinan besar  dapat  
menye babkan  kebingungan bagi 
bawahan. Mereka bisa gagal paham, 
tingkah laku apa yang salah atau perlu 
dipertahankan, dan bagaimana cara 
memperbaikinya. Dalam memberikan 
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Feedback, perlu dideskripsikan secara 
spesifik situasi yang terjadi dan mem
berikan contoh/bukti perilaku yang 
diamati serta menjelaskan dampak 
dari perilaku tersebut bagi orang lain. 
Kemudian berikan rekomendasi secara 
jelas bagaimana ia dapat menyelesaikan 
tugasnya dengan cara yang lebih baik. 

Bertindak Segera
Pemberian feedback akan efektif 

bila diberikan segera setelah kejadian 
terkait. Apabila pemberian feedback 
ditunda sebulan setelah kejadian atau 
dikumpulkan pada saat ada penilaian 
kinerja di akhir tahun maka bawahan 
bisa jadi sudah lupa terhadap kejadian 
tersebut. Terutama bila ada suatu ke
jadian yang berdampak cukup  besar, 
baik secara positif ataupun negatif, 
usahakan  segera  memberikan  feed
back. Dengan pemberian feed back 
segera setelah kejadian yang ber dam
pak po si tif maka bawahan akan merasa 
diper hatikan dan dihargai atas hasil 
kerja  nya tersebut. Dan pemberian 
feed     back  segera setelah kejadian 
yang berdampak negatif, diharapkan 
bawahan dapat segera memperbaiki 
kesalahannya dan tidak mengulanginya 
lagi.  

Membuka Secara Netral
Sebelum memberiaan feedback, 

terutama terkait hasil kerja yang kurang 
baik, luangkan waktu yang cukup 
untuk menetralkan emosi negatif dan 
meren canakan pendekatan yang se
suai agar feedback yang diberikan ber
orientasi pada tindakan konstruktif. 

Awali pemberian feedback dengan 
per tanyaan netral.  Misalnya  “Boleh 
saya mendiskusikan dengan anda 
tentang laporan yang kemarin anda 
ber ik an kepada saya?” Dengan 
memberikan pertanyaan netral di 
awal pemberian feedback,  bawahan 
akan lebih tenang, terbuka, tidak 
defensive. Harapannya, bawahan dapat 
menerima feedback yang diberikan 
dan melakukan per baikan yang sudah 
disepakati bersama.

Tempat dan Waktu Yang Tepat
Agar proses  feedback  berjalan 

de ngan baik, pertimbangkan karak
teristik ba wahan yang akan diberikan 
feedback dan  seberapa  serius masa
lah nya.  Tentu kan waktu dan tempat 
yang tepat untuk berdiskusi dengan 
bawahan terkait. Bisa jadi tempat 
terbaik adalah saat makan siang 
bersama atau situasi tidak formal,  atau 
dalam kondisi tertentu memang perlu 
ruangan khusus dan dilakukan secara 
formal. Pastikan saat memberikan 
feedback  terkait  per baikan hal negatif 
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diberikan secara personal. Sebaliknya 
untuk feedback ter kait hal positif 
diberikan di depan orang lain, karena 
dapat memberikan dampak yang 
positif baik untuk ba wahan penerima 
feedback maupun orang lain yang 
mendengarnya. 

Simpulan
Memberikan feedback merupakan 

salah satu usaha yang dilakukan 
un tuk memperbaiki perilaku atau 
ki nerja bawahan dengan berbasis 
bukti .  Setelah mengetahui cara 

mem  berikan feedback  yang efektif  
kepada  bawahan  ataupun orang 
lain, kita dapat menggunakannya 
secara luas dan baik, sehingga dapat 
meningkatkan kete rampilan dalam 
memberikan  feedback.

“ The more feedback you give to 
people, the better it is, as long as the 
feedback is objective and not critical.” — 
Brian Tracy

*Penulis adalah Assessor di MAC BPKP
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Istilah kampanye tentu sudah 
tidak asing lagi bagi kita. Terlebih 
menjelang hajatan besar lima 
tahunan yaitu pemilihan presiden 

dan legislatif, kampanye menjadi 
topik pemberitaan seharihari. Selain 
kampanye politik, ada beberapa jenis 
kampanye, salah satunya ada lah 
kampanye sosial. Seluk beluk me
ngenai kampanye sosial sebagai salah 
satu bentuk komunikasi massa akan 
diuraikan di tulisan berikut ini.

Berbagai isu yang berkembang di 
publik, khususnya yang menyangkut 
masalah sosial seringkali kurang men
dapat perhatian media sehingga 
ku rang dipahami masyarakat. Ujung
ujungnya karena pemahaman yang 
rendah, partisipasi publik pun menjadi 
minim. Padahal isuisu sosial sangat 
berkaitan dengan kehidupan sehari
hari masyarakat, bahkan beberapa 
di antaranya mungkin saja sangat 

menentukan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah keterbatasan publikasi 

melalui media mainstream, baik karena 
alasan biaya maupun keberpihakan 
media terhadap isuisu yang lebih 
“menjual”, lembaga pemerintah sudah 
saatnya menggunakan kampanye sosial 
baik konvensional maupun berbasis 
new media sebagai salah satu media 
untuk mendukung programprogram 
pemerintah. Berbagai isu mulai dari 
gaya hidup sehat, lingkungan hidup, 
cinta produk dalam negeri, pencegahan 
korupsi hingga penegakan integritas 
sangat tepat disosialisasikan melalui 
kampanye sosial. 

Masih tingginya tingkat korupsi 
di Indonesia disinyalir salah satunya 
disebabkan oleh rendahnya integritas 
penyelenggara pemerintahan baik 
ekse kutif, legislatif, maupun yudikatif 
serta masyarakat pada umumnya. Inte
gritas ditengarai menjadi salah satu 

Mengenal  Lebih  Jauh  Kampanye 
Sosial

Oleh : Dian Setyawati*
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penyebab banyaknya penyimpangan 
di berbagai bidang selain masalah 
rekrutmen, kesejahteraan pegawai, 
pengawasan, sistem pengendalian 
intern, penegakan hukum hingga 
b u d a y a .  D i p e r l u k a n  k e m a u a n 
y a n g  k u a t  d a r i  s e l u r u h  p i h a k 
untuk memperbaiki hal krusial ini. 
KPK sebagai salah satu pihak yang 
menginisiasi peningkatan integritas, 
banyak melakukan terobosan salah 
satunya melalui Festival Integritas 
Kampus (FIK). Hal ini merupakan salah 
satu bentuk kampanye sosial.

Definisi Kampanye Sosial sendiri 
sangat beragam, Charles U. Larson 
(1992) membagi jenis kampanye 
ke dalam tiga kategori yakni : pro
ductoriented campaigns, candidate
oriented campaigns dan ideologically 
or cause oriented campaigns. Product
oriented campaigns atau kampanye 
yang berorientasi pada produk umum
nya terjadi di lingkungan bisnis. Istilah 

oleh hasrat untuk meraih kekuasaan 
politik. Sedangkan Ideologically or 
caused oriented campaigns adalah 
jenis kampaye yang berorientasi pada 
tujuantujuan yang bersifat khusus 
dan seringkali berdimensi perubahan 
sosial. Kotler menyebutnya dengan 
istilah social  change campaigns, seba gai 
kam panye yang ditujukan  untuk mena 
ngani masalahmasalah sosial melalui 
perubahan sikap dan perilaku publik 
yang terkait.

Adapun Rogers and Storey men
definisikan kampanye sosial seba gai 
serangkaian tindakan komunikasi yang 
terencana, dengan tujuan untuk men
ciptakan efek tertentu pada se jumlah 
khalayak besar dalam kurun waktu 
tertentu.

Dari Booklet IPK dengan topik 
“Strategi Jitu Kampanye Integritas Ala 
Mahasiswa” disebutkan bahwa sebelum 
berkembangnya teknologi, tujuan 
kampanye hanya dibagi dalam 4A yaitu: 

lain yang sering dipertukarkan dengan 
kampanye jenis ini adalah commercial 
campaigns atau corporate campaign. 
Motivasi yang mendasarinya adalah 
mem peroleh keuntungan finansial. 

Candidate oriented campaigns 
atau kampanye yang berorientasi 
pa da kandidat umumnya dimotivasi 

Seiring perkembangan teknologi, 
tujuan kampanye dapat tersebar 
luas karena adanya media yang 
memudahkan orangorang untuk 
menyebarluaskan pandangan mereka 
(5A). 
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Secara garis besar kampanye sosial 
mempunyai beberapa tahapan, antara 
lain:
1. Analisis permasalahan, bisa meng

gunakan SWOT Analysis, Problem 
Tree Analysis dll.

2. Penentuan Tujuan, biasa menggu
nakan konsep SMART yaitu Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant 
dan Timely.

3. Penentuan Ruang Lingkup Kam
panye, terdiri dari Segmentasi dan 
Penentuan Target.

4. Pesan Kampanye, merujuk teori 
The Domino Theory. Menurut Anne 
Gregory, efek domino merupakan 
efek komunikasi yang akan dijelas
kan dalam proses yang di awali den
gan message, know ledge, attitude, 
behavior. Seringkali penyampaian 
pesan tersebut harus dilakukan 
secara intensif dan berulangulang 
secara terusmenerus.

5. Taktis Kampanye, bisa merujuk ke 
konsep 4P’s yang biasa digunakan 
dalam pemasaran meliputi Pro duct, 
Price, Place dan Promotion.

6. Penentuan Key Performance In
dex (KPI), sebagai alat ukur yang 
membantu suatu organisasi untuk 

menentukan dan mengukur kema
juan terhadap sasaran organisasi 
meliputi output dan outcome.

7. Pemetaan Sumber Daya, dapat 
dibagi menjadi 3 bagian yaitu 
pembentukan tim, sumber daya 
anggaran, dan pengadaan.

8. Pra Kampanye, merupakan tahap 
persiapan, seluruh tim harus me
nyiapkan daftar tugas, penyiapan 
sarana prasana,  dan membuat 
daftar “Do and Don’t” sebagai pan
duan agar tidak panik saat pelak
sanaan.

9. Kampanye, merupakan tahap 
ekse kusi dan monitoring. 

10. Paska Kampanye, tim menyusun 
evaluasi dan laporan.
Kampanye sosial menjadi salah 

satu alternatif media komunikasi yang 
dapat digunakan unit komunikasi pe
me rintah dalam menyukseskan pro
gramprogram pemerintah. Terlebih 
dengan masifnya penggunaan media 
sosial saat ini, kampanye sosial dapat 
lebih efisien dan efektif menyasar 
target sesuai segmentasi audiens. 
Untuk menerapkan hal ini diperlukan 
dukungan dari  pengampu unit 
komunikasi masingmasing unit kerja 
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pemerintah sehingga harus tercipta 
kesamaan persepsi, langkahlangkah 
inisiasi untuk brainstorming menjadi 
hal pertama yang harus dilakukan.

*) Penulis adalah Alumnus Program 
Studi Komunikasi Pembangunan Sekolah 

Pascasarjana Institut Pertanian Bogor


