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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
  
1.1.   Latar Belakang Masalah 
 
         Sejak tahun 1998 reformasi berlalu, banyak kemajuan yang telah dicapai  terutama 

kehidupan bernegara dan berbangsa yang ditandai dengan makin membaiknya  proses demokrasi. 

Hak-hak politik rakyat mulai tersalur bahkan sudah terkesan kebablasan. Demikian juga telah 

terjadi  pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti telah dikeluarkannya paket 

Undang Undang di bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004  

tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. 

         Dalam pembaharuan tersebut terkandung semangat reformasi terutama terlihat dari 

ketentuan yang terkait dengan asas umum pengelolaan keuangan negara yang mengakomodir 

praktik terbaik internasional dalam kaitan dengan penyelenggaraan good governance. Seperti 

digunakannya asas akuntabilitas berorientasi hasil (Result Oriented Accountability) atau yang 

umum dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja (Performance Accountability) dan Transparansi 

(Tranparency) dalam pengelolaan keuangan negara.  

         Ketiga Undang-undang tersebut beserta peraturan pemerintah yang mengikutinya, kini 

menjadi acuan sekaligus energi dalam melaksanakan reformasi manajemen keuangan negara 

khususnya di bidang pelaksanaan anggaran, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut dipertegas oleh Hadori Yunus dalam pidato 

pengukuhan sebagai guru besar Universitas Persada Indonesia YAI (Maret 2009), yang 
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mengatakan bahwa “terbitnya Undang undang tersebut di atas, merupakan landasan yang kuat 

untuk melaksanakan fungsi Akuntansi Sektor Publik, khususnya Akuntansi Pemerintahan”. 

Pada dasarnya, pembaharuan tentang  pengelolaan keuangan negara  adalah untuk 

menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang terjadi selama ini, 

namun tampaknya tujuan tersebut masih belum tercapai. Masih jauh panggang dari api. Terbukti 

dengan masih banyaknya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang berindikasi 

tindak pidana korupsi. Tingginya intensitas kejadian  praktik korupsi di Indonesia  telah 

dipersepsikan sedemikian parahnya oleh berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, 

seperti yang dilaporkan oleh Transparency International (TI,2008), Indonesia Corruption Watch 

(ICW,2008), Global Corruption Barometer (GCB,2007) dan Bribe Payer’s Index (BPI,2006)  

serta Laporan Hasil Penelitian Kompas tanggal 21 Juli 2008, menyimpulkan bahwa korupsi 

menyebar merata di wilayah  negara ini, dari Aceh hingga Papua (Tuanakotta,2009). Kasus 

korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat 

penyejahteraan rakyat.  

        Disamping itu Barometer Korupsi Global Transparency International selama tiga tahun 

terakhir sejak tahun 2005  telah menempatkan tiga pilar demokrasi yaitu; Partai Politik (Parpol), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Aparat Penegak Hukum berada dalam wilayah mother of 

corruption, yang mengakibatkan korupsi memiliki sistem imunitas sendiri. Juga terjadi pergeseran 

korupsi dari model predatori zaman Orde Baru ke model transaktif pada kekuasaan politik yang 

terfragmentasi sejak pemilu 1999 telah memperlihatkan korupsi yang menyebar di daerah, kecil-

kecil dan sering berdiri sendiri, tetapi cenderung tidak terkendali. Berita-berita di media cetak dan 

televisi serta sidang-sidang pekara tindak pidana korupsi di pengadilan memang nenunjukkan 

korupsi kian marejalela. Bahkan di lembaga hukum maupun pendidikan yang seharusnya 

menjunjung moralitas tinggi, ternyata praktik korupsi juga terjadi. Korupsi sepertinya sudah 
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merasuk di seluruh lini kehidupan.  Mulai dari mengurus akte kelahiran sampai  pengurusan izin 

pemakaman. 

          Korupsi banyak dilakukan oleh orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki 

seseorang untuk mengelola harta kekayaan atau keuangan negara. Lebih jauh lagi dalam 

perkembangan saat ini korupsi sudah dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime) karena pelakunya semakin pintar dalam melakukan aksi kejahatannya. Korupsi 

dilakukan secara sistimatis dan terorganisir (Anwary, 2005).        

           Peningkatan aktivitas korupsi baik yang sesungguhnya maupun yang dirasakan sudah ada 

di beberapa negara, yang  terjadinya karena adanya perubahan politik sistematis, sehingga 

memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik tetapi juga hukum. Power 

tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, demikian dikatakan oleh Lord Acton (1887) 

dalam Gati (2000) dalam Haryono (2006).  Kasus ENRON di Amerika bulan Oktober 2001 yang 

merupakan skandal manipulasi keuangan dan pasar modal terbesar abad ini, menunjukkan bahwa 

korupsi dan semacamnya bisa timbul kapan saja apabila terjadi kelengahan pengawasan. Akibat 

perbuatan kecurangan dalam laporan keuangan, harga pasar saham Enron  dari nilai tertinggi 

sebesar $90 rontok menjadi $1 (Albrecht,2003)  Pendeknya masalah korupsi adalah transistemik. 

Artinya, korupsi terdapat dalam semua sistem sosial- feodalisme, kapitalisme, komunisme dan 

sosialisme (Syed Husein,1990). 

      Hasil survey Transparency International Corruption Index tahun 2000 s.d  2009, 

menunjukkan Indonesia berada pada posisi yang memprihatinkan dengan score Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) 1,7 s/d 2,8. Tampak dalam tabel berikut 
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Tabel 1 
Daftar Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 10 Tahun Terakhir 

 
No 

 
Tahun 

 
IPK 

Jumlah Negara 
yang disurvei 

Urutan ke dari 
jumlah negara 
yang disurvei 

1 2009 2,8 180 111 
2 2008 2,6 180 126 
3 2007 2,3 179 143 
4 2006 2,4 163 130 
5 2005 2,2 158 140 
6 2004 2,0 145 138 
7 2003 1,9 133 122 
8 2002 1,9 102 96 
9 2001 1,9 91 88 
10 2000 1,7 90 86 

                    Sumber : http://www.tranparency.org. 
 

Artinya, dengan skala score 1-10, Indonesia berada pada urutan (layer) terburuk, yaitu pada 

ranking kelompok perempat bawah dari negara tersurvei. Makin mendekati angka 10, negara 

tersebut dianggap makin bersih dari praktik korupsi, atau sebaliknya. 

       Berbagai jenis praktik tindak pidana korupsi ditengarai telah terjadi di semua sektor 

kehidupan. Korupsi dapat berupa mark-up harga, lelang dengan cara rekayasa, pengadaan 

barang/jasa fiktif dan lain sebagainya. Secara sederhananya korupsi dapat didefinisikan sebagai 

penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi  (Pope:2003:6).    Andi 

Hamzah (2004) menyatakan;  

         Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti 
pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah 
utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan 
teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memprihatinkan, semakin maju 
pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang 
untuk melakukan korupsi. 
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Diketahui pula, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sudah tua dalam sejarah manusia. 

Korupsi diperkirakan sudah ada sejak manusia mengenal pembagian kekuasaan dan kewenangan,. 

Demikian juga di  Indonesia korupsi sudah lama merasuk bangsa ini.  

Alatas (1987) mengutip Mohammad Hatta, yang dalam tahun 1950-an menulis  

      … korupsi telah meresap ke segenap lapisan masyarakat Indonesia, menjangkiti berbagai 
departemen pemerintah. Para karyawan dan pegawai pemerintah yang upah dan gajinya tidak 
cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diperas oleh anasir-anasir yang korup. Para 
pengusaha yang masih memegang moralitas ekonomi terdesak ke belakang. Penyuapan dan intrik 
makin lama makin umum dilakukan orang, dengan akibat buruk bagi masyarakat dan Negara 
kita. Setiap tahun pemerintah dirugikan ratusan juta rupiah karena tidak dibayarkannya cukai 
dan pajak sebagai akibat pemalsuan dan penyeludupan, baik yang illegal maupun yang legal.  
 
          Penyebabnya bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi juga karena adanya 

”perdagangan kekuasaan/kewenangan”. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh 

penyelenggara negara tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagamaina mestinya. Martin (2006) 

menyatakan korupsi dalam formula C= P-A, dimana C (corruption) akan terjadi bilamana P 

(power) tidak dipertangungjawabkan (A=accountability) dengan semestinya. Menurut hasil 

penelitian Cressey (1953) terhadap 200 orang narapidana tindak pidana korupsi di Midwest, 

menyimpulkan bahwa penyebab korupsi adalah apa yang disebutnya sebagai Fraud Triangle  

yaitu “Opportunity, Pressure and Rationalization” . Disamping itu  Bologne (1993), menjelaskan 

bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi G-O-N-E yaitu Greeds 

(Keserakahan), Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan) dan Exposures (Pengungkapan). 

Sementara itu dalam profesi kepolisian dikenal dengan istilah N + K = C yang berarti bahwa suatu 

perbuatan tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh pelaku dapat terjadi karena adanya niat (N) 

dari diri pelaku dan adanya kesempatan (K) untuk melakukannya. Dan  Klitgaard (1988) 

menyatakan akronim  C=M+D-A yakni bahwa korupsi (Corruption) diartikan dengan monopoli 

(Monopoly) ditambah kebijakan (Discretion) dikurangi akuntabilitas (Accountability). Khusus 
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corporate fraud, penyebab terjadinya fraud dijelaskan dengan agency theory yang dikemukakan 

oleh Patton (1922)  dalam bukunya Accounting Theory.      

           Dampak dari korupsi adalah penyebab yang paling banyak dituding sebagai akar kejatuhan 

Indonesia dalam krisis ekonomi tahun 1998, serta tidak mampu tumbuhnya ekonomi Indonesia 

pasca krisis (Soejais, 2006). Tidak diragukan lagi bahwa korupsi semakin membuat parah 

kemiskinan yang sudah sangat parah dan sudah sangat sulit di atasi (Pope, 2003). Korupsi juga 

menyebabkan mutu pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia berada pada rangking ke 111, 

setingkat di atas Vietnam, tetapi jauh di bawah negara-negara tetangga Asia Tenggara, dan bahkan 

di bawah Sri Langka (UNDP,2004). Daya saing juga rendah, bahkan dibanding tetangganya di 

Asia Tenggara dan Selatan, World Competitiveness Report yang dirilis bulan Mei 2005 

menunjukkan dari 60 negara yang disurvei, Indonesia berada pada rangking ke 59 (setingkat di 

atas Venezuela). Selain itu korupsi menjadikan Indonesia sebagai tempat yang kurang menarik 

bagi investasi global, karena termasuk negara yang terlama dalam pengurusan pemberian ijin 

investasi. Laporan dari ADB (2005) menunjukkan bahwa lama mengurus ijin usaha di Singapura 

8 hari, Korsel 22 hari, Malaysia 30 hari, Filipina 30 hari, Thailand 33 hari, China 41 hari, Vietnam 

53 hari, Indonesia 151 hari. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap lambannya pertumbuhan 

ekonomi. Lebih jauh, tindak pidana korupsi, memiliki pengaruh sangat buruk terhadap kehidupan 

bermasyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian di dalam menyarakat itu sendiri, dan juga 

dapat menimbulkan rangsangan terhadap tingkah laku masyarakat secara keseluruhan. Misalnya 

penyimpangan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa yang terus berlanjut, tanpa disadari 

penyimpangan tersebut telah menimbulkan moral hazard  dan menjadi hal yang lumrah dan 

sistematis dalam dunia pengadaan barang/jasa. Otomatis tentunya keadaan ini dapat merubah tata 

pola aturan yang berlaku. Hal ini digambarkan oleh Klitgaard (1988) sebagai suatu keadaan 

korupsi yang sistematis, apabila hanya kontraktor yang tidak jujur dan korupsi yang mendapatkan 
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kontrak dengan memberikan suap, sehingga kontraktor yang jujur pun akan menyusul untuk ikut 

serta berbuat korupsi, bukan karena mereka itu jahat, melainkan karena mereka ingin 

mempertahankan usahanya. Pengusaha yang jujur terpaksa harus menerima cara-cara tidak wajar 

untuk tender tersebut sebagai satu-satunya jalan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

usaha mereka.  

  Melihat tingginya tingkat kejadian korupsi dan cara-cara yang dilakukan seperti tergambar 

dari berbagai hasil survey di atas dan dahsyatnya dampak yang ditimbulkan, muncul pertanyaan 

besar, dapatkah praktik korupsi berkurang secara signifikan? Sangat sulit tapi bukan tidak 

mungkin. Langkah-langkah untuk memerangi korupsi telah dimulai  sebagaimana diamanatkan 

dalam TAP MPR No.XI/MPR/1998. Menindaklanjuti amanat tersebut  Pemerintah telah 

melakukan pembenahan insfrastruktur  anti korupsi, yaitu dengan diterbitkannya UU No.28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang disempurnakan dengan No. 20 Tahun 2001, 

serta UU No.15 Tahun 2002 dan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang  

Karena sudah demikian luar biasanya dampak dari praktik korupsi di Indonesia, maka 

Pemerintah dan DPR sepakat untuk memberantas praktik korupsi dengan cara yang luar biasa 

pula, yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat KPK) 

melalui UU No.30 Tahun 2002. KPK merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan luar 

biasa, yaitu meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Karena penanganan 

korupsi masih dirasakan lamban, maka kemudian Presiden mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya diikuti dengan Keppres  Nomor 

11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) 

yang diketuai oleh Jampidsus, keanggotannya unsur dari Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara 

RI dan BPKP.  
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Memasuki semester dua tahun 2009, terjadi perdebatan sengit baik di DPR maupun 

dikalangan  ahli hukum pidana termasuk pandangan dari MK, kejaksaan dan kepolisian  terhadap 

kewenangan KPK terutama kewenangan penuntutan yang dimuat dalam  RUU Tipikor yang 

diusulkan oleh Pemerintah. Akhirnya dengan disahkannya RUU Tipikor menjadi UU Tipikor, 

Pemerintah dan DPR memutuskan bahwa untuk saat ini, dalam pemberantasan korupsi memang 

masih dibutuhkan lembaga yang independen seperti KPK dengan kewenangan penyelidikan, 

penyidikan dan sekaligus penuntutan. 

        Namun demikian, ironisnya keberadaan produk legislasi dan berbagai peraturan ini 

nampaknya belum mampu juga meredam praktik tindak pidana korupsi. Menurut hasil survey 

Lembaga Penelitian Indonesia Research and Development Institute (2008), tingkat kepuasan 

terhadap pemberantasan korupsi masih rendah. ”Hanya 35,50 persen responden  yang puas atas 

pemberantasan korupsi, 42,24 persen mengaku tidak puas dan sisanya tidak tahu. Survey 

dilakukan di 33 provinsi pada 22-30 Maret 2008 terhadap 2.600 responden dengan tingkat 

kepercayaan 95 % dan kesalahan sampel sebesar 1,9 persen. (Hasan Nasbi, 2008). Masyarakat 

tidak puas karena, mereka melihat banyak kasus korupsi terjadi hanya sedikit yang terungkap 

diproses sesuai hukum yang berlaku.  

           Sulitnya pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi antara lain disebabkan oleh 

kejadian korupsi tersebut  sifatnya tersembunyi, pembuktiannya harus dengan bukti yang nyata 

dan adanya praduga tidak bersalah (Bologna, 2006). Selain itu korupsi tersebut juga dilakukan 

secara sistematis dan sulit untuk diidentifikasi (Pillay, 2004). Davia et al (2000)  menyatakan 

bahwa diperkirakan 40 persen dari keseluruahan kasus fraud tidak pernah terungkap, atau dikenal 

dengan fenomena gunung es. 

         Mengingat sifat fraud yang tersembunyi maka penanganannya bukanlah hal yang mudah. 

Untuk bisa mengungkapkannya diperlukan informasi/temuan hasil audit oleh BPK dan Aparat 
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Pengawasan Intern Pemerintah atau laporan masyarakat (whistle blower) kepada instansi penegak 

hukum yang menginformasikan adanya perilaku menyimpang dalam pengelolaan keuangan 

negara  oleh penyelenggara negara yang diduga berindikasi tindak pidana korupsi. Namun dalam 

pelaksanaan tindak lanjut atas laporan tersebut,  penyidik disamping harus membuktikan adanya 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku juga harus membuktikan adanya kerugian 

keuangan negara dan pihak-pihak yang diuntungkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi 

tersebut. Untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dan pihak-pihak yang diuntungkan, 

penyidik mengalami kesulitan dan terkendala untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup, 

kompeten dan relevan  berkaitan dengan dengan transaksi keuangan.  Kesulitan ini disebabkan  

penyidik yang kurang memiliki kompetensi untuk mengaudit dibidang transaksi keuangan. Hal ini 

menyebabkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi menjadi sulit  dan membutuhkan waktu 

yang lama. Sementara desakan dari masyarakat kepada instansi penegak hukum untuk segera 

menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi begitu gencar dan ingin cepat ditindak pelakunya. 

Pengungkapan penyimpangan pengelolaan keuangan negara menjadi sulit  karena tindak pidana 

korupsi tersebut dilakukan secara sistematis dan tersembunyi (ACFE, 2001) dan tidak jarang pula 

dengan modus  rekayasa dalam transaksi keuangan. Terkait dengan ini diperlukan metodologi 

yang memungkinkan ilmu akuntansi dan auditing menjadi subyek  dalam membantu instansi 

penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti akuntansi yang dapat memperkuat tuntutan jaksa 

penuntut umum  di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. 

           Dalam hal ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat membantu. 

Dengan  sumber daya manusia (auditor forensik)  yang cukup kompeten dalam bidang akuntansi 

dan auditing, berpengalaman dalam melakukan audit keuangan dan kinerja pada instansi  

pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, demikian juga dengan 

proyek-proyek serta Badan Usaha Milik Negara dan BUMD.  Beberapa orang auditor yang 
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dimiliki BPKP, disamping memiliki keahlian dan pengalaman dalam audit keuangan, audit kinerja 

tersebut di atas juga memiliki keahlian di bidang audit forensik yaitu audit investigatif, audit dalam 

rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di sidang 

pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Pengalaman audit yang cukup ini sangat diperlukan 

untuk dapat mendeteksi dan menentukan jenis penyimpangan, penyebab penyimpangan, modus 

operandi, pejabat-pejabat yang terkait, bukti-bukti kompeten yang relevan serta akibat dari 

perbuatan yang menyimpang tersebut. Dalam hal ini terkait dengan implementasi Inpres Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, auditor BPKP membantu 

instansi penyidik dengan melakukan audit forensik melalui kegiatan audit investigatif, audit dalam 

rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di sidang 

pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 

          Dalam sejumlah perkara tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan pasal 2 dan 

3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengetahuan dan teknik  audit forensik  tersebut 

diperlukan agar pengadilan dapat menyimpulkan secara benar atas suatu hal yang 

dipermasalahkan (Sunaryadi, 2008). Auditor  Forensik dengan keahlian akunting dan  audit 

forensik/ audit kecurangan (Bologna, 2006)  akan berperan membantu pihak penyidik dalam   

pengungkapan penyimpangan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi,  baik dari 

segi kualitas maupun dapat memperpendek waktu pengungkapannya. Dengan kemampuan 

Forensic accounting auditor akan mendekatkan bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat 

digunakan di pengadilan atau dikenal dengan alat bukti. 

          Di luar negeri penelitian berkaitan dengan peran audit forensik dilakukan oleh ACFE (2006) 

dengan simpulan penelitian mengidentifikasikan  dampak korupsi berupa kerugian keuangan  yang 

ditimbulkan oleh kejahatan kerah putih rata-rata sebanyak 20 kali dari kejahatan jalanan dengan 

nilai kerugian keuangan sebesar USD 660 miliar.  
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           Penelitian yang berkaitan dengan   kompetensi auditor forensik, proses audit forensik,  

pemanfaatan audit forensik dan peran auditor forensik sebagai pemberi keterangan ahli di 

pengadilan tindak pidana korupsi, masih jarang dilakukan di Indonesia. Namun dalam praktiknya 

penerapan audit forensik dalam penyidikan tindak pidana korupsi sudah digunakan. Praktik audit 

forensik di Indonesia, boleh dikatakan diawali  dengan peristiwa bulan Oktober 1997 sewaktu 

Indonesia menjajagi kemungkinan  meminjam dana IMF dan World Bank untuk menangani krisis 

keuangan yang semakin parah. Sebagai prasyarat pemberi bantuan, IMF dan World Bank 

mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Diligence (ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan 

asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari 

sampel 6 bank besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakukan ovestatement asset 

sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33 %. Temuan ini segera membuat 

panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Pelaksanaan ADDP 

tersebut adalah merupakan penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif (Suryanto,2008), 

Tuanakota (2007)  menjelaskan bahwa pada kasus Bank Bali, terlihat suksesnya peran accounting 

forensic. Pricewaterhouse Coopers. (PwC) berhasil menunjukkan arus dana yang rumit. Bentuk 

diagramnya seperti cahaya yang mencuat dari sang surya (sunburst). Dari diagram yang rumit, 

PwC meringkaskannya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Metode yang digunakan 

adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in depth interview 

yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus 

tersebut. Diungkapkan pula oleh Tuanakota (2007), kasus lain yang tidak kalah menariknya adalah 

kasus pembongkaran korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2005 oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ini mencuatkan Khairinsyah Salman sebagai salah seorang 

contoh  whistleblower (peniup peluit). Dalam tahun 2005 juga Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) mampu membuktikan kepada pengadilan bahwa Adrian 
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Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp1,3 triliun, dengan menggunakan 

metode follow the money yang mirip dengan metode PwC dalam kasus Bank Bali. Diungkapkan 

juga oleh Tuannakota (2007): 

         Akuntansi Forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia 
(untuk proyek-proyek pinjamannya) dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia. 

 

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar  Eddy Mulyadi Soepardi (2009) mengungkapkan 

bahwa  

”...........kerugian keuangan yang terjadi di Indonesia dapat mencapai triliunan seperti 
kerugian keuangan pada kasus fraud di suatu bank BUMN pada tahun 2003 yang mencapai 
Rp1,7 triliun. Demikian juga dengan kasus-kasus laporan keuangan yang menyesatkan 
(fradulent financial statement) yang sulit diukur akibatnya bagi para pengambil keputusan 
ekonomi dan mungkin mencapai puluhan bahkan triliunan rupiah.”  

 
Lebih lanjut data yang disajikan pada saat press release  Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP-Kompas 5 Januari 2009) menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2002 

s/d 2008  BPKP telah menyerahkan hasil audit investigatif kasus yang berindikasi korupsi 

sejumlah 2.228 kasus dengan total nilai kerugian keuangan negara sebersar Rp13,93 triliun kepada 

instansi penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan hasil audit 

investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus-kasus dugaan tindak pidana 

korupsi yang dihasilkan auditor BPKP dan dilanjutkan dengan pemberian keterangan ahli di 

sidang pengadilan selama ini telah dapat membantu para penyidik dan jaksa penuntut umum 

mengungkap kejadian korupsi, khususnya yang  berkaitan dengan pelanggaran terhadap pasal 2 

dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.  

          Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan ditujukan untuk menemukan 

kebenaran materiel terhadap suatu tindakan pidana korupsi yang telah terjadi. Kebenaran materiel 

tersebut adalah kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim 
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bahwa suatu tindak pidana korupsi benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. Sesuai pasal 184 ayat (1)  KUHAP, alat bukti yang sah adalah  keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.  Dari kelima jenis alat bukti tersebut, 

alat bukti surat dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang banyak diberikan oleh auditor 

BPKP dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 1 butir 28 

KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan  untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan pemeriksaan.  

      Auditor BPKP yang memiliki keahlian khusus dalam bidang akunting dan auditing  (forensic 

audit)  tersebut, sering diperlukan keterangan dan pendapatnya oleh penyidik untuk kepentingan 

penyidikan, maupun Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dakwaan dalam 

persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana korupsi. Sesuai dengan fungsi keterangan 

ahli yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana sehingga menambah keyakinan hakim, 

maka keterangan ahli auditor  memegang peranan penting. Namun demikian,  dari pengalaman 

peneliti dan auditor BPKP lainnya dalam pemberian keterangan ahli, kadang terjadi juga, bahwa  

audit forensik yang dihasilkan dan pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP banyak 

dipertanyakan oleh pembela dan hakim yang menjadi perdebatan dalam persidangan. Meskipun 

banyak yang menerima, tetapi ada juga pembela yang menolak hasil laporan audit forensik 

tersebut sebagai kebenaran dalam mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi. 

Hal-hal yang dipertanyakan para pihak di pengadilan dapat dari segi penugasannya, standar 

auditnya dan hasil/nilai kerugian keuangan negaranya. 

1.2. Fokus Penelitian 
  
       Issu korupsi sangat mempengaruhi roda pemerintahan dan politik termasuk masyarakat yang 

sangat menginginkan adanya penegakan hukum yang adil terhadap para koruptor yang telah 
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menyengsarakan rakyat. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berkisar antara 1,7 s/d 2,8 

menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti penerimaan suap 

dalam pengadaan barang/jasa masih merajalela. Praktik pemberian pelincin kepada pejabat publik 

ditemukan Bank Dunia di 3 proyeknya di Indonesia (2006) dan bahkan beberapa waktu lalu 

lembaga ini mencatat “kebocoran” pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 

30%. Sementara itu Menteri Negara BUMN Sugiharto juga mengakui temuan kasus inefisiensi 

dan korupsi di BUMN yang 80 % berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa (Kompas,2005). 

Tidak heran bila  dana pembangunan melalui APBN banyak yang bocor  merupakan sebuah 

fenomena keterjadian korupsi di Indonesia.  

Misalnya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Divisi Monitoring Pelayanan Publik- 

Indonesian Corruption Watch (MPP-ICW- Febri Hendri 21/11/2008) periode 2006 –2008 ada 54 

kasus korupsi  di bidang kesehatan yang sedang diusut oleh Kejaksaan (34 kepala Dinas Kesehatan 

sedang diperiksa) , KPK dan Kepolisian.. Dari 54 kasus itu, 49 kasus diantaranya menyebabkan 

kerugian negara sekitar Rp 128 miliar.  Masih banyak area rawan korupsi di sektor kesehatan yang 

belum tersentuh oleh upaya pemberantasan korupsi”. Selanjutnya hasil penelitian tersebut 

menunjukkan “korupsi terjadi karena adanya ketidakpastian informasi di seputar layanan 

kesehatan dan lemahnya penerapan sistem pengendalian intern. Selain itu juga karena besarnya 

dana  dalam sektor kesehatan. Anggaran kesehatan pemerintah tahun 2007 sebesar Rp 16 triliun, 

sedangkan besarnya omzet obat tahun 2007 sekitar 29 triliun. Terungkap pula modus yang 

dilakukan antara lain dengan melakukan pengelembungan dana yang merugikan negara hingga 

Rp102,9 miliar, manipulasi data obat Rp 9 miliar, penggelapan data  Rp 6,4 miliar, obat fiktif Rp 

1,9 miliar dan alat kesehatan fiktif Rp 699 juta, penyalahgunaan wewenang Rp399 juta dan 

penyuapan sebesar Rp 294 juta.” (Kompas  halaman 13 tanggal 22 Nopmber 2008). 
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Namun sampai saat ini kasus-kasus korupsi banyak yang tidak terungkap sehingga tidak dapat 

diproses secara hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa kasus korupsi sulit terungkap 

dan diberantas?. Untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah, karena suatu penyelewengan 

keuangan negara bisa dikategorikan berindikasi tindak pidana koruspi bilamana telah memenuhi 

unsur-unsur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 

Tahun 2001. Salah satunya adalah adanya kerugian keuangan negara/daerah. Untuk membuktikan 

adanya kerugian keuangan negara/daerah ini diperlukan keahlian khusus dibidang akuntansi 

forensik. Demikian juga karena tindak pidana korupsi itu sifatnya tersembunyi, ibarat fenomena 

gunung es, maka berkaitan dengan ini dalam  upaya pencegahan dan pemberantasannya  sangat 

diperlukan peran dari seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) termasuk auditor 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan hasil audit reguler dari Auditor Internal Pemerintah 

dan Auditor Ekternal pemerintah (BPK) baik dari hasil pemeriksaan umum (general audit) 

maupun operasional audit dan audit kinerja terutama yang terkait dengan adanya ketidak patuhan 

auditan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga tidak kalah pentingnya 

laporan pengaduan dari masyarakat (whistleblowers)  yang dapat menyampaikan informasi 

tentang adanya dugaan kejadian korupsi yang diketahuinya.  Kedua informasi ini dapat dijadikan 

informasi awal dan sangat penting bagi penyidik dan  akuntan forensik  untuk dapat 

mengungkapkan adanya penyimpangan  keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi 

sehingga dapat diproses lebih lanjut secara hukum.  Dari hasil penelitian Association of Certified 

Fraud Examiner (ACFE. 2002 ) di Amerika Serikat rata-rata penyelesaian audit investigatif atas 

sebuah kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi berkisar 18 bulan. Makin cepat tenggang 

waktu kejadian dengan pelaksanaan audit investigatif, makin cepat proses audit dan besar 

kemungkinan terbukti. Sebaliknya makin lama tenggang waktu kejadian dengan waktu 

pelaksanaan audit investigatif, maka proses auditnya akan lama dan kemungkinan sulit untuk 
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dibuktikan karena besar kemungkinan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan tersebut telah 

dihilangkan oleh pihak-pihak yang terlibat atau sulit untuk ditemukan 

 
       Untuk pengungkapan suatu kasus penyimpangan keuangan negara apakah termasuk ketegori 

tindak pidana korupsi atau tidak dan penyiapan alat bukti yang dapat diterima di pengadilan untuk 

membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum diperlukan peran  Penyidik dan  Auditor Forensik.  

Penyidik dari kejaksaan, kepolisian dan KPK  akan melakukan kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi.. 

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan ditujukan untuk menemukan kebenaran materil 

terhadap suatu tindakan pidana yang telah terjadi. Kebenaran materil tersebut adalah kebenaran 

yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana 

korupsi benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sesuai pasal 184 

ayat (1)  KUHAP, alat bukti yang sah adalah  keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk 

dan keterangan terdakwa.  Dari alat bukti tersebut, keterangan ahli merupakan alat bukti yang 

banyak diberikan oleh auditor forensik BPKP dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana 

korupsi.. Berdasarkan pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan 

oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan  untuk membuat terang 

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Di dalam California Evidence Code, ahli 

didefinisikan sebagai orang yang mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, pelatihan, atau 

pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat seorang ahli tentang hal  yang berkaitan 

dengan keterangannya.  Dengan demikian ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus 

dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan spesialisasi dan pengalaman serta 

pelatihan dalam bidang tertentu tersebut.  Auditor BPKP yang memiliki keahlian khusus dalam 

bidang akunting dan audit forensik tersebut, sering diperlukan keterangan dan pendapatnya oleh 

penyidik untuk kepentingan penyidikan, maupun penuntut umum untuk kepentingan pembuktian 
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dakwaan dalam persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana korupsi. Sesuai dengan 

fungsi keterangan ahli yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana sehingga menambah 

keyakinan hakim, maka keterangan ahli auditor  memegang peranan penting.  

Termotivasi oleh peran penting yang dilakukan auditor forensik  tersebut dan hasil penelitian 

terdahulu, pengalaman penulis dalam praktik audit forensik dan pengalaman mengajar audit 

forensik di Pusdiklat Reskrim Polri, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Pusdiklatwas BPKP  serta 

keinginan yang kuat  menindaklanjuti  pokok-pokok pikiran Hadori Yunus (2009), seperti yang 

disampaikan dalam pidato pengukuhan sebagai gurus besar Universitas Persada Indonesia YAI 

(Maret 2009) antara lain bahwa dalam peningkatan fungsi profesi auditing perlu kedepan 

dilakukan pengembangan Akuntansi Forensik dan Audit Forensik. Atas dasar itu besar  keinginan  

untuk melakukan kajian lebih mendalam yang  berkaitan dengan penggunaan audit forensik dalam 

proses penyiapan dan  mendekatkan bukti akuntansi ke alat bukti hukum kasus  tindak pidana 

korupsi, maka peneliti bermaksud akan mengkaji lebih jauh mengenai  kompetensi yang harus 

dimiliki seorang auditor forensik, proses audit forensik yang dilakukan secara profesional, 

pemanfaatan laporan hasil audit forensik yang berkualitas  yang dapat dijadikan  alat bukti surat 

dan kemampuan auditor forensik dalam pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan perkara 

tindak pidana korupsi periode tahun 2002 sampai 2009. 

1.3. Rumusan Masalah 
 

 Berdasarkan kepada latar belakang masalah, dan fokus penelitian tersebut di atas dapat 

diidentifikasikan  masalah pokok  penelitian (problem statement) yang  dinyatakan dalam 

pertanyaan penelitian (problem question) sebagai berikut: 

1. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang auditor forensik yang secara profesional 

dapat melakukan audit forensik dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan 

dalam perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara? 
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2. Bagaimana proses audit forensik yang dilakukan  auditor forensik Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara profesional  membantu instansi penegak 

hukum dalam mempersiapkan alat bukti kasus tindak pidana korupsi? 

3. Apakah manfaat audit audit forensik  bagi aparat penegak hukum dalam rangka proses 

pembuktian  perkara tindak pidana korupsi? 

4. Apakah keterangan ahli yang diberikan auditor forensik di sidang pengadilan dapat 

diterima oleh hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan? 

 

 
1.4. Tujuan Penelitian 
 

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan 

membuktikan pengetahuan di bidang akuntansi forensik. Sedangkan secara khusus  adalah: 

1. Untuk mengetahui kompetensi apa yang harus dimiliki seorang auditor forensik yang 

secara profesional dapat melakukan audit forensik dan pemberian keterangan ahli di 

sidang pengadilan, 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan  auditor forensik Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara profesional  membantu aparat penegak 

hukum dalam mempersiapkan alat bukti kasus tindak pidana korupsi. 

3. Untuk mengetahui  manfaat audit forensik bagi aparat penegak hukum dalam proses 

pembuktian tindak pidana korupsi  

4. Untuk mengetahui   keterangan ahli yang diberikan auditor forensik di sidang pengadilan 

dapat diterima oleh hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
 

 Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi yang berarti, baik bagi para auditor forensik, 

aparat penegak hukum, masyarakat, pemerintah   maupun  akademisi serta Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Pengawasan BPKP yang merupakan pusat Pendidikan dan Pelatihan Aditor Internal 

Pemerintah dan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF). Kontribusi tersebut 

meliputi; kontribusi teori, empiris dan kebijakan. Kontribusi teori akan diperoleh dari hasil yang 

disimpulkan dalam penelitian ini, yang berupa wawasan atau pandangan baru yang akan 

mendukung keberadaan dan perkembangan akuntansi dan audit forensik di Indonesia, teori 

keuangan, teori auditing khususnya teori audit forensic terhadap kecurangan dalam pengelolaan 

keuangan negara. 

   Wawasan atau pandangan baru yang menyatakan bahwa  tingkat pembuktian tindak pidana 

korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula seberapa jauh seorang ahli dapat 

menjelaskan dan memberikan pendapatnya di pemgadilan yang dapat digunakan oleh hakim 

dalam pertimbangannya untuk memutuskan apakah benar-benar telah terjadi perkara tindak 

pidana korupsi dan terdakwa yang mekakukannya. Para akademisi (peneliti) dapat menggunakan 

hasil simpulan penelitian ini sebagai bahan tambahan untuk proses pembelajaran yang berkenaan 

dengan akuntansi forensik dan atau audit forensik dan sebagai acuan untuk memformulasi 

hipotesis dalam riset anjuran. 

       Kontribusi empiris dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yang bermanfaat untuk dasar 

pengambilan keputusan bagi pejabat publik, auditor dan aparat penegak hukum dalam kaitannya 

dengan strategi pencegahan dan pemberantasan  korupsi. 

       Kontribusi kebijakan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh 

pihak-pihak yang berwenang menetapkan peraturan yang berkaitan dengan  pengelolaan keuangan 

negara/ daerah terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Temuan penelitian 
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ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan RI, 

Kepolisian Negara RI dalam menentukan keputusan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi 

dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 



 
 

54 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN KAJI LITERATUR 

 
2.1. Kompetensi Auditor Forensik 

          Secara harfiah kompetensi berasal dari kata competente yang artinya kecakapan, 

kemampuan dan wewenang (Scale,1975). Sejalan dengan itu, Finch dan Crunkilton (1979:222) 

mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan 

organisasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Demikian pula Usman (1994:1) 

mengemukakan kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan 

seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Sementara itu Mc Ashan (1981) 

mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003) bahwa kompetensi; 

          “…is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become 
part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular 
cognitive, affective, and psychomotor behaviors”  

 
Dalam hal ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-

perilaku koqnitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.  

Sejalan dengan itu Sofo (1999:123) mengemukakan bahwa;  

“A competency is composed of skill, knowledge, and attitude, but in particular the 
consistent applications of those skill, knowledge, and attitude to the standard of 
performance required in employment” 

Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 

namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan 

itu dalam melaksanakan suatu pekerjaan.  
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Robbins (2001:37) dalam Rastodio (2009) menyebut kompetensi sebagai ability, yaitu kapasitas 

seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya 

dikatakan bahwa kemampuan individu dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor kemampuan 

intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan mental sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang 

diperlukan untuk melakukan tugas tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan 

keterampilan. 

Demikian juga Spencer and Spencer (1993:3), mengatakan ”Competency is underlaying 

characteristic of an individual that is causally related to criterion- reference effective and/or 

superior performance in a job or situation” . Dengan kata lain kompetensi adalah karakteristik 

dasar dari suatu individu yang berkaitan  dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan 

berkriteria efektif dan atau unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Selanjutnya Spencer 

& Spencer (1993) dalam Rastodio (2009) menjelaskan, kompetensi  dikatakan underlying 

characteristic karena karakteristik merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada 

kepribadian seseorang dan dapat memprediksi berbagai situasi dan jenis pekerjaan. Dikatakan 

causally  related, karena kompetensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. 

Dikatakan criterion-referenced, karena kompetensi itu benar-benar memprediksi siapa-siapa saja 

yang kinerjanya baik atau buruk, berdasarkan kriteria atau standar tertentu.  Muhaimin (2004:151) 

menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggungjawab yang harus 

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang 

pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan 

keberhasilan bertindak. Sifat tanggungjawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik 

dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. Sejalan dengan itu Depdiknas 

(2004:7) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 
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dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.   Hal yang sama diungkapkan 

oleh Boulter, Dalzier, dan Hill (2003), bahwa kompetensi adalah suatu karakteristik dasar 

seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau 

situasi tertentu. Dan Mulyasa (2003:38) mengemukakan, kompetensi merupakan perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak.  

Sementara secara lebih spesifik,  Gordon (1988) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung 

dalam konsep kompetensi sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (Knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang koqnitif. Apa yang diketahui oleh 

seseorang tentang suatu topik. 

2. Pemahaman (understanding), yaitu ke dalaman koqnitif dan afektif yang dimiliki oleh 

individu 

3. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas 

atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya 

4. Nilai (Value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah 

menyatu dalam diri seseorang, 

5. Sikap (Attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap 

suatu rangsangan yang datang dari luar.  

6. Minat (Interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. 

 Kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor forensik akan menunjukkan kualitas 

auditor forensik dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kompetensi tersebut akan terwujud 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam menjalankan fungsinya sebagai 

seorang auditor forensik. 
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Diyakini oleh Robotham (1996:27), kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat 

diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman. 

Untuk kompetensi seorang auditor forensik atau “pemeriksa kecurangan keuangan”, Association 

of Certified Fraud Examiners, (2006) dalam Tuanakota (2007, menjelaskan bahwa; 

“Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, 
seorang pemeriksa fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-
fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sahih (mengikuti kententuan 
perundang-undangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat 
dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan 
dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Lebih 
lanjut dijelaskan ”Pemeriksan Fraud atau auditor forensik adalah gabungan antara 
pengacara, akuntan, kriminologi, dan detektive (atau investigator). 
 

Disamping itu Lindquist (1995) dalam Tuanakotta (2007) berpendapat bahwa untuk dapat 

melakukan penugasan audit forensik, auditor forensik harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 

1) Kreatif, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis 

yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak  merupakan 

situasi bisnis yang normal 

2) Rasa ingin tahu, yaitu keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam 

rangkaian peristiwa dan situasi 

3) Tak menyerah, yaitu kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-

olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh 

4) Akal sehat, yaitu kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang 

menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan 

5) Business sense, yaitu kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, 

dan bukan sekedar memahami transaksi dicatat, 

6) Percaya diri, yaitu kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat 

bertahan di bawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan 

pembela) 
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Kompetensi seorang auditor, dapat dilihat pula dari dimensi atau karakteristik yang diajukan oleh 

Spencer and Spencer (1993) sebagai berikut: 

1) Motives, adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan 

tindakan. 

2) Traits, adalah watak yang membuat orang untuk berprilaku atau bagaimana seseorang 

merespon sesuatu atau ketabahan. 

3) Self Concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang 

4) Knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. 

5) Skills adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tetentu baik secara fisik maupun 

mental. 

   Demikian pula menurut Bologna (2006), karakteristik yang harus dimiliki seorang auditor forensik 

adalah: 

1) Ability to identify frauds with minimal initial information. Fraud investigation/Audit forensik 

dimulai dengan minimal dengan mengetahui informasi  spesifik yang  menunjukkan adanya 

gejala atau potensi fraud. Misalnya dengan menggunakan fraud theory approach  

2) Able to Identify Financial Issues, yaitu memahami sistem dan issues keuangan, akuntansi 

keuangan, auditing dsb.  

3) Has Knowledge of Investigative Techniques, yaitu kemampuan membangun hypotesa, 

mengumpulkan informasi, menganalisis dan memilah bukti.  

4) Has Knowledge of Evidences, yaitu pengetahuan tentang bukti yang relevan, mencukupi, cara 

memperoleh, menyimpan dan menyajikan bukti di peradilan.  
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5) Capable to Interpreting Financial Information. Dokumen /informasi keuangan dapat 

merupakan alat bukti, oleh karena itu harus dipahami dan dinterpretasikan secara tepat.  

6) Able to Present Findings. Fraud auditor harus mampu menyajikan temuan dengan alur pikir 

yg jelas, objektif, independen, sehingga dapat mendudukkan masalah  secara proporsional.  

7) Investigatif Skills.  Fraud auditor harus selalu menggunakan kemampuan investigatif  yang 

diperolehnya melalui pelatihan. Misalnya dengan mengembangkan bukti-bukti yang 

menunjukan sekitar  motive timbulnya fraud, peluang terjadinya dan keuntungan yang 

diperoleh. 

8) Investigative mentality. Auditor disamping mengikuti standar audit yang berlaku, juga harus 

selalu mengembangkan dan menggunakan investigatif mentality dalam pengumpulan bukti-

bukti, menentukan bukti yang kompeten dan cukup.   

      Pada dasarnya seorang auditor forensik haruslah memiliki pengetahuan yang luas tentang 

prinsip-prinsip akuntansi, pengetahuan tentang standar akuntansi yang berlaku serta penerapannya 

dan pengetahuan ilmu hukum seperlunya baik hukum perdata maupun hukum pidana. 

Pengetahuan tersebut selain diperoleh dari  bangku kuliah, juga haruslah diperoleh dari 

pengalaman dalam praktik di lapangan serta melalui latihan dan pendidikan profesi yang 

berkesinambungan. Hal ini menegaskan betapa pentingnya kemampuan audit sebagai landasan 

dalam melakukan kegiatan audit bagi seorang auditor forensik. 

          Perpaduan antara pengetahuan akuntansi dan keahlian auditing dan ilmu hukum 

memberikan seorang auditor forensik memiliki kemampuan untuk menentukan luasan audit dan 

pendekatan yang akan dilakukan. Dengan demikian hasil yang diperoleh akan memadai dalam hal 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. 
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         Mengingat lingkup jasa yang cukup luas, maka seorang auditor forensik harus memiliki 

pemahaman yang baik terhadap berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 

korupsi dan penanganannya. Auditor forensik juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi 

informasi untuk dapat mengidentifikasikan modus operandi fraud dengan menggunakan teknologi 

informasi maupun penggunaan teknologi informasi untuk pengungkapan kasus. 

          Pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sangat penting bagi 

auditor forensik. Dengan mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan, seorang 

auditor forensik akan lebih mudah menyelaraskan laporannya agar dapat dipergunakan untuk 

kepentingan proses hukum. Auditor forensik harus memahami pengertian mengenai bukti audit, 

barang bukti dan alat bukti. Dengan demikian seorang auditor forensik harus; 

1. Memiliki pengetahuan dasar yang cukup, khususnya keahlian akunting dan auditing serta audit 

forensik 

2. Memiliki kemampuan teknis yang baik, untuk mengimplementasikan kemampuan dasar 

tersebut.  

3. Memiliki sikap mental yang baik dalam pengumpulan bukti-bukti, menentukan bukti yang 

kompeten, relevan  dan cukup. 

  
2.1.1. Pengetahuan Dasar (Knowledge) 

Seseorang auditor forensik harus memiliki pengetahuan dasar yang memadai antara lain 

terkait dengan  ilmu akuntansi, auditing, sistim administrasi pemerintahan, komunikasi dan 

pemahaman tentang kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan 

memiliki pengetahuan dasar tersebut, seorang auditor forensik akan lebih percaya diri dan 

memudahkan dalam memahami kasus yang sedang dihadapi terutama yang terkait dengan 

rekayasa bukti-bukti dalam transaksi keuangan. 

 

2.1.1.1.Fungsi Auditing 

Seiring dengan  perkembangan zaman dan perkembangan bisnis bahwa makin dirasakan  

perlunya audit yang independen untuk meyakinkan adanya ketelitian dan keandalan pencatatan 
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yang diselenggarakan oleh berbagai perusahaan dan organisasi. Undang undang Perusahaan di 

Inggris (British Companies Act) tahun 1862 dan periode sebelumnya dimana terdapat pengakuan 

umum bahwa perlu sistem akuntansi yang standar, telah mendorong timbulnya audit profesional. 

Dari tahun 1862 sampai 1905 audit professional telah berkembang di Inggris  dan mulai 

diperkenalkan di Amerika Serikat kira kira dalam tahun 1900 (Kosasih,1981).  

        Profesi akuntan  sebenarnya sudah lama berkembang di negara maju seperti Amerika 

Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Jepang. Bagi Indonesia sebagai negara yang sedang 

berkembang dimana pembangunan ekonomi mendapat prioritas utama dan dengan semakin 

banyaknya dan besarnya perusahaan serta semakin rumitnya persoalan yang dihadapi, maka 

profesi akuntanpun semakin memegang peranan penting terutama dalam pemberian bantuan audit 

laporan keuangan, bantuan dalam bidang akuntansi lainnya dan pemberian nasehat di bidang 

manajemen. Dalam tahun-tahun terakhir ini, tidak hanya terbatas pada audit atas laporan keuangan 

historis, namun mencakup juga jasa profesi yang memberikan pendapat tingkat keyakinan (level 

of assurance) di bawah tingkat keyakinan yang diberikan oleh auditor di dalam audit atas laporan 

keuangan historis (IAI 2001) dan berkembang pula audit forensik yaitu sebagai ilmu mengenai 

pengumpulan dan pengujian informasi dalam bentuk dan format yang dapat diterima oleh sistem 

hukum di pengadilan dalam melawan para pelaku kejahatan ekonomi seperti tindak pidana 

korupsi.  

2.1.1.1.1. Pengertian  Auditing 

                 Terdapat beberapa definisi yang menguraikan arti pemeriksaan (Auditing). Menurut 

kamus Eric L Kohler (1972), auditing  adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak ketiga atas 

catatan akuntansi termasuk analisa, pengujian (test) konfirmasi dan pembuktian lainnya. Dalam 

kamus ini pemeriksaan diartikan pula sebagai suatu review dan penyelidikan yang dilakukan oleh 

akuntan publik yang mendasarkan pada pengendalian intern dan catatan akuntansi suatu 
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perusahaan atau unit ekonomi lainnya sebelum diberikannya pernyataan akuntan atas kelayakan 

laporan keuangan. Pendapat Kohler (1972) ini sejalan dengan pendapat  Mautz (1961) bahwa audit 

adalah verifikasi data akuntansi untuk menentukan ketelitian dan dapat diandalkannya 

(dipercayanya) laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

      Selanjutnya menurut Arens dan K.Loebecke  (1994), memperkuat pendapat terdahulu 

bahwa  audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti yang diintegrasikan yang 

dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten yang menyangkut informasi yang dapat 

dihitung dari suatu satuan ekonomi tertentu dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat hubungan antara informasi yang dapat dihitung dan kriteria yang telah ditetapkan. Seiring 

dengan kebutuhan pengguna informasi akan handalnya informasi yang disampaikan oleh berbagai 

jenis usaha, dewasa ini akuntan publik telah mengembangkan jenis-jenis jasa yang mereka berikan 

(Aren, 2003)  seperti: (1) jasa assurance yaitu jasa professional independen yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan, (2)  jasa atestasi yaitu suatu jenis 

jasa assurance di mana pada akhir proses audit, kantor akuntan publik akan menerbitkan suatu 

komunikasi tertulis yang menggambarkan suatu kesimpulan akan keandalan dari asersi tertulis 

yang telah dibuat oleh pihak lain. Terdapat tiga kategori  jasa atestasi yaitu; (1) audit atas laporan 

keuangan histories, adalah merupakan bentuk jasa atestasi yang mana si auditor menerbitkan 

laporan tertulis berisi pendapat atau opininya mengenai apakah laporan keuangan histories 

tersebut telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, (2) 

tinjauan (reviu) atas`laporan keuangan histories adalah jasa atestasi lainnya yang dapat dilakukan 

oleh kantor akuntan publik, (3)  dan jasa-jasa atestasi lainnya adalah merupakan suatu 

pengembangan alami dari audit atas laporan keuangan historis akibat dari keinginan para 

pengguna informasi untuk mencari rasa keandalan dari pihak independen tentang berbagai jenis 

informasi sesuai kebutuhannya. 
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2.1.1.1.2. Konsepsi Auditing 

Dalam setiap pelaksanaan audit auditor harus memperhatikan dan menerapkan lima 

konsep utama dalam pekerjaan auditing   yaitu  evidence, due audit care, fair presentation, 

independence, and ethical conduct. (Mautz, 1961) yaitu: 

 
2.1.1.1.2.1.Pembuktian (Evidence) 

       Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas 

laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran 

keabsahan (validity) bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor; 

dalam ini bukti audit (audit evidence) berbeda dengan bukti hukum (legal evidence) yang diatur 

secara tegas dalam KUHAP.  

       Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik auditor 

independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Relevansi, 

objektivitas, ketapatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, 

seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Seperti yang dijelaskan dalam standar 

pekerjaan lapangan ketiga berbunyi; 

“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai 
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan” 

 
   Pengumpulan bukti yang kompeten dan cukup harus dilakukan untuk mendukung asersi 

manajemen mengenai yang terkandung dalam laporan keuangan terkait dengan: (a) keberadaan 

atau kejadian (existence or occurrence) (b) kelengkapan (completeness),  (c) hak dan kewajiban 

(right and obligation), (d) penilaian/valuation atau alokasi, (e) penyajian yang wajar (presentation 
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and disclosure).  Untuk maksud ini auditor merumuskan tujuan audit spesifik ditinjau dari sudut 

asersi tersebut.  

      Dalam merumuskan tujuan audit, auditor mempertimbangkan kondisi khusus entitas, 

termasuk sifat aktivitas ekonomi dan praktik akuntansi yang khas dalam industrinya. Auditor tidak 

perlu secara satu persatu menghubungkan tujuan audit dengan prosedur audit. Beberapa prosedur 

audit dapat dikaitkan dengan lebih dari satu tujuan audit. Dalam memilih pengujian substantif 

tertentu untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan, auditor mempertimbangkan, antara 

lain ; risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, termasuk tingkat risiko pengendalian 

taksiran, serta efisiensi dan efekivitas pengujian yang diharapkan dari pengujian tersebut. Dalam 

hal ini auditor mempertimbagkan sifat dan materialitas unsur-unsur yang diuji, jenis dan 

kompetensi bukti audit yang tersedia, dan sifat tujuan audit yang hendak dicapai. Tujuan audit  

spesifik yang dirumuskan auditor tidak mengalami perubahan apakah diterapkan dalam 

pengolahan data dengan manual maupun dengan komputer. Namun, metode penerapan prosedur 

audit untuk mengumpulkan bukti dapat dipengaruhi oleh metode pengolahan data yang digunakan 

klien. Auditor dapat menggunakan prosedur audit manual, teknik audit berbantuan komputer 

(computer- assisted audit technique), atau kombinasi kedua metode tersebut untuk memperoleh 

bukti audit kompeten yang cukup. 

     Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua 

informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Data akuntansi seperti : Jurnal, Buku Besar dan 

Buku Pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja 

yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi. Sedangkan bukti penguat meliputi 

baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti cek, catatan  electronic fund transfer, faktur, 

surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui ; 

informasi  yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan 
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pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang 

memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. 

     Bukti audit dapat disediakan oleh klien, diperoleh dari pihak luar auditan dan diciptakan 

sendiri oleh auditor selama berlangsungnya audit. 

Menurut Holmes (1975) bukti  biasanya terdiri dari : 

1) Bukti hasil review auditor atas sistem pengendalian intern yang cukup 

2) Semua buku auditan, baik buku-buku harian, buku jurnal, buku besar maupun buku tambahan 

yang dipergunakan oleh auditan 

3) Dokumen pembukuan, baik yang dibuat pihak ektern (diterima dari luar) maupun intern  

termasuk sertifikat saham dan surat obligasi, surat wesel serta kertas berharga lainnya yang 

dimiliki oleh auditan 

4) Bukti kesaksian, berupa informasi yang diperoleh dari pihak luar yang independen, baik 

secara tertulis maupun lisan yang dikumpulkan oleh auditor 

5) Bukti secara fisik. Yaitu berupa bukti eksistensi seperti, uang kas, persediaan, aktiva tetap 

lainnya yang diperoleh auditor dengan jalan  observasi atau inspeksi 

6) Pernyataan tertulis atau keterangan lisan yang diperoleh auditor dari para pegawai dan pejabat 

auditan 

7) Bukti analisis, yaitu berupa perhitungan, kalkulasi, perbadingan dan analisa serta penalaran 

auditor atas data yang diperolehnya. 

                
                  Hampir sama dengan Holmes (1975), Arens (2003) membagi bukti kedalam tujuh jenis pula yaitu: 

1) Pengujian fisik (physical examination) 
2) Konfirmasi (confirmation)  
3) Dokumentasi  (documentation) 
4) Prosedur analitis (analytical procedures) 
5) Wawancara kepada klien (inquiries of the client) 
6) Hitung uji (reperformance) 
7) Observasi (observation) 
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Sementara itu Mautz (1961) secara garis besar mengelompokkan bukti audit kedalam tiga 

kelompok besar yaitu : 

1) Natural evidence.  
2) Created Evidence 
3) Rational argumentation 

 
Natural evidence, sudah tersedia disekitar kita dan berkaitan dengan transaksi keuangan yang 

terjadi, dapat juga dilihat keberadaannya seperti bukti persediaan dapat dilakukan observasi untuk 

membuktikannya. Sementara created evidence, tidak selalu tersedia. Untuk mendapatkannya 

membutuhkan keahlian khusus, misalnya bukti hasil analisis melalui hasil laboratarium. 

Sedangkan rational argumentation adalah sesuatu yang bisa dijadikan bukti dengan memerlukan 

keahlian khusus. Misalnya hakim memperoleh bukti dari menghubungkan beberapa fakta yang 

terungkap di pengadilan dan dari fakta-fakta tersebut secara logika dan argumentasi yang rasional 

menjadikan nya sebagai bukti untuk mengungkapkan kasus  yang ditanganinya. 

 
2.1.1.1.2.2.  Kecermatan audit (Due audit Care) 

 Auditor dalam segala kegiatan audit harus menerapkan kecermatan dan keterampilan 

yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor yang prudent dan kompeten, yang menghadapi 

situasi yang sama. Oleh karenanya, kecermatan professional harus sesuai dengan kompleksitas 

penugasan yang sedang dilaksanakan.  Auditor harus waspada atas adanya kemungkinan 

kesalahan yang disengaja, kesalahan dan penghilangan, inefisiensi, inefektivitas, dan konflik 

kepentingan. Auditor juga harus waspada terhadap kondisi dan kegiatan yang mengandung 

pelanggaran & ketidak beresan. Dalam pekerjaanya auditor juga harus mengidentifikasi adanya 

ketidak cukupan pengendalian dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan 

kepatuhan dengan prosedur dan praktik praktik akuntansi yang diterima umum. Kecermatan 

mengandung arti hati-hati dan kompeten. Tidak dimaksudkan sebagai kesempurnaan (tanpa 
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kesalahan) atau kinerja yang luar biasa. Kecermatan mengharuskan auditor untuk melaksanakan 

pengujian   dan verifikasi pada tingkat yang layak, tetapi tidak mengharuskan review yang terinci 

atas semua transaksi. Karena itu auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa tidak 

terdapat ketidak patuhan atau pelanggaran. Meskipun begitu, kemungkinan adanya pelanggaran 

atau ketidak patuhan yang material harus dipertimbangkan oleh auditor dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

Dalam menerapkan kecermatan professional auditor perlu mempertimbangkan : 

1) Ruang lingkup penugasan 

2) Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan 

3) Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses good corporate 

governance  atau good  government. 

4) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya penugasan 

5) Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik teknik analisis lainnya. 

                     Berkaitan dengan penerapan kecermatan audit, dalam standar umum pertama auditing 
menyatakan: 

 
                                 ”Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup sebagai auditior”  Kemudian dalam standar umum ketiga dinyatakan 
“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama” (SPAP-IAI: 2005) 

 
                      Standar ini menuntut bahwa seorang auditor independen untuk merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan 

seksama. Penggunaan kemahiran professional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan 

tanggungjawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk 

mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan 

           Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama ini menyangkut apa yang 

dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Untuk menjaga tercapai 
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penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, para auditor harus ditugasi dan 

disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa 

sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka peroleh. Auditor dengan 

tanggungjawab akhir untuk suatu perikatan harus mengetahui, pada tingkat minimum, standar 

akuntansi dan auditing yang relevan dan harus memiliki pengetahuan tentang kliennya 

2.1.1.1.2.3.  Kewajaran Penyajian (Fair Presentation) 

                            Tujuan umum    pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang 

bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Agar hal tersebut dapat dicapai 

diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lainnya yang 

relevan. Kepada siapa informasi keuangan disajikan, apa yang perlu diungkapkan, tujuan 

pengungkapan dan bagaimana informasi tersebut diungkapkan merupakan bagian penting dalam 

pelaporan keuangan.            

                             Mautz  (1961) mengungkapkan bahwa dalam laporan yang wajar harus  meliputi tiga 

konsepsi yang saling berhubungan yaitu : 

1) Ketepatan akuntansi (accounting properiety) 

2) Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure) 

3) Kewajiban pemeriksaan (audit obligation) 

         Pertama, ketepatan akuntansi berhubungan erat dengan prinsip prinsip akuntansi yang 

lazim. Prinsip-prinsip ini meliputi dua bidang akuntansi yang luas yaitu (1) metode akuntansi dan 

(2) penyajian laporan keuangan. 

Metode akuntansi termasuk praktik-praktik seperti klasifikasi perkiraan, analisa transaksi, 

praktik kapitalisasi untuk aktiva yang berumur panjang berikut depresiasinya, penggunaan cara 

accrual dan penangguhan biaya, pertimbangan persediaan dalam penentuan laba, metode 

penilaian persediaan dan sebagainya.  
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   Penyajian laporan keuangan berkaitan dengan klasifikasi neraca, perlakuan terhadap laba 

atau rugi yang luar biasa dalam perhitungan rugi laba, pengungkapan utang bersyarat/contingent, 

penjelasan dasar penilaian dalam neraca dan sebagainya. Data yang dapat dipercaya, tetapi 

penyajian dalam laporan keuangannya tidak memuaskan, dapat mengakibatkan manfaat informasi 

menjadi berkurang ataupun bahkan menyesatkan. Data dapat dipercaya bila didasarkan pada 

metode akuntansi yang dapat diterima. 

 Metode akuntansi yang dapat diterima adalah cara yang realistis dalam pencatatan transaksi 

suatu organisasi dan pengaruhnya pada saat terjadi. Metode ini dengan memakai dasar accrual 

(timbulnya hak dan kewajiban) dapat menghubungkan biaya pengorbanan (cost) dengan 

pendapatan (revenue) yang tepat di dalam suatu periode tertentu. Penyajian laporan keuangan yang 

dapat diterima adalah cara penyajian yang tidak menceng, tidak dipengaruhi oleh rasa suka atau 

tidak suka dan melaporkan sewajarnya mungkin sesuai dengan data faktual yang diperoleh melalui 

metode akuntansi yang dapat diterima. 

Kedua, pengungkapan yang cukup, mengandung ide bahwa auditor tidak perlu melaksanakan 

fungsinya untuk menjelaskan informasi laporan keuangan kepada pihak ketiga, kecuali bila: 

1) Meyakinkan dirinya, bahwa informasi telah cukup diperoleh untuk keputusan investment 

sesuai dengan kondisi pasaran yang berlaku 

2) Menunjukkan kemampuannya dan kemauannya sebagai seorang ahli, bahwa informasi 

tersebut telah diperiksanya dan telah menyatakan pendapatnya sesuai dengan 

keandalannya. 

3) Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kepentingan para penanam 

modal (investors) sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan profesionalnya. 

Ketiga, kewajiban pemeriksaan (auditing) dapat dilaksanakan oleh auditor setelah ia mengambil 

langkah-langkah seperlunya untuk melindungi para pemakai/pembaca laporan hasil auditnya; agar 
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jangan sampai menyesatkan, baik pada luas dan sifat audit maupun pada sifat pernyataan pendapat 

yang diberikan. Auditor berkewajiban untuk menyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan yang 

disajikan manajemen telah disajikan secara lengkap (full disclosure) dan wajar (fair). 

Pengungkapan secara full disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan 

informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, 

informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat mengambarkan secara tepat mengenai kejadian-

kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Lebih lanjut 

informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan 

dalam mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan pengugkapan secara wajar menunjukkan tujuan 

etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan 

keuangan.  

2.1.1.1.2.4.  Independensi (Independence) 

          Seperti yang dikemukakan dalam standar umum kedua bahwa ”Dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor” (SPAP-IAI:2005) maka jelaslah bahwa standar ini menghendaki agar dalam praktik 

untuk masyarakat, auditor harus lurus tidak memihak kepada siapapun, selain memihak kepada 

kebenaran menurut pertimbangan keahliannya. Tetapi sikap mental yang independen, tidak 

mengandung arti bahwa auditor bersikap seperti penuntut umum. Sikap independen ini lebih 

mendekati ketidak-memihakan yudisial yang mengakui suatu kewajiban kewajaran (fairness) 

tidak saja kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada para kreditor dan kepada 

pihak lainnya yang mungkin mengandalkan atas laporan akuntan publik. Hal sangat penting 

diperhatikan  bagi profesi akuntan adalah bahwa masyarakat pada umumnya tetap yakin mengenai 

adanya independensi akuntan publik. Keyakinan publik akan dilemahkan dengan bukti adanya 

kekurangan independen dan hal ini juga akan dirugikan dengan adanya keadaan dimana orang 
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dengan cukup alasan percaya ada yang mempengaruhi independensi. Untuk dapat menjadi 

independen, auditor harus benar-benar jujur. Untuk dapat diakui sebagai independen, auditor harus 

bebas dari kewajiban apapun atau bebas dari kepentingan apapun dengan klien, kepentingan 

manajemen atau para pemiliknya. 

Auditor yang independen bukan saja ia harus independen dalam kenyataan (independen in 

fact), tetapi juga harus menghindarkan situasi bahwa pihak luar akan meragukan independensinya 

atau dengan perkataan lain independen dalam penampilan (independen in appearance).   Sikap 

independen  merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP 

(Generally Accepted Auditing Standards/GAAS) yang merupakan panduan umum bagi auditor 

dalam memenuhi tanggungjawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan historis 

(Aren, 2003).      

 
2.1.1.1.2.5.  Berbuat sesuai kode etik (Ethical Conduct) 

       Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor adalah kesediaan menerima tanggungjawab 

terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggungjawab ini 

secara efektif, auditor perlu memelihara standar perilaku yang tinggi secara konsekwen dan 

konsisten. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, auditor atau anggota Kantor Akuntan 

Publik (KAP) harus selalu mempertahankan sikap  mental independen di dalam memberikan jasa 

profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam 

fakta maupun dalam penampilan. Demikian juga auditor juga harus mempertahankan integritas 

dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh 

membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau 

mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangan kepada pihak lain.  Auditor anggota KAP tidak 

diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. 
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Anggota dalam menjalankan praktik akuntan diperkenankan mencari klien melalui pemasangan 

iklan, melakukan pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak  merendahkan 

profesi. Selain itu auditor anggota KAP wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan 

perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi seprofesi. Anggota juga wajib 

berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan audit 

menggantikan akuntan publik terdahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik 

lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. 

 

2.1.1.1.3. Karakteristik Auditing  

     Karakteristik audit baik dalam penugasan general audit, management audit, special  

audit maupun forensic audit adalah sebagai berikut 

2.1.1.1.3.1. Harus ada informasi   

    Kegiatan audit dapat terlaksana  bilamana terlebih dahulu telah ada informasi dalam 

bentuk yang dapat diuji serta beberapa standar yang dapat digunakan oleh auditor untuk 

mengevaluasi informasi tersebut. Informasi dapat dan telah tersaji dalam berbagai bentuk. Dalam 

hal ini auditor secara rutin melaksanakan audit atas informasi yang dapat diukur, seperti informasi 

yang disajikan dalam  laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan instansi pemerintah. 

Laporan keuangan merupakan tanggungjawab manajemen (PSA No.02 IAI:2009) Manajemen 

bertanggungjawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan 

memelihara pengendalian intern, diantaranya mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan 

transaksi yang konsisten  dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. 

         Dengan demikian, auditing tidak berpijak pada informasi akuntansi yang harus diperiksanya, 

tetapi harus bersandar pada ide dan metode yang logis untuk menilai keabsahan laporan keuangan 

yang diperiksanya. 
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Setiap penyajian laporan keuangan dianggap salah, bila dipengaruhi oleh: 

1) Prasangka pribadi (personal bias) 

2) Kepentingan pribadi (self interest) 

3) Kecerobohan (carelessness) 

4) Ketidak jujuran (dishonesty) 

 
           Dalam audit forensik, informasi awal bisa berasal dari temuan hasil audit keuangan, temuan 

hasil audit operasional atau  hasil audit kinerja dan bisa berasal dari laporan pengaduan masyarakat 

atas dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang disampaikan ke instansi penegak hukum. 

 
2.1.1.1.3.2.   Kriteria yang ditetapkan lebih dahulu 

        Dalam mengevaluasi informasi yang diperoleh auditor dapat menggunakan beragam 

kriteria  tergantung dari informasi yang akan diaudit. Sebagai contoh dalam audit atas laporan 

keuangan historis dari suatu perusahaan yang go public, auditor akan menggunakan kriteria yang 

termuat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) atau GAAP. Dalam audit Laporan 

Keuangan Pemerintah, kriteria yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

            Untuk informasi informasi yang lebih subyektif, seperti audit forensik, kesulitan yang 

lebih besar akan timbul dalam menetapkan kriteria yang akan digunakan. Secara khusus, auditor 

serta perusahaan atau entitas ekonomi yang diaudit akan membahas bersama-sama tentang kriteria 

yang akan digunakan tersebut sebelum proses audit dilakukan. Umpamanya untuk suatu proses 

kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah 

bagaimana penerapan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa dan juga 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara. 

Disamping itu juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan 

kegiatan di unit kerja organisasi. 
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2.1.1.1.3.3.  Pengumpulan bukti dan pengevaluasian bukti 

             Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah 

informasi yang sedang di audit tersebut telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ada. Bukti audit 

terdapat dalam beragam bentuk, termasuk pula pernyataan  lisan dari klien, komunikasi tertulis 

dengan pihak ketiga, serta observasi yang dilakukan oleh auditor. Merupakan hal yang sangat 

penting untuk memperoleh sejumlah bukti audit yang cukup relevan, material dan kompeten agar 

dapat mencapai tujuan audit. Menentukan tipe serta banyaknya  bukti audit yang harus 

dikumpulkan dan mengevaluasi apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan merupakan suatu bagian yang kritis dari setiap audit. Pengumpulan bukti dalam audit 

forensik lebih dominan dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan 

bertanggungjawab, disamping melalui observasi dan analisis. 

 
2.1.1.1.3.4.  Dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen 

       Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan 

serta harus kompeten (memiliki kecakapan) agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang 

harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti tersebut selesai 

diuji. 

                 Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus 

senantiasa bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian 

keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman-

pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pendidikan formal dan pengalaman professionalnya 

dari  seorang auditor akan saling melengkapi satu sama lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai 

seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Hal ini dinyatakan 
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dalam standar pertama dari standar audit yaitu “Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih 

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (PSA No.4:IAI 2009)”  

Hal ini berarti bahwa betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, 

termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang 

dimaksudkan dalam standar auditing, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman 

memadai dalam bidang auditing. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis 

maupun pendidikan umum. Asisten junior, yang baru masuk ke dalam karier auditing harus 

memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi dan review terhadap hasil 

pekerjaannya dari atasannya yang berpengalaman. Sifat dan luasnya supervisi dan review terhadap 

hasil pekerjaan tersebut harus meliputi keanekaragaman praktik yang luas. Setiap auditor 

independen yang menjadi penanggungjawab suatu perikatan harus menilai dengan baik kedua 

persyaratan profesional dan harus menggunakan pertimbangan matang dalam setiap tahap 

pelaksanaan supervisi dan dalam review terhadap hasil pekerjaan dan pertimbangan pertimbangan 

yang dibuat asistennya. Pada gilirannya, para asisten tersebut harus juga memenuhi 

tanggungjawab menurut tingkat dan fungsi pekerjaan mereka masing-masing.  Pelatihan 

profesional mencakup pula kesadarannya untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan 

yang terjadi dalam bisnis profesinya. Auditor harus mempelajari, memahami, dan menerapkan 

ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI:2005)    

2.1.1.1.3.5. Menghasilkan suatu laporan audit yang merupakan komunikasi atas temuan 
auditor kepada para pengguna informasi. 

                 Hasil pekerjaan auditor dituangkan dalam laporan audit, yang merupakan sarana 

komunikasi atas temuan auditor kepada para pengguna informasi. Dalam PSA No.08 standar 

pelaporan pertama menyatakan “Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan 

telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. Tetapi informasi 
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yang disajikan dalam laporan keuangan tidak semuanya berupa fakta. Ada informasi yang diukur 

berdasarkan taksiran dan ada informasi pada tanggal penyajian laporan keuangan berasal dari 

transaksi yang belum selesai secara tuntas (misalnya utang bersyarat). Oleh karenanya dalam  

standar pelaporan tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan tentang fakta, namun standar 

tersebut mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan-

laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi tersebut. Pertimbangan auditor 

independen mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan harus 

ditetapkan dalam rerangka (framework) prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tanpa 

rerangka tersebut, auditor tidak mempunyai suatu standar baku untuk menilai penyajian posisi 

keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam laporan keuangan. Hal penting pula adalah pendapat 

auditor bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus 

kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia harus didasarkan atas 

pertimbangannya apakah: (a) prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum 

di Indonesia, (b) prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan, (c) 

pelaporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi cukup yang dapat mempengaruhi 

penggunaan, pemahaman, dan penafsirannya, (d) informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya dan (e) laporan keuangan 

mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya dalam suatu cara yang menjajikan 

posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dalam batas-batas yang dapat diterima, yaitu batas-batas 

yang layak dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan 

           Penggunaan standar akuntansi tersebut haruslah konsisten. Tujuan utama konsistensi 

adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua 

periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi. Jika daya banding laporan 

keuangan diantara dua periode akuntansi tidak dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip 
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akuntansi dan bahwa prinsip akuntansi tersebut telah diterapkan secara konsisten diantara dua atau 

lebih periode akuntansi baik karena (a) tidak terjadi perubahan prinsip akuntansi, atau (b) terdapat 

perubahan prinsip akuntansi atau metode penerapannya, namun dampak perubahan prinsip 

akuntansi tersebut terhadap daya banding laporan keuangan tidak material, maka auditor tidak 

perlu membuat pengungkapan mengenai konsistensi dalam laporan auditnya. Namun Auditor 

harus memahami secara berhati-hati hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan 

keuangan. Walaupun ketidakonsistenan penerapan prinsip akuntansi dapat menyababkan 

kurangnya daya banding laporan keuangan namun faktor lain yang tidak berhubungan dengan 

konsistensi dapat pula menyababkan kurangnya daya banding laporan keuangan. Auditor  

mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya. Selanjutnya jika ketidakkonsistenan 

penerapan prinsip akuantansi yang mempunyai pengaruh material atas laporan keuangan, maka 

auditor independen harus memuat penjelasan dalam laporan auditor independen dengan cara 

menambahkan paragraf penjelasan.  

Dalam PSA No.09, standar pelaporan kedua menyatakan; 

”Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan 
prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan 
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode 
sebelumnya” (IAI:2009)  
       

Perubahan akuntansi yang mempengaruhi konsistensi antara lain; (1) perubahan dalam 

prinsip akuntansi (2) perubahan dalam entitas dalam membuat laporan (3) laporan setelah terjadi 

penggabungan kepentingan (4) koreksi kesalahan penerapan dalam prinsip (5) perubahan dalam 

prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dalam estimasi akuntansi dan (6) perubahan 

dalam penyajian arus kas. 

Disamping masalah konsistensi, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia harus mencakup dimuatnya pengungkapan informatif 

yang memadai atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan 
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keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Dalam PSA No.10, standar ketiga menyatakan     

”Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali 

dinyatakan lain dalam laporan auditor”. Bila menajemen menghilangkan dari laporan keuangan, 

informasi yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

termasuk catatan laporan keuangan, auditor harus memberikan pendapat wajar dengan 

pengecualian atau pendapat tidak wajar karena alasan tersebut dan harus memberikan informasi 

yang cukup dalam laporannya. Di dalam mempertimbangkan cukup atau tidaknya pengungkapan 

dan dalam segala aspek lain auditnya, auditor menggunakan informasi yang diterima dari kliennya 

atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh kliennya, bahwa auditor akan merahasiakan informasi 

tersebut. Tanpa adanya kepercayaan demikian, auditor akan sulit untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Oleh karena itu, tanpa izin 

kliennya, auditor tidak boleh mengunggkapkan informasi yang tidak diharuskan untuk 

diungkapkan dalam laporan kekuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan  berlaku di 

Indonesia. Namun jika pembatasan terhadap lingkup audit tidak memungkinkan auditor untuk 

memberikan pendapat mengenai kesesuaian tersebut maka pengecualian semestinya diperlukan 

dalam laporan auditnya. 

            Bahkan auditor juga harus berhati hati akan adanya kecurangan yang sengaja dilakukan 

manajemen. Meskipun kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor 

berkaitan secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat salah saji material dalam laporan 

keuangan. Hal ini penting karena auditor bertanggungjawab dalam merencanakan dan 

melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan 

bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. 
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2.1.1.1.4. Jenis Audit dan Tujuan Audit 

2.1.1.1.4.1. Audit Umum Keuangan (General Audit)  

   Adalah suatu reviu independen yang terutama ditujukan untuk menilai kewajaran 

laporan keuangan secara keseluruhan yang telah disajikan oleh manajemen. Audit ini lazimnya 

dilakukan oleh pemeriksa yang berasal dari luar organisasi yang bersangkutan dan dilaksanakan 

tidak terperinci. Audit ini harus dilakukan sesuai dengan SPAP dan auditor memberikan 

pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diaudit tersebut. Dalam pemeriksaan Laporan 

Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, BPK menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara  (SPKN). Laporan hasil audit keuangan memuat pendapat auditor. Berkaitan dengan 

pemeriksaan laporan keuangan negara, BPK dalam buku Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK 

tahun 2002, menyebutkan 5 (lima) alternatif opini yaitu: 

1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas 

yang diperiksa, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, 

hasil usaha, dan arus kas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

2. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan, keadaan tertentu mungkin 

mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraph penjelas (atau bahasa penjelasan yang 

lain) dalam laporan pemeriksaan. 

3. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan entitas 

yang diperiksa menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, 

hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

di Indonesia, kecuali dampak-dampak hal hal yang berhubungan dikecualikan. 
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4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang 

diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas 

tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 

5. Menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion), menyatakan bahwa auditor tidak 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak cukup untuk membuat 

kesimpulan. 

Pembuatan opini terhadap laporan keuangan didasarkan pada kriteria: 

a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 

b.kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) 

c. kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan 

2.1.1.1.4.2.efektivitas sistem  pengendalian intern.Audit Operasional (Management Audit) 

        
        Audit operasional atau pemeriksaan pengelolaan (management audit) adalah suatu 

pemeriksaan yang independen, sistimatis, selektif dan analitis untuk menilai bagaimana cara 

pengelolaan atau operasi suatu organisasi diatur dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu 

semua peringkat manajemen dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan memberikan 

informasi kelemahan yang dijumpai berikut usul usul rekomendasi perbaikannya. Audit ini 

ditekankan pada evaluasi terhadap penggunaan sumber daya dan dana apakah sudah dilakukan 

secara hemat, effisien dan efektif. Audit manajemen berhubungan dengan peningkatan kinerja atau 

prestasi di masa yang akan datang dan memusatkan pada sistem perencanaan dan pengendalian 

manajemen telah dilaksanakan sehingga mencapai efisiensi, efektivitas, dan kehematan organisasi 

atau bagian organisasi 

Agar manfaat audit manajemen dapat dicapai, maka audit tersebut harus bersifat 

independen. Independensi yang diperlukan oleh auditor dalam audit manajemen meliputi: 

1. Bebas dari pengaruh pribadi atas pertanggungjawaban atas kegiatan unit yang diauditnya 
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2. Dapat mengembangkan program audit tanpa pengaruh yang tidak sepantasnya 

3. Dapat mengakses sepenuhnya bukti-bukti dan para karyawan palaksana yang diperlukan dalam 

kegiatan audit. 

4. Dapat memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

5. Dapat memasukan ke dalam laporan audit semua masalah yang dianggap perlu 

          Independensi audit manajemen tersebut harus dinyatakan pula dalam kebijakan organisasi 

dan usaha-usaha nyata dalam mempertahankan dan memelihara independensi secara profesional. 

Dalam kebijakan organisasi, independensi audit manajemen digambarkan dalam status 

departemen internal audit. Manajemen harus menyadari bahwa jika audit manajemen tidak bersifat 

independen maka manfaat audit manajemen tersebut tidak akan dapat dicapai. Pembatasan 

terhadap lingkungan pekerjaan auditor berarti menggagalkan tugasnya. Faktor independensi yang 

sangat penting adalah integritas dan objektivitas. 

  
2.1.1.1.4.3. Audit Tujuan Tertentu (Special Audit) 

 
           Audit kepatuhan berhubungan dengan kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan 

kebijakan, peraturan, atau undang-undang yang telah ditentukan sebelumnya.  Audit dengan 

tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Audit ini bisa 

bersifat; eksaminasi, reviu, atau prosedur yang telah disepakati lebih dahulu. Ruang lingkup audit 

tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal di bidang keuangan, pemeriksaan 

investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. 

    Audit manajemen dapat dibedakan dengan audit  keuangan dan audit kepatuhan dari segi 

orientasi terhadap waktu. Audit manajemen berorientasi pada peningkatan kinerja manajemen di 

waktu  yang akan datang. Sedangkan audit keuangan dan audit kepatuhan orientasi waktunya 

bersifat historis.  
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 Dari hasil  general audit  dan operasional audit serta audit tertentu, bila auditor 

menemukan adanya indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur melawan hukum, maka akan 

didalami dengan melakukan   audit forensik dengan pendekatan investigatif. 

2.1.1.1.4.4.  Audit Investigatif 

                   Audit investigative adalah suatu audit yang dilakukan dengan pendekatan investigasi 

terhadap suatu kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara. Dalam hal ini 

auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti akuntansi yang kompeten, relevan dan 

cukup serta menggali modus operandi pernyimpangan dengan teknik wawancara kepada pihak-

pihak terkait sehingga ditemukannya penyimpangan  yang berindikasi tindak pidana korupsi, 

sebab-sebab hakiki penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab serta jumlah kerugian 

keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang berindikasi tindak pidana korupsi.  

2.1.1.1.4.4.1. Aksioma Audit Investigatif          

                    Auditor yang akan melakukan audit investigatif harus memahami aksioma audit 

investigatif. Hal ini terkait dengan yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa dalam konsepsi 

auditing dikenal adanya konsep due audit care, prudent auditor dimana seorang auditor 

professional berupaya menghindari tuntutan dengan tuduhan teledor dalam melaksanakan 

tugasnya. Untuk itu seorang auditor  yang melakukan audit investigatif harus memahami tiga 

aksioma dalam audit investigatif yaitu: 

1) Sifat fraud yang selalu tersembunyi. Tidak ada investigasi yang 100 % dapat 

mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya. Selain itu, umumnya kecurangan tidak 

pernah berulang dalam arti tidak ada dua kecurangan yang sama persis. Karenanya  

dibutuhkan kreativitas dan intuisi auditor dalam mengungkapkan penyimpangan dimaksud.  

2) Pembuktian fraud secara timbal balik. Tidak ada keyakinan absolut yang dapat diberikan 

bahwa kecurangan benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Untuk mendapatkan bukti bahwa 
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kecurangan tidak terjadi, auditor harus juga berupaya membuktikan kecurangan telah terjadi. 

Demikian juga untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan telah terjadi, auditor harus juga 

berupaya membuktikan kecurangan tidak terjadi. 

3) Hanya pengadilan yang menetapkan bahwa fraud memang terjadi. Auditor forensik 

hanya berupaya membuktikan terjadinya fraud. Namun hanya pengadilan yang mempunyai 

kewenangan untuk menetapkan bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi atau 

tidak dan apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak serta 

menetapkan besarnya kerugian keuangan negara sebagai dampak dari tindak pidana korupsi 

tersebut. Berarti dalam hal auditor forensik melakukan audit forensik, maka auditor forensik  

harus memahami bahwa setiap proses audit forensik atas kecurangan diasumsikan akan 

berakhir hingga tahap litigasi 

 
2.1.1.1.4.4.2.  Prinsip-prinsip Audit Investigatif 

                  Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa investigasi merupakan metode/teknik 

yang dapat digunakan dalam audit forensik. Investigasi memerlukan penerapan kecerdasan, 

pertimbangan yang sehat dan pengalaman, selain juga pemahaman terhadap ketentuan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip investigasi guna pemecahan permasalahan yang dihadapi.  

Mengenai prinsip-prinsip dalam audit investigatif ini, berdasarkan pengalaman dan praktik, berapa 

nara sumber dalam focus group discussion  (FGD) memberikan pendapat sebagai berikut: 

1) Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan, dan 
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung 
fakta yang dipermasalahkan, 

3) Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk 
‘merespons’ maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin 
besar. 

4) Auditor mengumpulkan fakta-fakta sedemikian hingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut 
dapat memberikan simpulan sendiri (bahwa telah terjadi tindak kejahatan dan pelaku kejahatan 
tersebut teridentifikasi). 
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5) Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu 
mengungkapkan hal yang sama 

6) Penggunaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi pelaksanaan investigasi, bukan merupakan 
pengganti dari investigasi. Auditor harus memperoleh bukti fisik yang mungkin akan 
disampaikan kepada tenaga ahli untuk pengujian lebih lanjut. 

7) Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh 
kelemahan manusia. Auditor harus selalu berusaha untuk mengkonfirmasikan setiap 
pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh saksi. 

8) Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka 
akhirnya ia akan mendapatkan jawaban yang benar. 

9) Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Auditor harus mempertimbangkan 
segala kemungkinan untuk dapat memperoleh informasi. 

                   
Penggunaan pendekatan  investigatif dalam pelaksanaan audit forensik terhadap  kasus tindak 

pidana korupsi didasarkan pada penilaian yang logis terhadap individu dan segala sesuatu/benda 

yang terkait dengan tindak kejahatan tersebut. Individu yang terkait mencakup korban, pelapor, 

dan ‘saksi-saksi’ yang mungkin mengetahui sesuatu tentang kejahatan tersebut. Juga termasuk 

pelaku kejahatan yang tentunya tahu persis dengan kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan 

benda yang terkait mencakup segala jenis peralatan/sarana yang digunakan untuk melakukan 

tindak kejahatan. 

a. Individu yang terkait dengan tindak pidana korupsi 

         Korban, pelapor dan ‘saksi-saksi’ merupakan subyek wawancara bagi auditor forensik 

dalam rangka memperoleh fakta dan informasi yang diketahui mereka. ‘Tersangka’ dan pelaku 

kejahatan juga merupakan subyek wawancara, yang merupakan dasar terjadinya suatu fakta, 

dalam rangka auditor forensik menentukan sampai seberapa jauh keterlibatan mereka dalam 

tindak kejahatan tersebut. 

Proses memperoleh informasi dari hasil wawancara dengan seseorang memerlukan suatu 

keahlian, kesabaran, dan pemahaman terhadap sifat manusia. Perlu diingat bahwa tingkat 

keandalan bukti yang diperoleh dari manusia sangat bervariasi. Kesalahan manusia, 

ketidakpastian dan ketidaksempurnaan manusia yang berbeda-beda akan menghasilkan tingkat 
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keandalan yang berbeda pula. Menghadapi keadaan ini, auditor harus senantiasa melakukan 

konfirmasi terhadap kebenaran informasi yang diperoleh dengan pihak-pihak yang 

independen. 

b. Benda-benda yang terkait dengan tindak pidana korupsi 

Auditor Forensik harus memahami bahwa benda-benda fisik yang terkait dengan tindak 

kejahatan mempunyai nilai-nilai pembuktian yang sangat berarti. Auditor harus memahami 

hal yang terkait dengan bukti fisik tersebut yaitu: 

a. Bagaimana memperoleh dan menyimpannya; 

b. Bagaimana memperoleh informasi yang optimal dari bukti fisik tersebut; 

c. Bagaimana mengartikan/menafsirkan informasi yang telah diperoleh tersebut. 

 

Auditor Forensik harus memahami pula bahwa bukti fisik merupakan bukti faktual. Tidak 

seperti halnya ingatan manusia yang terbatas, bukti fisik selalu mengungkapkan cerita yang 

sama dari waktu ke waktu. Namun, bukti fisik akan berkurang nilainya apabila auditor gagal 

mendapatkannya, mempelajarinya dan memahaminya. 

2.1.1.1.4.4.3.  Metodologi Audit Investigatif 

                              Pengetahuan tentang proses investigasi terhadap kecurangan yang terdeteksi 

serta keterampilan menerapkan teknik-teknik yang relevan untuk mengungkapkan dan 

menuntaskan suatu kasus, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan audit forensik yang efektif dan 

efisien. Metodologi auditing berkaitan dengan metode auditing  yang dapat dijabarkan kedalam 

dua hal yaitu attitude dan metodologi prosedur (Mautz, 1961) . Pengunaan metode dan prosedur 

audit tidak bisa sama antara satu kasus dengan kasus yang lain. Tidak ada jaminan metode yang 

sukses disuatu kasus akan sukses pula penggunaannya di kasus yang lain. Metode tersebut perlu 

disesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Metode itu akan tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan kebutuhan penyelidikan dilapangan. 
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       Lebih specifik, Wells (2004) menjelaskan bahwa  untuk  setiap  audit investigatif harus 

dimulai atas dasar predication yaitu:   

“Predication is the totality of circumstances that would lead a reasonable, profesionally 
trained, and prudent individual to believe a fraud has accurreds, is accurring, and/or 
will accur. Predication is the basis upon which an examination is commenced. Fraud 
examinations should not be conducted without proper prediction” 

 
Terjemahan bebasnya oleh Tuanakotta (2007) 

 
“Predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan 
segala hal terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan 
berpengalaman dengan kehatian-hatian yang memadai, kepada kesimpulan bahwa fraud 
telah, sedang atau akan berlangsung. Predication adalah dasar untuk memulai 
investigasi. Investigasi atau pemeriksaan fraud jangan dilaksanakan tanpa adanya 
prediction yang tepat” 

Jelas bahwa dalam pelaksanaan audit investigatif juga membutuhkan informasi awal yang sejalan 

dengan karakter auditing  yaitu memiliki informasi yang relevan terlebih dahulu sebelum 

melakukan audit selanjutnya. Sebagai dijelaskan dalam aksioma audit investigatif bahwa setiap 

investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa kasus tersebut akan berakhir dengan 

suatu litigasi yang berlanjut sampai pengadilan. Padahal di lain pihak, auditor belum memiliki 

bukti yang cukup. Auditor hanya baru mempunyai dugaan atas dasar predication. Keadaan ini 

tidak berbeda dengan ilmuan yang membuat “dugaan” atas dasar pengamatannya terhadap 

berbagai fakta, kemudian dugaan ini diujinya (Tuanakotta, 2007). Seperti hipotesis yang harus 

diuji oleh ilmuwan, auditor forensik membuat teori tentang bagaimana fraud itu terjadi, 

selanjutnya disebut dengan fraud theory . Teori fraud mulai dengan asumsi, berdasarkan fakta 

yang diketahui, tentang apa yang mungkin terjadi. Kemudian asumsi tersebut diuji untuk 

menentukan apakah asumsi tersebut dapat dibuktikan. atau berkaitan dengan teori  dari rekaan 

atau perkiraan yang harus dibuktikan.  Dalam penerapan selanjutnya, auditor dengan 

menggunakan fraud theory tersebut melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Analisis data yang tersedia (Analyze `availables) 

2. Mengembangkan hipotesis berdasarkan analisis data (Creat of hipotesis). 

3. Menguji hipotesis tersebut (Test the hipotesis) 

4. Perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. 

2.1.1.1.4.5.Audit Forensik (Forensic Audit) 
 

         Audit forensik adalah disiplin ilmu audit yang relatif baru. Jenis audit lainnya seperti audit 

keuangan dan audit operasioanal sudah lama dikenal dan diterima, sementara audit forensik baru 

muncul pada abad ke-20 yaitu dengan adanya kriminal federal di Amerika Serikat. Akhir-akhir ini 

hukum federal di Amerika Serikat yang memberi konstribusi pada pertumbuhan audit forensik 

adalah “the  Labor- Management Reporting and Disclousure Act, the Welfare –Persion Fund Act. 

Hukum-hukum ini digabungkan dengan banyaknya muncul kasus-kasus kecurangan dan 

penyelahgunaan dalam pemerintahan dan kegerahan masyarakat terhadap kejahatan kerah putih. 

Menurut  Bologna (1989), kata forensik berarti “menghubungkan atau dipergunakan dalam proses 

hukum, oleh sebab itu audit forensik berarti aplikasi disiplin akuntansi dan audit pada masalah-

masalah dalam legalisasi, yang berkaitan dengan tindakan hukum. 

           Kadangkala audit forensik disebut juga akuntansi forensik. Hal ini diungkapkan oleh 

Bologna dan Lindquist (2006), bahwa terdapat empat kosa kata dalam perbendaharaan akuntansi 

yang maknanya hampir sama., walaupun penekanannya berbeda beda. Ke empat kosa kata tersebut 

adalah fraud auditing, forensic accounting, investigative accounting, litigation support and 

valuation analysis.  Meskipun terhadap istilah-istilah tersebut tidak didefinisikan secara jelas/not 

clearly defined (2006:3).  Namun demikian, Bologna lebih berpendapat pengertian dan dalam 

pengunaan sehari-hari istilah litigation support yang paling luas dan mencakup keempat istilah 

lainnya. Dalam hal ini segala sesuatu yang dilakukan dalam akuntansi forensik, bersifat dukungan 

untuk kegiatan litigasi. Dengan kata lain  forensic accounting adalah untuk tujuan mengumpulkan 
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bukti-bukti yang orientasinya untuk membantu pihak penegak hukum /forensic accounting 

evidence is oriented to a court of law (Bologna 2006:44). Hal ini memperkuat pendapat  George 

A. Manning (1999) dalam bukunya Financial Investigation and Forensic Accounting  bahwa pada 

dasarnya forensic accounting dapat didifinisikan sebagai berikut: 

               “as the science of gathering and presenting financial information in a form that will be 

accepted by a court of jurisprudence against perpetrators of economic crime” 

 Sementara  itu The Association of Certified  Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan 

forensic accounting sebagai fraud examination. Penggunaan istilah ini dapat disamakan dengan 

Audit Forensik. Hal ini disebabkan, pada hakekatnya pekerjaan forensic accounting tersebut lebih 

banyak menggunakan ilmu auditing  yang secara spesifik dan bertujuan untuk litigasi.  

         Penggunaan istilah audit forensic ini didukung oleh banyak pendapat anti fraud professional 

yang mendefinisikan forensic accounting secara typically  merefer  kepada  

                    incorporation of all the terms involved with investigations, including fraud auditing; 
that is, fraud auditing as a subset of forensic accounting.(Bologna 2006:4) 

 
Demikian juga Crumbley (2007), berpendapat bahwa;  

         “Simply  put, forensic accounting is legal accurate accounting. That is, accounting that 
is sustainable in same adversarial legal proceeding, or within some judicial or 
administrative review” 

 
 atau secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensic adalah akuntansi yang akurat 

untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat dipertahankan dalam kancah perseteruan 

selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau admiministratif. Dengan 

kata lain, forensic accounting mendekatkan bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan 

di pengadilan atau dikenal dengan bukti hukum (Sunaryadi, 2008).  Pendapat yang sama juga oleh 

Hopwood (2008)  yang mengatakan bahwa “akuntansi forensik adalah penerapan keahlian 

investigasi dan analisis untuk tujuan memecahkan berbagai permasalahan financial sesuai dengan 

ketentuan lembaga pengadilan”. Demikian juga Tuanakota (2007)  berpendapat bahwa “akuntansi 
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forensik adalah penerapan disiplin akuntansi (termasuk auditing) dalam wilayah disiplin hukum. 

Secara lebih spesifik, cakupannya adalah fraud atau masalah lain yang menimbulkan sengketa. 

Lebih lanjut Bologna et al (1993) dalam bukunya The Accounting’s Handbook of Fraud & 

Commercial Crime, menjelaskan; 

               “Forensic and investigative accounting is the application of financial skills and 
investigatif mentality to unresolved issue, conducted within the contest of the rules of  
evidence, fraud knowledge, and strong knowledge and understanding of business reality 
and the working of the legal system” 

 
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa  secara umum 

audit forensik  dapat didefinisikan sebagai ilmu mengenai pengumpulan dan penyajian informasi 

dalam bentuk dan format yang dapat diterima oleh sistem hukum di pengadilan dalam melawan 

para  pelaku kejahatan ekonomi. Dalam hal ini terjadi perpaduan antara akuntansi, auditing dan 

hukum.  Kemudian para ahli di bidang auditing dan forensic accounting menggunakan berbagai 

istilah yang dapat dipertukarkan, seperti forensic auditing, forensic audit, fraud examination dan 

forensic accounting, serta audit investigasi.. 

Secara spesifik ACFE  (Wells, 2004) membedakan financial audit dengan fraud examination 

(fraud audit) sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
                                      Perbedaan Financial Audit dengan Fraud Audit                          

 
Sumber: ACFE (2004) 
 
 
           Secara lebih mendalam audit forensik mencakup reviu dokumentasi keuangan untuk tujuan 

tertentu, yang mungkin saja berhubungan dengan masalah litigasi dan pidana. 

PembuktianSkeptisme professionalAnggapan

Teknik fraud examination, meliputi 
pengujian dokumen, reviu data eksternal, 
wawancara.

Teknik Audit, pengujian data 
keuangan.

Metodologi

AdaTidak adaHubungan dengan 
hukum

Apakah kecurangan telah terjadi dan 
siapa yang bertanggungjawab

Pendapat terhadap kewajaran 
penyajian laporan keuangan.

Tujuan

Spesifik, sesuai dugaan.Umum, pada data keuangan.Ruang Lingkup

Tidak berulang. Dilaksanakan jika terdapat 
bukti yang cukup.

Berulang. di laksanakan 
secara reguler. 

Waktu

Fraud AuditFraud AuditFinancial AuditFinancial AuditPerihalPerihal
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keuangan.

Metodologi

AdaTidak adaHubungan dengan 
hukum

Apakah kecurangan telah terjadi dan 
siapa yang bertanggungjawab

Pendapat terhadap kewajaran 
penyajian laporan keuangan.

Tujuan

Spesifik, sesuai dugaan.Umum, pada data keuangan.Ruang Lingkup

Tidak berulang. Dilaksanakan jika terdapat 
bukti yang cukup.

Berulang. di laksanakan 
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Waktu

Fraud AuditFraud AuditFinancial AuditFinancial AuditPerihalPerihal
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2.1.1.1.4.6. Audit Sistem Informasi Akuntansi 
 

                 Sekarang ini kemajuan teknologi informasi sudah merupakan salah satu komponen 

sumberdaya sistem akuntansi. Di lain pihak, dalam kegiatan audit keuangan yang sistem 

akuntansinya berbasis komputer, tanpa memahami komputer dan komputerisasi auditor akan 

mengalami kesulitan. Kesulitan dalam mengevaluasi pengendalian suatu perusahaan yang telah 

menggunakan sistem komputerisasi dan juga kesulitan dalam  melakukan pengujian atas transaksi 

maupun pengujian atas saldo. Untuk menghindari kesulitan tersebut, auditor perlu terus lebih 

meningkatkan kemampuan professionalnya  karena tuntutan tugas audit kini memerlukan 

kemampuan professional lebih tinggi khususnya di bidang sistem informasi 

         Dalam suatu sistem informasi perusahaan selalu terdapat kemungkinan terjadinya 

kesalahan/penyalahgunaan, karena itu sistem seharusnya dilengkapi kontrol internal dan secara 

periodik diaudit. Tidak dapat dipungkiri pula perkembangan teknologi informasi saat ini telah 

mempunyai dampak yang luar biasa pada berbagai bidang dan sektor kegiatan. Di antara implikasi 

yang relative paling besar ialah pada disiplin ilmu dan praktik akuntansi. Dalam jasa kantor 

akuntan publik mereka harus mampu berperan sebagai konsultan, membangun sistem akuntansi 

berbasis komputer. Khususnya dalam hal merumuskan kebutuhan klien (user requiretment 

definition) dan struktur pengendalian intern (system internal control). Demikian pula dalam audit, 

tanpa memahami akuntansi dan komputerisasi auditor akan mengalami kesulitan. 

Seorang auditor yang akan melakukan audit sistem akuntansi berbasis komputer harus menguasai 

bidang sistem informasi akuntansi yaitu: 

a. Menguasai teknik analisis, mendesain, dan melakukan implementasi sistem informasi, 

khususnya sistem informasi akuntansi, pada organisasi instansi publik/pemerintah maupun 

entitas bisnis (perusahaan industri, perdagangan, usaha jasa, maupun lembaga-lembaga 

keuangan, bursa dan asuransi) 
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b. Menguasai teknik serta pengetahuan komputer dan akuntansi sehingga ia mampu menjalankan 

tugas dan fungsi sebagai evaluator/auditor (audit system akuntansi berbasis komputer/audit 

operasional unit sistem informasi/quality assurance pengembangan sistem aplikasi) 

c. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya informasi agar dapat 

didayagunakan secara tepat, produkif, efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan 

jasa perjanjian informasi terhadap unit-unit divisi lain dalam organisasi tersebut (atau 

organisasi lain dalam hal melakukan usaha jasa sistem informasi pengolahan data) dalam 

rangka mencapai  tujuan organisasi 

 

2.1.1.1.4.6.1. Tujuan Audit Sistem Informasi Akuntansi 

                     Tujuan audit Sistim Iinformasi Akuntansi adalah untuk meninjau dan 

mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut 

Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan 

tujuan berikut ini dipenuhi: 

a. Perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, 

komunikasi dan data dari akses yang tidak sah,modifikasi atau penghacuran 

b. Pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoriasi 

khusus dan umum dari pihak manajemen 

c. Modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak 

manajemen 

d. Pemerosesan transaksi, file, laporan dan catatan komputer lainnya telah akurat 

dan lengkap 
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e. Data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat 

diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah 

ditetapkan 

f. File data komuter telah akurat lengkap, dan dijaga kerahasiaannya 

 

2.1.1.1.4.6.2. Standar Audit Sistem Informasi Akuntansi 

                  Selain Standar Pemeriksaan Akuntansi, yang perlu dipahami juga oleh auditor yang 

kan melakukan audit sistem informasi akuntansi adalah adalah PSA Nomor 39 tentang 

Penggunaan Tenaga Sepesialis, PSA Nomor 57 tentang Audit di Lingkungan Berbasis 

Komputer, PSA Nomor 59 tentang Teknis Audit Berbasis Komputer, PSA Nomor 63 tentang 

Lingkungan Sistem Informasi Komputer, PSA Nomor 64 tentang  Lingkungan Sistem 

Informasi Komputer- on-Line Computer System dan PSA Nomor 65  tentang Databse System. 

 

2.1.1.1.4.6.3. Risiko dan Ancaman atas Sistim Akuntansi Berbasis Komputer 

                  Risiko terdiri dari kesalahan (error, kelalaian, kekeliruan yang tidak disengaja) 

maupun penyalahgunaan (fraud, kecurangan) yang menyebabkan sistem atau organisasi tidak 

berjalan seperti yang seharusnya, khususnya dari perspektif evaluator /auditor 

Ancaman dalam sistem berbasis komputer 

a. Penyusunan sistem  tanpa dikuti dengan  control preventif atau perencanaan 

penanggulangan 

b. Pengelolaan komputer secara tidak benar 

c. Input tidak dijamin validitasnya atau diupgrade diubah oleh yang bukan berwenang 

d. Data berubah/ hilang sehingga informasi salah 

e. Data diduplikasi atau digunakan secara tidak sah 
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f. Penyadapan data pada waktu transmisi 

g. Terjadi akses data oleh yang bukan berwenang 

h. Terjadi kerusakan komputer yang mengganggu pelayanan operasional organisasi 

 

2.1.1.1.4.6.4. Prosedur Pelaksanaan Audit Sistem Informasi Akuntansi 

                       Berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama 

dengan yang diterapkan dalam  audit sistem informasi dan keuangan 

Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian 

internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem 

Sebaliknya lingkup audit operasioanal lebih luas melintasi seluruh aspek manajemen sistem 

informasi.  

Sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu melakukan: 

1. Menentukan ancaman ancaman yang dihadapi Sistim Imformasi Akuntansi 

2. Mengidentifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap 

ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidak teraturan. Seperti: 

1) Mengevaluasi prosedur pengendalian Otorisasi pemakai atas input data sumber 

2) Penanganan input data sumber secara efektif oleh personel pengendalian data 

3) Mendaftar penerimaan, perpindahan, dan pemerosesan input data sumber 

4) Penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali 

3. Mengevaluasi kelemahan (kesalahan dan ketidak teraturan yang tidak terungkap oleh 

prosedur pengendalian) 

Secara umum  prosedur audit terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: 

1. Pemahaman sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi 

2. Penentuan kemungkinan salah saji dalam tiap tahap transasksi 
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3. Penentuan aktivitas pengendalian untuk deteksi salah saji 

4. Penentuan prosedur audit untuk diteksi efektivitas aktivitas control 

5. Penyusunan program audit pengendalian 

6. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan 

7. Pengumpulan bahan bukti audit berupa bahan bukti dari data/sistem akuntansi dan bahan bukti 

berupa informasi penguat 

Kompetensi bahan bukti akuntansi ditentukan oleh keandalan sistem, struktur pengendalian intern 

dan efektivitasnya. Sedangkan kompetensi informasi penguat ditentukan oleh relevansi, sumber, 

ketepatan waktu, objektivitas dan cara pemerolehan bukti-bukti tersebut . 

Dalam pelaksanaan Audit Operasionaal atas suatu Sitem Informasi Akuntansi, menerapkan 

prosedur-prosedur berikut: 

Melakukan pengujian (test) dalam audit yaitu: 

a. Prosedur audit awal 

1) Pada awal proses; memahami bisnis klien dan bidang yang perlu perhatian, ratio 

analisis/comparative financial statements 

2) Dan review menyeluruh hasil audit 

b. Audit Pengendalian 

1) Evaluasi ada atau  tidak adanya  sistem pengendalian yang memadai 

2) Evaluasi apakah sistem pengendalian intern dijalankan dengan efektif 

c. Audit substantive 

Memeriksa transaksi terkait dengan  keuangan atau satuan moneter dengan menggunakan 

prosedur analisis. Misalnya dalam audit terhadap penjualan dan penerimaan kas; 

1) Audit atas saldo dengan memeriksa saldo kas 

2) Atas transaksi dengan memeriksa faktur  
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d. Audit pengendalian substantive 

1) Lakukan count test 

2) Pricing test 

3) Audit keseuaian catatan 

2.1.1.1.4.6.5. Software yang Digunakan dalam Audit Sistem Informasi Akuntansi 

                       Bebarapa program komputer yang digunakan saat ini antara lain; computer audit 

software (CAS) atau generalized audit software (GAS) telah dibuat secara khusus untuk auditor. 

CAS adalah program komputer yang bersasarkan spesifikasi dari auditor, menghasilkan program 

yang melaksanakan fugsi fungsi audit. Dan juga Audit Common Language (ACL) 

Pemakaian software computer 

1. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta 

database  yang akan  diaudit, merancang laporan audit dan menetapkan bagaimana cara 

menghasilkannya 

2. Infiormasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukan ke dalam sistem melalui 

program input data 

3. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau 

lebih program audit 

4. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan 

Fungsi umum software audit computer 

1. Pemformatan ulang 

2. Manpulasi file 

3. Perhitungan 

4. Pemilihan data 
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5. Analisis data 

6. Pemrosesan file 

7. Statistic 

8. Pembuatan laporan 

 

2.1.1.2.Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara 

                 Sebelum membahas lebih jauh mengenai kecurangan dalam pengelolaan keuangan 

negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari 

fraud, jenis-jenis fraud,  hal yang sangat penting dipahami oleh seorang akuntan forensik/auditor 

forensik karena perbuatan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari fraud. 

2.1.1.2.1. Pengertian Kecurangan ( Fraud) 

           Fraud dalam Black’s Law Dictionary  didefinisikan  sebagai: 

Embracing all multivarious means which human ingenuity can devise, and which 
are resorted to by one individual to get an advantage over another by false 
suggestions or suppressions of truth, and includes all surprise, trick, cunning, or 
dissembling, and any unfair way by which another is cheated. 

 

        Dalam definisi tersebut di atas fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, 

dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran 

yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, 

licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. 

          Definisi lain yang lebih singkat dan tegas  dikemukakan oleh  John Phillips  seorang hakim 

pada Supreme of Justice Australia, yaitu:  “A dishonest act, committed by deceitful means, with 

criminal intent”. Tiga aspek kecurangan menurut Phillips adalah Dishonest (ketidakjujuran), 

Deceitful (kecurangan) dan Intent (niat). 

 The Institute of Internal Auditors (IIA:1999) dalam standarnya, menjelaskan fraud dengan 

menyatakan bahwa : 
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“Fraud encompasses an array of irregularities and illegal act characterized 
by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the 
detriment of the organization and by persons outside as well as inside 
organization” 

 
         Pengertian fraud tersebut kemudian diadaptasi oleh Konsersium Organisasi      Profesi Audit 

Internal, dengan terjemahan: 

 “Fraud (kecurangan) mencakup perbuatan melanggar hukum dan 
pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan lainnya yang dilakukan 
dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan 
sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam 
atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut  (SPAI -2004) 

 

    Sedangkan Albrecht (2003) mendefinisikan fraud sebagai suatu tindakan kriminal, dengan 

menyatakan: 

Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which 
human ingenuity can devise, which are rerted to by one individual, to get an 
advantage over another by false representations. No definite and invariable 
rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it 
includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which another is 
cheated” 

           
            Dari berbagai definisi  di atas, terkandung aspek dalam fraud yaitu penipuan (deception), 

ketidakjujuran (dishonest) dan niat (intent). Ketiga aspek ini menyangkut cara-cara yang 

dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan  keuntungan dari 

pihak lain dengan penyajian yang salah/palsu. 

 
Fraud tersebut mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak jujur yang digunakan 

untuk menipu orang lain. Fraud tersebut merupakan masalah bisnis yang sangat merugikan. Dari 

hasil penelitian ACFE (1990) terhadap 2.600 laporan kecurangan diperkirakan merugikan 

organisasi di US sebesar US$400 bilion setiap tahunnya. Bahkan kerugian organisasi lebih dari $9 

setiap hari per pegawai, demikian juga  perusahaan mengalami kerugian akibat dari berbagai jenis 

kecurangan sekitar 6 % setiap tahunnya (Albrecht, 2003) Hal ini sejalan dengan pendapat 
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Singleton et al (2006), yang mengemukakan bahwa  fraud, theft, defelcation, irregularities, white 

collar crime, dan embezzlement adalah terminology yang sering dipertukarkan untuk penyebutan 

tindakan kecurangan atau fraud 

Kecurangan dalam transaksi keuangan pada umumnya  termotivasi oleh adanya keinginan 

untuk  memperoleh keuntungan diri pribadi dan atau untuk keuntungan organisasi yang dilakukan 

dengan cara window dressing atau melalui rekayasa catatan transaksi akuntasi dengan dukungan 

dokumen pertanggungjawaban fiktif, palsu atau hasil dari perbuatan kolusi. Pola kecurangan 

transaksi keuangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut 

Gambar 2.1. Pola Kecurangan Transaksi Keuangan 
 

 

            Sumber: Data diolah 

 

POLA KECURANGAN TRANSAKSI KEUANGANPOLA KECURANGAN TRANSAKSI KEUANGAN

KECURANGAN TRANSAKSI KEUANGANKECURANGAN TRANSAKSI KEUANGAN

DISEMBUNYIKAN DALAM ATAU
MELALUI REKAYASA 
CATATAN AKUNTANSI

DUKUNGAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN 
FIKTIF, PALSU ATAU HASIL KOLUSI

UNTUK
KEUNTUNGAN

PRIBADI

UNTUK
KEUNTUNGAN
ORGANISASI 
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2.1.1.2.2.  Jenis Fraud 

             Menurut O’Gara (2004) dalam Eddy Mulyadi Soepardi (2009) fraud dapat dilihat adari 2 

(dua) dimensi, yakni fraud dan pelaku fraud. Jika dilihat dari jenisnya, maka fraud terdiri dari: 

penyalahgunaan internal atau korupsi dan kecurangan dalam pelaporan.  

Menurut Albrecht (2003)  fraud dikelompokan ke dalam 6 jenis yaitu: 

1. Employee embezzlement   
2. Management fraud 
3. Investment scams 
4. Vendor fraud 
5. Customer fraud 
6. Miscellaneous fraud 

 
Bila dikaitkan dengan jenis, pelaku dan korban dari perbuatan fraud tersebut tampak dalam table 

berikut: 

Tabel 2.2 
Jenis kecurangan dikaitkan dengan korban dan pelaku 

 
No. Type of Fraud Victim Perpetrator Explanation 
1 Employee 

embezzlemet of 
occupational fraud 

Employers Employees Employees directly or 
indirectly steal from 
their employers 

2 Management fraud Stocholders, 
lenders, and others 
who rely on 
financial 
ststements 
 

Top management Top management 
provides 
misrepresentation, 
usually in financial 
information 

3 Investment scams Investors Individual Individual trict 
investors into putting 
money into fraudulent 
investments. 

4 Vendor fraud Organization that 
buy goods or 
service 

Organizations or 
individuals that sell 
goods or service 

Organizations 
overcharge for goods 
or service or 
nonshipment of 
goods, even though 
payment is made 

5 Customer fraud Organizations that 
sell goods or 
service 

Customers Customers deceive 
sellers into giving 
customers something 
they should not have 
or charging them less 
than they should 

Sumber : Albrecht :2003  “Fraud Examination” 
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   Sedangkan menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE,2008), salah satu 

asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan 

kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

a. Fraudulent Statements, yang dibagi kedalam kelompok: (1) Financial, dan (2) non-
financial. 

b. Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset), yang dikelompokkan lagi kedalam: 
(1) Cash, dan (2) Inventory and all other assets 

c. Corruption, (Korupsi)  yang terdiri dari: (1) Conflict of interest, (2) Bribery (3) Illegal 
gratuities, dan (4) Economic extortion. 

 
          Ketiga kelompok kecurangan tersebut digambarkan dalam sebuah pohon beserta cabang-

cabangnya yang dinamakan pohon kecurangan atau Fraud Tree  (Gambar 2.2) 

2.1.1.2.2.1.  Kecurangan Laporan Keuangan (Fradulent Statement) 

             Adalah sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manejemen dalam bentuk salah salah saji 

material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor karena melakukan kesalahan 

dalam pengambilan keputusan ekonomi atas dasar laporan keuangan yang menyesatkan tersebut. 

Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non financial. Contoh kecurangan dalam 

laporan keuangan adalah praktik window dressing yang dilakukan oleh manajemen Enron tahun 

2001 untuk menaikan nilai aset organisasinya. 

Kecurangan ini bisa juga dilakukan dalam berbagai modus seperti  

1. Pendapatan fiktif.  

Kecurangan ini dilakukan dengan mencatat penjualan  yang sebenarnya tidak terjadi. 

Penjualan ini dapat memakai nama pembeli yang ada atau nama fiktif. Pada periode berikutnya 

dilakukan jurnal balik (reversing entries) untuk koreksi atau menyembunyikan penyimpangan. 

Metode lain yang digunakan adalah dengan mencatat lebih besar dari penjualan yang 

sebenarnya. 
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2. Perbedaan Waktu Pengakuan.  

Kecurangan dalam laporan keuangan  termasuk juga dilakukan dengan perbedaan waktu 

pengakuan, yaitu pencatatan pendapatan atau biaya dilakukan pada periode yang salah. Prinsip 

umum akuntansi adalah bahwa pendapatan dan biaya dalam kaitannya dengan pendapatan 

tersebut harus dicatat dalam periode yang sama. Dalam hal penyimpangan laporan keuangan, 

biaya dicatat dalam periode berikutnya, sehingga biaya tampak lebih rendah. 

3. Penyembunyian Hutang dan Biaya.  

Penyembunyian hutang akan berakibat menaikkan nilai ekuitas, dan penyembunyian biaya 

akan menaikkan pendapatan bersih, dan pada akhirnya menaikkan ekuitas. 

4. Pengungkapan yang tidak sesuai (Improper Disclosures).  

Manajemen harus menjamin pengungkapan semua informasi penting dalam laporan keuangan. 

Pengungkapan yang tak sesuai meliputi: a) penyembunyian hutang, b) menghindari 

pengungkapan keputusan pengadilan dan pengambilan keputusan yang mengurangi nilai-nilai 

asset yang dilaporkan, yang mengindikasikan kewajiban  yang tidak dicatat, atau bahwa 

dengan kurang baik mencerminkan integritas manajemen, c) manajemen tidak 

mengungkapkan kepada pemilik, mengenai kecurangan yang dilakukan baik oleh pegawai, 

pejabat, maupun posisi lain yang dipercaya. d) adanya hubungan istimewa dimana anak 

perusahaan   tidak mengungkapkan kepentingan keuangan dalam sebuah transaksi yang 

menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan e) dan tidak diungkapkannya terhadap 

perubahan prosedur dan kebijakan akuntansi yang terjadi. 

5. Penilaian aset yang tak tepat (Improper Asset Valuation).  

Dengan kecurangan dalam penilaian persediaan dilakukan dengan meninggikan nilai 

persediaan melalui adanya persediaan fiktif, kesalahan penilaian persediaan untuk harga pokok 
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penjualan, dan lainnya, piutang dicatat fiktif, kecurangan dalam penghapusan piutang, serta 

pencatatan aset fiktif dan lain sebagainya. 

 

2.1.1.2.2.2.Kecurangan Penyalahgunaan Aset ( Asset Misappropriation)  

               Adalah penyalahgunaan aset seperti: kecurangan kas, kecurangan atas persediaan dan 

aset lainnya, serta pengeluaran–pengeluaran biaya secara curang (fradulent disbursement). Praktik 

kecurangan yang sering dilakukan adalah menyalahgunakan aset perusahaan untuk meraih 

keuntungan pribadi bagi anggota organisasi/perusahaan, dapat melibatkan level staf sampai 

manajemen puncak.  

Kecurangan penyalahgunaan aset ini dapat dilakukan dengan beberapa modus sebagai berikut: 

1. Pencurian uang kas. Uang merupakan titik utama dalam siklus akuntansi. Uang, baik yang 

ada di bank maupun yang ada di kas perusahaan dapat diselewengkan melalui berbagai cara; 

baik itu berupa yang telah dicatat maupun yang belum dicatat oleh perusahaan, tergantung 

dimana kejadian tersebut terjadi. Hal ini bisa dilakuan dengan mengambil uang perusahaan 

sebelum uang tersebut dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan (skimming atau off-book) 

Kecurangan ini sering terjadi  yang dilakukan oleh  karyawan yang berhubungan langsung 

dengan pelanggan. 

2. Pola Penyimpangan pada Tagihan (Billing Schemes). Pada pola ini, pelaku 

menyalahgunakan uang perusahaan tanpa harus mengambil uang atau cek secara fisik. Mereka 

membuat tagihan atau kewajiban palsu agar dibayar oleh perusahaan. 

3.  Pola Penyimpangan pada Gaji dan Upah (Payroll Fraud). Dilakukan dengan cara 1) 

memasukan pegawai fiktif dalam daftar gaji 2) pemalsuan jam kerja atau mengubah tarif upah  

3) memalsukan jumlah penjualan untuk memperoleh komisi 4) memalsukan dokumen 

kompensasi pegawai seperti biaya perawatan fiktif 
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4. Pola Biaya (expenses reimbursement scheme). Dilakukan dengan menggunakan dokumen 

pendukung pengeluaran biaya lebih dari satu kali. 

5.  Pencurian Asset perusahaan selain uang seperti pencurian persediaan,  

2.1.1.2.2.3.Tindak Pidana Korupsi (Corruption) 

Korupsi merupakan permasalahan yang utama di Indonesia bahkan dunia. Korupsi tidak 

saja menyebabkan kemiskinan akibat target-target pembangunan yang tidak berhasil dan tujuan 

pembangunan yang dibelokkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Korupsi merupakan salah 

satu jawaban utama mengapa Negara-negara di Afrika dan berbagai belahan dunia lainnya 

mengalami kemunduran di saat bangsa-bangsa lain di belahan lain mengalami kemajuan yang 

pesat.  

Sejumlah kajian yang dilakukan sejak tahun 1990-an mengumpulkan bukti bahwa betapa 

korupsi merusak pembangunan. Kondisi ini memicu masyarakat internasional melakukan 

pengkajian dan alokasi kebijakan pemberantasan korupsi. Transisi yang dialami beberapa Negara 

pascaotoritarian juga menjadi konteks dari munculnya gerakan ini. Dukungan dari lembaga dan 

donor dari internasional menjadi salahsatu indikator perhatian masyarakat internasional terhadap 

masalah korupsi di berbagai Negara. 

Michael Johnston (2007) dalam Wijayanto (2009) menyebutkan empat masalah yang 

mengkawatirkan sehingga korupsi merupakan masalah yang secara komprehensif harus dikaji dan 

ditangani dari aspek politik, ekonomi, kelembagaan yaitu: 

2. Biaya akibat korupsi (costs of corruption)  yang tinggi terbukti menghambat dan mendistorsi 

pembangunan politik dan ekonomi 

3. Perilaku korup menimbulkan efek sistemik yang berbahaya 

4. Konsekuensi ekonomi akibat korupsi yang bersifat meluas, terutama dalam bentuk berbagai 

inefisiensi dalam hubungan antara kepentingan Negara dan privat 

5. Implikasi korupsi mengarahkan kepada monopoli politik dan kurangnya akuntabilitas. 
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                                                                                        Gambar 2.2 
                                                                                      Fraud Tree 

 

                                                                                
Sumber:  Wells (2004) “Corporate Fraud Handbook”  
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Bagi Indonesia, korupsi bukan saja merupakan problem ekonomi dan politik, tetapi juga 

merupakan problem budaya. Selama puluhan tahun, berbagai lembaga internasional telah 

menempatkan Indonesia sebagai Negara paling korup. Terlepas dari fakta yang memberikan 

justifikasi atas fenomena tersebut, hal ini tentunya telah mengusik kebanggaan kita sebagai bangsa 

yang merdeka dan berdaulat. Hal ini seharusnya menggugah semangat kita untuk memerangi 

korupsi secara lebih serius. 

Jika kita telusuri, akar masalah korupsi di Indonesia adalah dipergunakannya 

pertimbangan dan kepentingan pribadi sebagai dasar pengambilan kebijakan publik tanpa 

memperhitungkan akibat bagi publik. Perilaku tersebut sudah menjadi penyakit endemik yang 

sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi kehidupan bernegara. Korupsi sudah merupakan 

penyakit endemik yang merusak terutama karena biaya tinggi yang diakibatkannya, menghasilkan 

kebijakan yang keliru, merusak persaingan sehat, serta menghambat pengembangan pasar yang 

efisien.  

Jika tidak dapat dikendalikan, korupsi dapat mengancam lembaga-lembaga ekonomi dan 

demokrasi. Dalam lingkungan yang korup, keuntungan yang diperoleh melalui korupsi 

kemungkinan besar tidak dipergunakan untuk investasi karena uang haram biasanya digunakan 

untuk bermewah-mewah atau disimpan dalam rekening pribadi di bank luar negeri 

(Harjapamekas: 2009). Lebih lanjut Harjapamekas (2009) menjelaskan bahwa dana di rekening 

bank luar negeri itu adalah dana investasi yang bocor dari perekonomian dalam negeri. Selain itu, 

korupsi menimbulkan inefisiensi alokasi, karena kemungkinan kontraktor yang paling tidak 

efisien tapi pandai menyuap memperoleh kontrak pemerintah. Lebih jauh lagi, karena uang suap 

dihitung sebagai biaya dan dimasukkan ke dalam harga barang yang dihasilkannya, harga barang 

tersebut akan naik dan permintaan dan konsumsi turun ke level yang tidak efisien. Jadi jelas 

korupsi menimbulkan biaya yang tinggi. 



 
 

106 

 Semangat tinggi dan kemauan politik merupakan modal penting melawan korupsi, tetapi 

tanpa pengetahuan yang komprehensif tentang korupsi dikawatirkan upaya pemberantasan tidak 

akan optimal dan negara yang bersangkutan akan kehabisan resources sebelum korupsi benar-

benar diberantas. Untuk itu sudah selayaknya setiap warga Negara Indonesia memahami betul 

tentang korupsi sehingga akan lebih mudah dan memiliki kemampuan untuk membasminya. 

2.1.2. Kemampuan Teknis  

Auditor Forensik harus memiliki kemampuan teknis yang memadai yaitu disamping telah 

menguasai akuntansi, auditing, administrasi pemerintahan dan komunikasi, ia wajib pula memiliki 

keahlian dibidang pelaksanaan standar audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit yang 

cukup dalam audit keuangan, audit manajemen, audit khusus dan audit investigatif.  Kemampuan 

teknis dalam pelaksanaan tugas audit forensik sangat diperlukan. Auditor Forensik harus memiliki 

kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan keahlian 

profesionalnya dengan cermat dan seksama (due profesional care) dan secara hati-hati (prudent) 

dalam setiap penugasan 

Auditor Forensik memiliki kemampuan untuk  menggunakan pengetahuan dan keterampilan  

teknis yang dituntut oleh profesi  untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan 

maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti secara objektive.  

Auditor Forensik harus memiliki pemahaman yang baik dan menginterpretasikan 

dokumen/informasi keuangan secara tepat  agar memperoleh bukti-bukti akuntansi yang  

mendukung  alat bukti tindak pidana korupsi. Auditor Forensik harus memahami peraturan dan 

ketentuan yang berkaitan dengan  kasus yang ditangani sebagai acuan atau kriteria dalam 

mengidentifikasikan terjadinya penyimpangan 

Auditor forensik harus memiliki kemampuan untuk  mengetahui informasi spesifik yang 

menunjukkan adanya gejala atau potensi fraud. 
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Auditor Forensik harus menguasai dan mampu menggunakan teknik-teknik    audit forensik dalam 

pengumpulan dan pengevaluasian bukti  audit secara objective, harus mempertimbangkan 

komptensi dan kecukupan bukti. 

 

2.1.3. Sikap Mental 

Berkaitan dengan sikap mental. Seorang auditor harus memiliki sikap mental yang 

independen. Kompetensi yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan proses audit hanya bernilai 

sedikit saja jika ia tidak memiliki sikap objektif pada saat pengumpulan dan pengevaluasian bukti-

bukti audit. Keharusan memiliki sikap independen ini merupakan suatu standar audit umum kedua 

(PSA No.4: IAI 2009)         

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental 

harus dipertahankan oleh auditor”.  

Hal ini berarti auditor tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat 

penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika 

terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan 

masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka yang berpikiran sehat 

dianggap dapat mempengaruhi sikap indendepensi tersebut. Untuk diakui pihak lain sebagai orang 

yang independen, auditor harus secara intelektual jujur (SPAP IAI:2005). Untuk diakui pihak lain 

sebagai orang yang independen ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap klienya dan tidak 

mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik 

perusahaan. Auditor harus memiliki integritas moral yang tinggi, cara pikir yang kosisten, 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam 

rangkaian peristiwa dan situasi. 
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2.2. Proses Audit Forensik 

            Proses audit forensik dilakukan oleh seorang yang memiliki kompetensi audit forensik  

yaitu keahlian yang diperlukan untuk membuktikan dan mengungkapkan eksistensi kasus sampai 

dengan penyelesaiannya termasuk penelusuran dan pemulihan terhadap asset atau jumlah kerugian 

yang diakibatkan kecurangan tersebut. Permintaan audit forensik pada umumnya dilakukan oleh 

aparat penegak hukum (APH) kepada akuntan forensik/auditor forensik terkait dengan adanya 

dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara.  

           Audit forensik mencakup reviu dokumentasi keuangan untuk tujuan tertentu, yang mungkin 

saja berhubungan dengan masalah litigasi dan pidana. Tujuan  audit forensik  diutamakan pada 

dua hal yakni mencari bukti perbuatan tindak pidana korupsi, dan penyebab atau pendukung 

kerugian (damages).  

Hasil audit forensik merupakan laporan audit dengan pendekatan investigatif atas pengaduan 

masyarakat terkait dengan penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak 

pidana korupsi. Laporan  tersebut  sudah dalam bentuk informasi yang terstruktur yang dapat 

memberikan arahan bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga 

memudahkan penyidik dalam menentukan bahwa telah terjadinya perbuatan melawan hukum 

tindak pidana korupsi dan menetapkan siapa pelakunya. 

2.2.1. Tahap-Tahap Audit Forensik         

             Association of Certified Fraud Examiners (1992) mengemukakan bahwa suatu audit 

kecurangan atau audit forensik mengikuti pola dengan urutan sebagai berikut: 

1. Allegation (pendugaan positif) 
2. Evaluation 
3. Predication (ramalan) 
4. Document Examination 
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5. Investigation Plan (Fraud Theory) 
6. Intervews (Neutral Thirs Party) 
7. Interviews (Corroborative and Co-conspirators) 
8. Interrogation 
9. Defenses (Pembelaan) 
10. Rebuttal Witness for Defense (bantahan saksi untuk pembelaan) 

 
        Tahap pelaksanaan audit pada dasarnya mencakup kegiatan pengumpulan bukti yang 

dibutuhkan sesuai dengan skenario atau hipotesis yang dirancang pada tahap perencanaan 

audit/reviu dan kegiatan evaluasi bukti yang diperoleh untuk menetapkan langkah selanjutnya 

yaitu : revisi hipotesis atau perlu bukti tambahan atau langkah lainnya yang relevan.  

        Secara umum proses audit forensik dapat dikelompokkan ke dalam empat tahap yakni 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan pelaporan. Mengingat kasus/masalah yang akan 

diaudit forensik seringkali muncul pada waktu yang tidak terduga sebelumnya serta kualitas dan 

kuantitas kasus jarang dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi maka untuk efisiensi 

dan efektivitas pelaksanaan audit forensik sangatlah beralasan (reasonable) bila sebelum 

menyusun perencanaan audit, perlu dilakukan pengenalan/identifikasi masalah. 

2.2.2. Temuan Audit Forensik 

 
                     Temuan audit adalah suatu pernyataan berdasarkan fakta-fakta. Temuan yang baik 

mencakup pertimbangan auditor menyangkut sebab dan akibat dari kondisi tersebut. Fakta yang 

lebih spesifik dan terukur akan lebih memudahkan untuk menentukan dan menggambarkan suatu 

kondisi yang ada. Mengacu pada literature teori agensi, dimana auditor diharapkan menjadi 

mediator yang menjamin pengungkapan yang perlu guna mengurangi kesimetrian informasi, 

Williams (1988) kemudian membangun  the stewardship hypothesis. Hipotesa tersebut 

mengatakan bahwa secara logis perusahaan akan mencari auditor yang akan memuaskan 

kepentingan investor sehingga saham perusahaannya senantiasa direspon positif dimata investor. 

Akan tetapi disamping itu, perlu diwaspadai bahwa manajer juga berusaha untuk memilih auditor 
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yang akan merefleksikan manajer sebagai  the good  steward. Manajer cenderung memilih auditor 

yang memberi keleluasaan pada manajer guna memilih prosedur akuntansi dan opini tertentu yang 

menguntungkan (Churchill & Webaneth,1979).  

                    Pada hakekatnya audit dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang 

didasarkan pada ketaatannya terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Harahap:1994). Hal 

berarti pula bahwa laporan keuangan yang disajikan harus bebas dari kemungkinan kesalahan 

yang material.  

             Disisi lain investor dan calon investor juga mengharapkan agar perusahaan menyeleksi 

dan memilih auditor yang berkompeten dalam (1) melakukan audit sesuai dengan prinsip-prinsip 

audit yang diterima secara umum, (2) mendeteksi suatu penyimpangan yang material, dan (3) 

memberikan saran bisnis yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan.  

Dengan kata lain, investor senantiasa menghendaki auditor yang berkualitas. Demikian  

juga masyarakat terhadap unit organisasi yang mengelola uang negara   mengharapkan auditor 

yang berkualitas.  Untuk itu auditor diwajibkan untuk melakukan usaha-usaha pemeriksaan untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan tidak nengandung kesalahan material  

Temuan-temuan hasil audit, baik dari hasil audit keuangan maupun audit operasional   

yang perlu ditindak lanjuti dengan audit forensik dengan kegiatan audit investigatif  apabila 

temuan-temuan tersebut memenuhi salah satu unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan 

undangan yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang dan dilakukan dengan 

sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga 

oleh orang diluar organisasi tersebut. Perbuatan melawan hukum tersebut antara lain 

seperti yang termuat dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 

mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 
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b. Uang/Barang Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerah diambil secara melawan 

hukum  untuk kepentingan pribadi/orang lain/korporasi 

c. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja organisasi pemerintah, BUMN dan 

BUMD 

d. Pengeluaran fiktif (pengeluaran tanpa imbalan barang atau jasa bagi 

Negara/Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah 

e. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran seperti penyimpangan dari  

Keppres Pelaksanaan Pedoman APBN dan APBD 

f.  Harga pengadaan/pelaksanaan pekerjaan lebih tinggi dari yang semestinya (mark up) 

sehingga perlu ada pengembalian uang 

g. Pembayaran yang tidak syah, seperti penyuapan, pemberian komisi, donasi politis, 

pembayaran kepada pejabat, pelanggan atau pemasok. 

h. Fraud dibidang perpajakan. 

Temuan-temuan audit  yang berkaitan dengan ketidakpatuhan entitas terhadap peraturan 

perundang-undangan juga bisa digunakan sebagai informasi awal bagi tindakan audit forensik 

dalam upaya pengungkapan penyimpangan atau kecurangan dalam transaksi keuangan yang 

berindikasi tindak pidana korupsi (Stearn:1990), Klitgaard  (1998) menyatakan bahwa “ salah satu 

komponen strategi pemberantasan korupsi adalah dengan kegiatan audit”. Dengan kegiatan audit 

tersebut sesuai SAS 99 (AICPA :2002) mengharuskan auditor untuk mengumpulkan informasi 

yang diperlukan dalam mengidentifikasi risiko material yang memungkinkan timbulnya 

kecurangan  dalam transaksi keuangan atau penyelewengan keuangan negara atau adanya ketidak 

patuhan terhadap ketentuan per undang-undangan. Ketidak patuhan material didefinisikan sebagai 

kegagalan mematuhi persyaratan, atau pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan, 

kontrak, atau bantuan yang menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji 
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sebagai akibat kegagalan atau pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan keuangan (PSA 

Nomor 62 IAI :2009). Bila dijumpai ketidak patuhan, auditor harus melaporkan hal-hal atau 

indikasi unsur perbuatan melawan hukum/ melanggar peraturan yang dapat berakibat 

kepenuntutan pidana. Dalam hal ini auditor harus melaporkan semua unsur pelanggaran hukum 

atau kemungkinan unsur melawan hukum yang ditemukan (paragraph 6.21 Standar Audit 

Pemerintahan) 

      Berkaitan dengan temuan audit,  Tunggal (2008) mengelompokan kedalam  lima kelompok 

pertanyaan yang harus diketahui oleh auditor agar lebih efektif dalam membuat temuan audit 

sebagai    sebagai berikut: 

2.2.2.1. Kondisi (Statement of Condition) 

 Dalam kelompok ini berisikan beberapa pertanyaan yakni; apa yang anda temukan?, apa yang 

sudah anda observasi/teliti?, apakah hal itu merupakan suatu hal yang tidak sempurna, kekurangan atau 

kesalahan? 

Dalam hal audit forensik memerlukan temuan fakta awal dalam tahap pekerjaan lapangan 

(field work). Ketika temuan fakta digunakan untuk menyatakan suatu kondisi, auditor perlu 

memeriksa dan menguji operasi dan data terkait untuk membuat fakta lebih jelas. Pernyataan 

kondisi ini memberikan titik referensi kepada temuan yang berkaitan dengan kriteria yang ada. 

Satu kesulitan dalam melaksanakan audit forensik adalah kondisi yang tampak pada kerja yang 

terinci dalam tahap pekerjaan lapangan tidak sama persis dengan indikasi awal dalam tahap 

perencanaan, Meskipun demikian, pengembangan temuan kadang muncul sebagai suatu proses 

evolusioner dalam praktiknya sehingga membutuhkan program kerja evolusioner juga. Pada tahap 

pekerjaan lapangan yang membutuhkan perubahan ini,  hipotesa dan program kerja harus direvisi 

sesuai dengan fakta yang ditemukan. Auditor harus mampu membuat kesepakatan dengan 

manajemen  auditan mengenai kebenaran fakta sekalipun manajemen mungkin tidak sependapat. 
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Kegagalan atau ketidak mampuan auditor untuk menyepakati fakta dengan  pihak 

manajemen tidak menghentikan tim audit dari pelaporan sebuah temuan jika anggota tim yakin 

sepenuhnya bahwa informasi tersebut sesuai dengan fakta dan telah dievaluasi dengan  benar. 

2.2.2.2. Kriteria (Criteria) 

        Dalam kelompok ini terdapat beberapa pertanyaan, yakni: bagaimana seharusnya?, 

dengan apa diukur/dibandingkan, bagaimana standar dan prosedur atau praktik yang berlaku? 

Di dalam menganalisis kondisi saat ini, auditor harus memperhatikan kondisi apa yang 

diharapkan untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dalam menentukan kriteria yang 

tepat untuk suatu kondisi yang spesifik, auditor memadang dari segi hukum dan perundang-

undangan yang relevan, kontrak yang ada, kebijakan, sistem dan prosedur, peraturan internal dan 

eksternal, tanggungjawab dan wewenang, standar, jadwal, rencana dan anggaran, serta dasar-dasar 

manajemen dan administrasi yang baik. 

Di dalam mengevaluasi  prosedur dan pelaksanaannya, auditor harus sadar bahwa prosedur 

adalah metode formal untuk melakukan sesuatu. Prosedur yang dijalankan harus 

didokumentasikan, biasanya secara tertulis, dan disusun oleh manajemen.  

Pada dasarnya, di dalam pengembangan kriteria temuan, auditor membandingkan apa yang 

terjadi dan bagaimana seharusnya. Misalnya kriteria yang digunakan adalah berupa persyaratan  

tertulis seperti undang-undang, peraturan-peraturan, instruksi, kebijakan dan manual, perintah dan 

sebagainya. 

2.2.2.3.Penyebab (Cause) 

      Temuan audit tidaklah lengkap sampai auditor dapat mengidentifikasi dan menentukan 

penyebab hakiki dari penyimpangan atau kelemahan yang terjadi. Penyebab ini adalah alasan 

kenapa operasi menjadi tidak efisien, tidak efektif dan tidak ekonomis bahkan merugikan 
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organisasi atau  perusahaan. Jika penyebabnya memenuhi unsur melawan hukum maka akan 

berdampak pada kerugian bagi keuangan negara.   

2.2.2.4.  Akibat (Effect) 

             Salah satu tujuan utama dalam melaksanakan audit forensik adalah mendorong 

manajemen operasional melakukan tindakan positif untuk mengoreksi/memperbaiki temuan atas 

kekurangan/kelemahan operasional yang diidentifikasi oleh tim audit, termasuk untuk ditindak 

lanjuti dengan proses hukum perundang undangan yang berlaku untuk penyimpangan yang 

memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam membantu manajemen menentukan seberapa 

serius kondisi tersebut mempengaruhi operasinya, auditor harus mengukur dan mengidentifikasi 

akibatnya.  

            Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ekonomis, efisiensi dan efektivitas adalah alat ukur 

yang bagus terhadap effect. Semuanya secara umum dapat diukur dalam rupiah, waktu, produksi, 

jumlah barang atau transaksi dan sebagainya. Effect menunjukan hasil akhir dari kondisi yang 

sebenarnya atau potensil akan terjadi. Effect harus menyakinkan manajemen bahwa kebijakan 

sudah dijalankan dengan baik dan tujuan/sasaran akan tercapai atau tidak tercapai sehingga 

sesuatu harus dilakukan. 

2.2.2.5.  Rekomendasi (Recomendation) 

              Keberhasilan penyempurnaan suatu temuan audit forensik  adalah pengembangan 

rekomendasi sebagai suatu tindakkan yang harus diambil untuk mengoreksi kondisi yang tidak 

diinginkan saat ini. Rekomemdasi haruslah masuk akal diikuti dengan sebuah penjelasan kenapa 

kondisi ini terjadi, peyebabnya, dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah berulangnya hal 

itu. Rekomendasi auditor seharusnya bersifat praktis (dapat diterapkan) dan masuk akal sehingga 

menajemen akan dengan mudah menerimanya. 
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                     Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemberian rekomendasi (Tunggal, 2008): 

Kalimat harus jelas, sederhana , mudah dimengerti dan tidak bertele-tele 

a. Kelengkapan, membuat pembaca mengetahui apa saja yang mereka ingin ketahui mengenai 

suatu permasalahan. Salah satu metode untuk memperoleh kelengkapan adalah mengantisipasi 

kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh pembaca. 

b. Rekomendasi harus singkat dan ringkas 

c. Rekomendasi harus saling berhubungan. Hal ini berarti kalimat harus berhubungan dengan 

paragraf sebelumnya dan paragraf berikutnya. 

d. Kalimat harus tegas. Ketegasan diperoleh dengan cara mendapatkan inti subyek sesegera 

mungkin agar menarik perhatian dan menggunakan kalimat yang baik. 

2.2.3. Laporan  Audit 

               Para auditor menggunakan suatu proses yang tersusun baik dalam memutuskan laporan 

audit apa yang tepat untuk diterbitkan pada serangkaian kondisi tertentu. Untuk itu auditor harus 

memberikan penilaian mengenai apakah terdapat kondisi yang menyebabkannya menerbitkan 

laporan audit diluar laporan audit bentuk baku. Jika memang terdapat kondisi yang dimaksud, 

auditor kemudian harus menilai tingkat materialitas dari kondisi tersebut dan menentukan jenis 

laporan audit yang tepat. 

             Jenis laporan audit, tergantung pada jenis audit yang dilakukan, misalnya dalam audit 

laporan keuangan historis membagi jenis laporan menjadi 7 jenis (Aren, 2003) sebagai 

ditampilkan dalam tabel berikut 
  Tabel 2.3 
Jenis Laporan Audit 

     
No 

 
Jenis laporan 

Jumlah 
Paragraf 

Modifikasi atas 
Kalimat Baku dalam 

Pragaraf 

Letak Paragraf 
Tambahan 

1 Laporan audit bentuk baku wajar tanpa  
pengecualian 

3 Tidak ada Tidak ada 

2 Wajar tanpa pengecualian dengan 
paragraf penjelasan 

4 Tidak ada Setelah paragraf 
pendapat 

3 Wajar tanpa pengecualian yang 
melibatkan auditor independen lain 

3 Dalam ketiga paragraf Tidak ada 
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4 Wajar dengan pengecualian pemdapat 
saja 

4 Hanya paragraf 
pendapat 

Sebelum 
paragraf 
pendapat 

5 Wajar dengan pengecualian lingkup dan 
pendapat audit 

4 Parageaf scope dam 
paragraf pendapat 

Sebelum 
paragraf 
pendapat 

6 Menolak memberikan pendapat-
pembatasan lingkup audit 

3 Paragraf pendahuluan 
dan pendapat 
domodifikasi:paragraf 
scope ditiadakan 

Sebelum 
paragraf 
pendapat 

7 Pendapat Tidak Wajar 4 Hanya paragraf 
pendapat 

Sebelum 
paragraf 
pendapat. 

      Sumber: data diolah 
 
2.2.3.1. Isi Laporan  Audit     

            Sebagaimana di atur dalam Standar Profesional Akuntan Publik  khususnya standar 

pelaporan yang keempat mengharuskan laporan audit berisi suatu petunjuk  yang jelas tentang 

sifat pekerjaan auditor serta tanggungjawab yang diembannya atas`laporan keuangan. 

            Berkaitan dengan pelaksanaan audit laporan keuangan historis, Standar Profesional 

Akuntan Publik telah mengatur, misalnya dalam laporan audit wajar tanpa pengecualian bentuk 

baku laporan audit bentuk baku, yang berisikan 7 (tujuh) hal-hal berikut: 

1. Judul laporan. Stadar auditing mewajibkan setiap laporan diberi judul laporan dan 

dalam judul tercantum pula kata independen. 

2. Alamat laporan audit. Laporan umumnya ditujukan kepada perusahaan, para 

pemegang saham atau dewan direksi perusahaan. 

3. Paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan berisikan pernyataan fakta, paling 

tidak mengungkapkan tiga hal yaitu; (1) membuat suatu pernyataan sederhana bahwa 

kantor akuntan publik telah melaksanakan audit, (2) menyatakan laporan keuangan 

telah diaudit termasuk pencantuman tanggal neraca serta periode akuntansi dari 

laporan laba rugi dan laporan arus kas, (3) pernyataan bahwa laporan keuangan 

merupakan tanggungjawab manajemen dan tanggungjawab auditor terletak pada 

pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit. 
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4. Paragraf scope. Berisikan pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor 

selama proses audit, pelaksanaan audit berdasarkan standar profesional akuntan publik 

dan audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan 

keuangan bebas dari salahsaji yang meterial. Dalam paragraf ini juga membahas 

tentang pengumpulan bukti audit serta menyatakan auditor yakin bahwa bukti audit 

yang dikumpulkan telah memberikan dasar yang memadai bagi pernyataan pendapat. 

Jika dalam paragraf pendahuluan dalam laporan audit menyatakan bahwa manajemen 

bertanggungjawab atas penyiapan serta isi dari laporan keuangan, maka paragraf scope 

menyatakan bahwa auditor mengevaluasi ketepatan penggunaan prinsip akuntansi, 

estimasi-estimasi serta pengungkapan dan penyajian laporan keuangan tersebut. 

5. Paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit bentuk baku menyajikan 

kesimpulan auditor berdasarkan hasil dari proses audit yang telah dilakukan. Bagian 

ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan laporan audit, sehingga seringkali 

seluruh proses audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor. Paragraf 

pendapat ini dinyatakan sebagai suatu pendapat/opini saja daripada sabagai suatu 

pernyataan yang mutlak atau sebagai suatu jaminan. Tujuan untuk menunjukkan 

bahwa kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan profesional. 

6. Naman KAP. Nama tersebut akan mengidentifikasikan kantor akuntan publik atau 

praktisi mana yang telah melaksanakan proses audit. 

7. Tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicamtumkan dalam laporan audit 

adalah tanggal pada saat auditor menyelesaikan prosedur audit terpenting di lokasi 

pemeriksaan. 
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             Pada umumnya isi laporan audit atas laporan keuangan historis, audit operasional, 

dan audit khusus/tujuan tertentu  hampir sama yaitu dalam audit laporan keuangan historis 

auditor akan memberikan pendapatnya mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan 

standar akuntansi keuangan. Dalam audit operasional, auditor akan menyampaikan 

temuan-temuan terkait ketaatan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku,  efisiensi, 

efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan yang di audit serta rekomendasi 

kepada manajemen untuk perbaikan yang diperlukan. Demikian juga  dalam audit khusus 

atau audit dengan tujuan tertentu, auditor akan membuat simpulan apakah terdapat 

penyimpangan/penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan oleh manajemen dan 

bagaimana rekomendasi tindak lanjutnya. Namun laporan  audit berkaitan dengan audit 

forensik, auditor melakukan modifiksi seperlunya. Laporan audit forensik  formatnya 

dirancang untuk dapat diterima oleh aparat penegak hukum  sebagai alat bukti tindak 

pidana korupsi dalam rangka memenuhi maksud audit forensik yaitu  mengumpulkan 

bukti-bukti yang orientasinya untuk membantu pihak penegak hukum (Bologna: 2006).  

2.2.3.2.Kualitas Laporan    

            Kualitas laporan audit, tergantung pada kesesuain pelaksanaan audit  dan penyusunan 

laporan audit dengan standar yang mengaturnya. Seperti dalam audit laporan keuangan historis, 

penyajian laporan audit harus mengacu pada standar pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan  

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAI:2005) sehingga laporan audit tersebut berguna 

bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan dan tidak menyesatkan. Demikian juga untuk 

laporan audit operasional dan laporan audit khusus, harus memenuhi standar pelaporan masing-

masing. 
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                       Hampir sama dengan kualitas laporan audit keuangan, audit operasional dan laporan audit 

kinerja, untuk laporan hasil audit forensik dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi kriteria-

kriteria dimana dalam laporan telah menginformasikan hal-hal berikut (BPKP:1995): 

1. Memuat pernyataan dasar pelaksanaan audit 

2. Memuat pernyataan tentang ruang lingkup audit 

3. Memuat  mengenai: 

3.1. Jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi 

3.2. Pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian (modus operandi) 

3.3. Penyebab dan dampak penyimpangan/ kerugian keuangan negara 

3.4. Pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggungjawab 

3.5. Bukti-bukti kompeten, relevan, material yang diperoleh 

4. Memuat pernyataan bahwa hasil audit telah dikonfirmasikan dengan pimpinan auditan atau 

atasan langsung auditan 

5. Memuat pernyataan telah dilakukan pembahasan bersama dengan aparat penegak hukum 

(penyidik) 

6. Laporan  audit diberi nomor dan tanggal serta ditandatangani oleh penanggungjawab audit 

7. Nama-nama pihak yang terlibat/bertanggungjawab dalam laporan dengan menggunakan kode 

(nama samaran) dan dibuatkan daftar nama sesungguhnya  yang diserahkan kepada instansi 

penyidik secara terpisah dari badan  laporan. 

            Laporan  audit forensik disampaikan kepada instansi penyidik oleh penanggungjawab 

audit, dengan membuat Surat Pengantar Masalah yang dilampiri dengan Daftar Kasus dan Daftar 

nama pihak-pihak yang terlibat/bertanggungjawaban 

Pelaksanaan audit forensik melalui proses audit forensik sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

akan digunakan dalam proses hukum tindak pidana selanjutnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 
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2.3. Manfaat Audit Forensik 

         Meskipun pengunaan audit forensik atau istilah lainnya  masih relatif baru, namun makin 

terasa dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan bisnis yang bisa menimbulkan 

lingkungan yang tidak sehat/sengketa, maka disiplin ilmu forensic audit diperlukan. Berikut ini 

dapat digambarkan secara garis besar pemanfaatan dari forensic accounting (Bologna, 2006 ) oleh 

berbagai pihak yaitu: 

a. Corporate investigations 
b. Litigation support 
c. Criminal matters 
d. Insurance claims 
e. Government 
 
Menurut penjelasan  Zysman (2002), dan Standar Practices for Investigative and Forensic 

Accounting (IFA) Kanada, maupun dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Forensic Accounting 

di Indonesia, dalam Soepardi (2009) saat ini ada tiga area utama kegiatan seorang akuntan/auditor 

forensic, yaitu:  

1. Dukungan kepada Manajemen 

      Seorang akuntan/auditor forensik dapat menjadi asisten manajemen yang menyajikan suatu 

riviu/laporan yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya tindak kecurangan atau terhadap 

tindak kecurangan yang telah terjadi. 

2. Dukungan dalam proses hukum 

Seorang akuntan/auditor forensik dengan keahliannya dalam melakukan analisis keuangan 

dapat menerapkan ilmunya baik dalam perkara perdata maupun pidana, terutama dalam 

perkara yang berkaitan dengan fraud. Dalam kaitannya dengan fraud, seorang akuntan/auditor 

forensik biasanya diminta membuktikan bahwa telah terjadi fraud dalam hal transaksi 

keuangan dan pencatatannya. 
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3. Keterangan Ahli 

Sebagai sorang ahli, akuntan/auditor forensik dapat dimintakan pendapatnya selama masih 

dalam lingkup keahliannya. 

 
           Saat ini masih ada ketidaksamaan penyebutan yang tepat atau adanya istilah audit forensik 

dengan akuntansi forensik, karena untuk substansi yang sama tetapi terdapat dua macam istilah 

yang digunakan yaitu audit forensik dan akuntansi forensik. 

             Bologna dan Lindquist menengarai bahwa para akuntan tradisional masih ingin 

membedakan pengertian forensic auditing dan forensic accounting.  Menurut kelompok akuntan 

ini, forensic auditing berurusan dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk 

meneliti fraud, artinya: audit ini ditujukan kepada pencarian bukti terjadinya fraud.  Sedangkan 

forensic accounting baru dipanggil ketika bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurigaan 

(suspicion) naik kepermukaan, melalui tuduhan (allegation) keluhan (claim) atau temuan 

(discovery).         

           Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukannya 

indikasi awal adanya fraud. Atau audit investigative merupakan bagian awal dari forensic 

accounting. 

           Tuanakotta (2007) menjelaskan contoh pemanfaatan akuntansi forensik di Amerika Serikat 

pada umumnya digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif 

pembunuhan. Di Indonesia pemanfaatan akutansi forensik terutama digunakan dalam upaya 

memerangi korupsi. Hal ini telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti BPK, KPK, PPATK, 

BPKP dan Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya). 

           Pemanfaatan forensic accounting  untuk menyelesaikan dalam permasalahan harta gono 

gini Tuanakota (2007:17) menjelaskan bahwa akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan 

yang paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Misalnya dalam pembagian harta gono-gini. 
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Disini terlihat unsur akuntansinya, unsur hitung mengitung besarnya harta yang akan diterima oleh 

masing-masing pihak yang bercerai. Segi hukumnya dapat diselesaikan didalam  atau luar 

pengadilan, secara litigasi atau non litigasi. 

Model ini tampak dalam bagan  berikut: 

 

                            Bagan 2.1. 

      Perpaduan Akuntansi dan Hukum 

AKUNTANSI 

HUKUM 
                 Sumber: Tuanakota Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2007) 

 

Kemudian dalam menghadapi kasus yang lebih pelik, ada satu bidang tambahan disamping 

Akuntansi dan Hukum yaitu Audit (Tuanakota,2007), sehingga model akuntansi forensiknya dapat 

digambarkan dalam bagan 2.2. berikut: 

                                 
                                     Bagan 2.2 
                   Perpaduan Akuntansi, Hukum dan Audit 
 

AKUNTANSI 
 

 
AUDIT 
 HUKUM 

 
          Sumber: Tuanakota Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2007) 
 
 
Dari kedua  bagan di atas mengambarkan, jika auditor melakukan audit umum atau audit khusus 

untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan, auditor akan terlebih dahulu melakukan 

penilaian terhadap internal control untuk melihat kelemahan-kelemahan  dalam sistem 

pengendalian intern. Dari kelemahan-kelemahan yang ditemukan akan bisa diidentifikasi  potensi 

adanya fraud/kecurangan. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan model akuntansi Forensik 

sebagai berikut:    
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           Dari bagan di atas terlihat proses audit investigatif, akuntansi dan hukum. Bagan ini 

merupakan pengembangan dari bagan sebelumnya. Bagan ini akan dapat dikembangkan lebih 

lanjut dengan memasukan unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi. Dengan 

memasukan unsur tindak pidana korupsi (TIPIKOR) maka unsur akuntansinya adalah perhitungan 

kerugian negara (Tuanakota, 2007) dan proses /tata cara pengadilan tipikor. 

Dalam pelaksanaan akuntanasi forensik tidak terlepas dari kemampuan seorang auditor forensik 

untuk bisa melakukan fraud audit yang dalam hal ini berurusan dengan pendekatan dan 

metodologi yang bersifat proaktif untuk meneliti fraud; artinya audit ini ditujukan kepada 

pencarian bukti-bukti terjadinya fraud. Berikutnya sebagai akuntan forensik akan dipanggil ketika 

bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurigaan (supicion) tampak kepermukaan melalui tuduhan 

(allegation), keluhan (complain) atau temuan  (discovery) 
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                Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit dan  merupakan suatu 

hal esensial dalam penugasan audit dan assurance karena laporan berfungsi mengkonfirmasikan 

temuan-temuan auditor. Dalam auditor independen melakukan audit keuangan pada sebuah 

perusahaan, maka para pengguna laporan keuangan menyandarkan diri pada laporan auditor untuk 

memperoleh keandalan dari laporan keuangan perusahaan. Demikian juga dalam audit forensik 

atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, para aparat penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut 

umum, pembela dan hakim) sebagai pengguna laporan juga akan menyandarkan diri pada laporan 

auditor untuk dapat menjadi alat bukti dan dapat memperterang suatu perkara tindak pidana 

korupsi. 

2.3.1. Membantu Proses Hukum Tindak Pidana Korupsi 

           Dalam mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Republik Indonesia telah meletakkan 

landasan kebijakan yang kuat dalam usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi. Berbagai 
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kebijakan tersebut dituangkan dalam   UU No. 31 Tahun 1999 jo No.20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan perundang-undangan tersebut dan 

didorong oleh semangat reformasi, juga telah dilakukan  pembaharuan di bidang pengelolaan 

keuangan negara untuk menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara 

termasuk fraud yang berindikasi tindak pidana korupsi. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya 

paket undang-undang keuangan negara terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.  Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara tersebut dimaksudkan 

agar   pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparans dan akuntabel. 

         Namun kenyataannya, masih banyak terjadi fraud dalam pengelolaan keuangan negara yang 

berindikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara baik oleh pejabat negara di 

tingkat pemerintah pusat, Anggota DPR,  maupun oleh pejabat negara di tingkat pemerintahan 

daerah termasuk anggota DPRD.  Demikian pula pengungkapannya juga sulit. Hal ini disebabkan 

oleh sifat fraud  itu  yang tersembunyi maka penanganannya bukanlah hal yang mudah.  

         Untuk bisa mengungkapkan adanya kejadian fraud dalam pengelolaan keuangan negara  

diperlukan informasi  awal baik dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, hasil audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah maupun laporan seseorang (whistleblower) kepada instansi 

penegak hukum yang menginformasikan adanya perilaku menyimpang dalam pengelolaan 

keuangan negara  oleh penyelenggara negara yang diduga berindikasi tindak pidana korupsi. 

Pelaksanaan proses hukum atas informasi awal/pengaduan masyarakat tersebut, oleh  penyidik 

disamping harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku juga 
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harus dibuktikan adanya kerugian keuangan negara dan pihak-pihak yang diuntungkan oleh 

perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara 

dan pihak-pihak yang diuntungkan, penyidik. mengalami kesulitan dan terkendala untuk 

memperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan  berkaitan dengan dengan transaksi 

keuangan.  Kesulitan ini disebabkan  penyidik yang kurang memiliki kompetensi dibidang  audit 

transaksi keuangan yang berasal dari catatan akuntansi. Hal ini menyebabkan pengungkapan kasus 

tindak pidana korupsi menjadi sulit  dan mebutuhkan waktu yang lama. Sementara desakan dari 

masyarakat kepada instansi penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus-kasus tindak pidana 

korupsi begitu gencar dan ingin cepat ditindak pelakunya.       

Pengungkapan penyimpangan pengelolaan keuangan negara menjadi sulit  karena tindak 

pidana korupsi tersebut dilakukan secara sistematis dan tersembunyi (ACFE: 2001) dan tidak 

jarang pula dengan modus  rekayasa dalam transaksi keuangan. Terkait dengan ini diperlukan 

metodologi yang memungkinkan ilmu akuntansi dan auditing menjadi subyek. Dalam hal ini  

dengan pendekatan audit investigative dapat  membantu instansi penegak hukum untuk 

mengungkapkan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan melelalui perolehan 

bukti-bukti akuntansi yang relevan, kompeten dan cukup  dapat memperkuat tuntutan jaksa 

penuntut umum  di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. 

Penanganan adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagai dijelaskan di atas diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 dengan tahapan hukum 

acara pidana sebagai berikut: 

1. Penyelidikan 
2. Penyidikan 
3. Penuntutan 
4. Pemeriksaan di sidang pengadilan 
5. Putusan Pengadilan 
6. Upaya Hukum 
7. Pelaksanaan Putusan Hakim 
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim 
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Tahap Penyelidikan sampai tahap Upaya Hukum merupakan satu rangkaian pemeriksaan yang 

merupakan upaya pembuktian, dengan uraian sebagai berikut: 

2.3.1.1.Penyelidikan 

  Merupakan suatu rangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana korupsi guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

Penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana 

b. Mencari keterangan dan barang bukti 

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri. 

         Kemudian atas  perintah Penyidik, Penyelidik dapat pula  melakukan tindakan berupa: 

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan 

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat, 

c. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik 

Dengan kewenangan untuk  mencari keterangan dan barang bukti, sebenarnya sudah 

memasuki ruang lingkup pembuktian. Jika keterangan yang diperoleh dari beberapa orang 

saling berkesuaian satu sama lain, apalagi kalau ada keterkaitan dengan barang bukti yang 

ditemukan, maka Penyelidik dapat menduga telah terjadi suatu tindak pidana. Selanjutnya 

penyidikan dapat dilakukan. Pada tahap penyelidikan ini, berdasarkan permintaan dari 

instansi penyidik, Auditor Forensik dapat membantu Aparat Penegak Hukum mempercepat 

pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi tersebut 

dengan melakukan audit investigative. 
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2.3.1.2. Penyidikan 

Tahap Penyidikan,  merupakan serangkaian kegiatan Penyidik untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi 

untuk menemukan tersangkanya. Berkaiatan dengan pencairan dan pengumpulan bukti, 

undang-undang memberi wewenang kepada Penyidik untuk: 

a. Memanggil dan memeriksa saksi, yang keterangannya dituangkan dalam berita acara 

pemeriksaan saksi 

b. Memanggil dan memeriksa tersangka, yang keterangannya dituangkan dalam berita 

acara pemeriksaan tersangka 

c. Mendatangkan ahli untuk memperoleh keterangan ahli yang dapat juga diberikan 

dalam bentuk laporan ahli 

d. Menahan tersangka dalam hal tersangka dikuatirkan akan melarikan diri, 

menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan perbuatan tindak pidana. 

Apabila dari bukti-bukti yang terkumpul diperoleh persesuaian antara yang satu 

dengan yang lainnya, dan dari persesuaian itu diyakini bahwa telah terjadi tindak 

pidana korupsi dan tersangka itulah yang melakukanya, maka Penyidik menuangkan 

hasil penyidikan dalam Berkas Perkara yang didalamnya terdapat bukti dan 

menyerahkannya kepada Penuntut Umum. Hasil penyidikan ini tertuang dalam berkas 

perkara yang didalamnya terdapat bukti. 

Dalam hal Penyidik (Kepolisian atau Kejaksaan) berpendapat bahwa dari bukti bukti 

yang dikumpulkan secara maksimal ternyata tidak terdapat cukup bukti atau terbukti 

tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi maka mereka berwenang menghentikan 

penyidikan. Sedangkan KPK tidak dibenarkan menghentikan penyidikannya, karena 

kewenangannya ada pada penghentian penyelidikan. 
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Pada tahap penyidikan ini, berdasarkan permintaan dari instansi penyidik, Auditor 

Forensik dapat membantu Aparat Penegak Hukum mempercepat pengungkapan 

dampak dari  kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi  yaitu  

menghitungkan besarnya jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tindak 

pidana korupsi tersebut dengan melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian 

Keuangan Negara. 

2.3.1.3. Penuntutan 

 Tahap Penuntutan, biasanya didahului dengan pra penuntutan, yaitu tindakan yang 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah 

menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti 

kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan 

petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut 

dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. 

Oleh sebab itu ditahap pra penuntutan ini, pembuktian merupakan fokus utama dalam 

meneliti berkas perkara hasil penyelidikan. Penuntut umum tidak akan menerima berkas perkara 

hasil penyidikan yang buktinya tidak lengkap. Karena bukti ini akan dijadikan Alat Bukti di 

sidang Pengadilan untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang didakwakan.  

Apabila buktinya sudah dianggap lengkap, maka Penuntut Umum segera membuat Surat 

Dakwaan. Bersama berkas perkara, surat dakwaan dilimpahkan   ke Pengadilan Negeri atau 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang, sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam 

hukum acara pidana, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang 

pengadilan 
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Sebaliknya apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan 

karena dari hasil penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka Penuntut Umum dengan surat 

ketetapan menghentikan penuntutan. 

Pada tahap penuntutan ini, berdasarkan permintaan dari instansi penyidik, Auditor Forensik 

dapat membantu Aparat Penegak Hukum memberikan keterangan ahli baik didepan para 

penyidik pada tahap penyidikan maupun pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan perkara 

tindak pidana korupsi yang menjelaskan di depan sidang pengadilan  bukti-bukti yang relevan, 

kompeten dan cukup dan metodelogi yang digunakan dalam mengungkapkan besarnya jumlah 

kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

terdakwa.  

 

2.3.1.4. Pemeriksaan di Pengadilan 

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan berkaitan dengan  pembuktian. Bukti – bukti yang 

diperoleh di tingkat penyidikan di periksa kembali di sidang pengadilan untuk dijadikan alat bukti. 

Dalam hal ini: 

a. Saksi saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dipanggil kembali ke sidang pengadilan 

untuk memperoleh alat bukti keterangan saksi 

b. Tersangka yang sudah diperiksa di tahap penyidikan, diperiksa kembali di sidang 

pengadilan untuk mendapatkan alat bukti keterangan terdakwa 

c. Ahli yang telah memberikan keterangan di penyidikan atau telah membuat laporan 

ahli, dipanggil lagi untuk didengar pendapatnya atau dibacakan laporannya di sidang 

pengadilan, agar diperoleh alat bukti keterangan ahli 

d. Surat dan barang bukti yang telah disita oleh penyidik diajukan ke sidang pengadilan 

untuk dijadikan alat bukti surat dan petunjuk. 
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            Dengan pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut, akan diperoleh alat bukti yang sah 

yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah tersebut 

sesuai KUHAP pasal 184 adalah: 

a. Keterangan Saksi 
b. Keterangan Ahli 
c. Surat 
d. Keterangan Terdakwa 
e. Petunjuk 

 
2.3.1.5.Putusan Pengadilan 

Sesuai KUHAP pasal 183 di Pengadilan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. 

Kesalahan terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim, namun keyakinan itu harus didasarkan atas 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang harus ada persesuaian satu dengan  yang lain. 

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan, hakim menjatuhkan putusan: 

a. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya 

b. Putusan bebas, apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang 

pengadilan kesalahan terdawa atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan, 

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila pengadilan berpendapat bahwa 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 

merupakan suatu tindak pidana korupsi atau terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. 
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2.3.1.6. Upaya Hukum 

Selanjutnya sesuai KUHAP, undang- undang memberikan hak kepada  terdakwa atau 

penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding 

atau kasasi atau hak terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atau hak Jaksa 

Agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang. 

a. Upaya Hukum Biasa terdiri dari Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pemeriksaan 

Kasasi 

b. Upaya Hukum Luar Biasa, terdiri atas Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan 

Hukum dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

Permintaan banding ke pengadilan tinggi dilakukan terhadap putusan pemidanaan. Ini 

berarti bahwa terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan negeri, dan 

menyangkut masalah pembuktian di mana pengadilan tinggi yang berhak menilainya. 

Permintaan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa oleh 

Mahkamah Agung terhadap semua putusan selain putusan Mahkamah Agung, kecuali putusan 

bebas murni. Mahkamah Agung antara lain akan memeriksa apakah cara mengadili tidak 

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Dalam arti hukum, apakah acara pembuktian 

tidak dilaksanakan. 

Permintaan Peninjauan Kembali (PK) diajukan oleh terpidana untuk diperiksa Mahkamah 

Agung terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan 

bebas murni atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasarnya adalah novum (bukti baru) yang 

ditemukan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap 
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2.3.2. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi 

            Apabila dilihat dari prospek  hukum pembuktian yang kita anut sekarang, sistem 

pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan 

perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain. 

Perihal alat-alat bukti secara liminatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan 

demikian, apabila ditelaah secara global dan lebih intens, proses pada hakikatnya untuk 

mendapatkan kebenaran material (materieele waarheid) dalam perkara pidana alat-alat bukti 

memegang peranan senteral dan bersifat menentukan. Oleh sebab itu baik secara teoritis dan 

praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai 

kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. 

2.3.2.1. Proses Pengumpulan alat bukti Tindak Pidana Korupsi 

          Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana korupsi, 

sejak penyelidikan, penyidikan, penututan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan 

oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan 

untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan 

pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses pembuktian tersebut sudah ada dan 

mulai pada  saat penyelidikan.  Dalam tahap penyelidikan meliputi serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang.  

         Kemudian dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan 

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang dengan bukti tersebut membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyiapan 
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alat bukti hukum tersebut diperlukan peran dari audit forensik., terutama untuk menghitung  

kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan, 

          Pembuktian dalam proses sebelum penuntutan in casu  penyidikan terfokus pada  kegiatan 

mengumpulkan bukti in casu dari alat-alat bukti, yang pada dasarnya adalah kegiatan 

mencari/mengumpulkan bukti, dan kemudian mengurai, menganalisis, menilai dan 

menyimpulkannya dalam suatu surat yang disebut dengan resume. Kemudian semua alat alat bukti 

yang dikumpulkan penyidik akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedalam sidang, dan 

diperiksa ulang dihadapan tiga pihak yakni, hakim, jaksa penuntut umum dan terdakwa/penasihat 

hukumnya. 

        Bukti yang sah, dalam arti bukti yang dapat dinilai dan dipertimbangkan hakim dalam 

rangka membentuk putusan perkara pidana korupsi, adalah bukti yang didapat dari alat bukti yang 

diajukan dan diperiksa dalam persidangan, dan bukan bukti yang didapat dari hasil penyidikan. 

Bukti yang didapat dari hasil penyidikan hanyalah dapat digunakan oleh JPU sebagai dasar 

menyusun surat dakwaan.  Di dalam sidang pengadilan, bukti atau alat bukti yang didapat dari 

pekerjaan penyidikan hanyalah berfungsi membantu menemukan bukti, dan memberi arah pada 

hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dalam mengajukan pertanyaan pertanyaan 

dan dialog  antara hakim dengan jaksa penuntut umum maupun dengan penasehat hukum atau satu 

sama lainnya. 

  Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat 

bukti (yang membuat bukti) dan mengurai bukti bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang 

sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan JPU dalam sidang untuk diperiksa 

bersama tiga pihak tadi. 

                Fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan disidang tersebut akan dirangkai menjadi 

suatu peristiwa, peristiwa mana seperti sebenarnya (kebenaran materiel), mendekati yang 
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sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Begitu juga apakah peristiwa 

tersebut mengandung muatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan JPU atau 

tidak, akan bergantung sepenuhnya pada akurat atau tidaknya, lengkap atau tidaknya fakta-fakta 

yang diperoleh dari alat-bukti tersebut.   

 
 
2.3.2.2. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi 

Prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum 

acara perdata, mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diperlukan keyakinan hakim 

atas dasar minimal 2 alat bukti, sedangkan dalam hukum  pembuktian perkara perdata tidak 

diperlukan keyakinan hakim (Hamzah, 2004). Karena apa yang dicari dari pembuktian dalam 

hukum acara pidana adalah kebenaran materiel, sedangkan dalam hukum acara perdata kebenaran 

formil sudahlah cukup, seperti halnya nilai alat bukti akta otentik sebagai alat bukti sempurna yang 

mengikat hakim. Dengan didapatkannya kebenaran materiel dari minimal dua alat bukti yang sah, 

dapat lebih terjaminnya kebenaran dan tepatnya bentukan keyakinan hakim tentang kesalahan 

terdakwa, sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana. 

   Dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) dinyatakan  lima macam alat bukti yang sah dan boleh 

dipergunakan untuk membuktikan di sidang pengadilan dalam perkara pidana yaitu: 

2.3.2.2.1.Alat Bukti Keterangan Saksi. 

   Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26 KUHAP). 

Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya.(Pasal 1 angka 27 KUHAP). 
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Dari batasan UU tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 kesimpulan 

yaitu: 

1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. Keterangan ini juga mengandung pengertian bahwa 

saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yaitu ditingkat 

penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan 

2) Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang 

sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan 

pembuktian. 

3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui 

tentang  sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan 

bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian 

menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut.  

          Dalam pemeriksaan saksi, pada saatnya akan dinilai oleh JPU yang akan dibahas dalam 

requisitornya, oleh Penasehat Hukum yang akan dibahas dalam pledoinya, dan terutama oleh 

hakim sebagai pemutus akan menilainya dalam pertimbangan vonis hukum yang dibuat. Hal-hal 

yang penting diperhatikan dalam menilai keterangan saksi dalam persidangan adalah: 

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, 

b. persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain 

c. alasan saksi memberikan keterangan tertentu 

d. cara hidup dan kesusilaan saksi 
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2.3.2.2.2.   Alat Bukti Keterangan Ahli 

        Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian 

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan (Pasal 1 angka 28). Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang 

harus dipenuhi oleh pemberi keterangan ahli adalah: 

1) bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam 

ruang lingkup keahliannya 

2) bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat 

dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. 

               Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi 

salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah beharga dan harus diabaikan. 

Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada 2 syarat tersebut, tetapi 

secara umum juga terletak pada syarat syarat umum pembuktian. Nilai kekuatan keterangan ahli 

sama seperti alat bukti yang lain adalah mengandung kekuatan  bukti bebas, bebas dalam 

menilainya, bukan mengandung nilai sempurna seperti akte otentik bagi para pihak dalam perkara 

perdata. Keterangan ahli yang diberikan dimuka sidang tetap wajib disumpah, walaupun seorang 

ahli telah disumpah ketika ahli akan memberikan keterangan ditingkat penyidikan. Hal ini wajar 

karena menurut pasal 185 keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 

pengadilan. 

             Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli maka ahli dapat dibedakan antara: 

1) Ahli yang menerangkan hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya 

berdasarkan keahklian khusus untuk itu. Misalnya seorang dokter forensik yang 

memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian 

setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (otopsi). Atau seorang akuntan 
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memberikan keterangan disidang  pengadilan tentang hasil audit yang 

dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah. 

2) Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai suatu hal 

yang berhubungan erat dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, tanpa 

melalui pemeriksaan terlebih dahulu. 

                Dalam praktiknya acapkali terjadi perdebatan antara jaksa dengan penasehat hukum 

tentang status ahli yang dihadapkan. Dalam menghadapi perdebatan mengenai ahli dan 

bukan ahli hakimlah pada akhirnya yang menentukan orang itu ahli atau bukan ahli.    

2.3.2.2.3. Alat Bukti Surat 

             Menurut KUHAP Pasal 187 ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai alat 

bukti. Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, sedangkan surat 

keempat adalah surat dibawah tangan. 

         Tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 

1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang 

berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang 

kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai 

dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 

2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 

menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau 

sesuatu keadaan; 

3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya 

mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan 

            Jenis surat keempat adalah sebenarnya bukan surat yang dibuat oleh pejabat umum atau 

dihadapannya, tetapi berupa surat biasa, yang bukan merupakan akta yang dimaksudkan 3 
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surat sebelumnya. Surat ini dibuat bukan untuk membuktikan tentang keadaan atau 

kejadian tertentu tetapi pada suatu saat kadang diperlukan untuk membuktikan keadaan 

atau kejadian tertentu. 

2.3.2.2.4.  Alat Bukti Petunjuk 

Alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan 

suatu alat bukti bentukan hukum. Hal ini tampak dari batasannya menurut KUHAP Pasal 

188 ayat (1) yang meyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah ”perbuatan, kejadian atau 

keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah  terjadi suatu tindak pidana dan 

siapa pelakunya”. Karena  alat bukti petunjuk ini  adalah berupa pemikiran atau pendapat 

hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan 

dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan. Oleh karena itu, Pasal 188 

ayat (3) KUHAP mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk 

dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim 

memeriksa dengan cermat dan saksama yang didasarkan hati nuraninya. Alat bukti 

petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan 

keterangan terdakwa. 

 

2.3.2.2.5.  Alat Bukti Keterangan Terdakwa 

  Tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari ketentuan Pasal 189 

KUHAP didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa 

mengandung nilai pembuktian, ialah: 

1) Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan 
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2) Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai 3 hal yaitu (1) perbuatan yang 

dilakukan terdakwa, (2) segala hal yang diketahuinya sendiri, (3) kejadian yang 

dialaminnya sendiri. 

3) Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri, 

4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah 

melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain. 

            Alat bukti yang dapat digunakan sebagai bahan membentuk keyakinan hakim adalah kalau 

alat bukti tersebut sah. Sah artinya memenuhi syarat-syarat sahnya menurut Undang-

undang. Tidak ada satu alat buktipun yang mengikat hakim. Penilaiannya diserahkan pada 

hakim. Memang, prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan 

pembuktian hukum acara perdata, mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana 

diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal dua alat bukti (pasal 184 jo 185 ayat 2), 

sedangkan dalam hukum pembuktian  hukum acara pidana adalah kebenaran material, 

sedangkan dalam hukum acara perdata kebenaran formil sudahlah cukup, seperti nilai alat 

bukti akta otentik  sebagai alat bukti sempurna yang mengikat hakim. Dengan didapatnya 

kebenaran material dari minimal dua alat bukti yang sah, dapat lebih terjaminnya 

kebenaran dan tepatnya bentukan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, sebagai 

syarat untuk menjatuhkan pidana. 

            Khusus dalam mengungkap kasus pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan 

sampai dengan pemeriksaan di persidangan, peranan saksi dan atau pemberi keterangan  

ahli menjadi faktor penentu di dalam mewujudkan kebenaran materiel, Tanpa saksi dan 

atau ahli suatu kasus bisa menjadi remang-remang mengingat dalam sistem hukum di 

Indonesia yang menjadi referensi para penegak hukum adalah testimony yang diperoleh 

dari saksi dan  atau ahli 
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2.4. Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 

   Esensi keterangan ahli atau “verklaringen van eendeskundige” atau “expert testimony” 

adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 

angka 28 KUHAP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 

184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang ahli nyatakan di siding pengadilan (Pasal 186 

KUHAP). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli 

ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum yang 

dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia 

menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 

Penyidik atau Penuntut Umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan 

keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan itu diberikan setelah 

ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim. 

2.4.1. Kualifikasi Ahli  

            Dalam persidangan tindak pidana korupsi seringkali muncul perdebatan antara penuntut 

umum dengan pembela, karena dipermasalahkan oleh tim pembela hal-hal yang berkaitan dengan; 

siapa yang dapat diterima sebagai ahli dan bagaimana kualifikasinya. Dalam KUHAP Pasal 1 

berisi penjelasan–penjelasan umum, diataranya mengenai Saksi (angka 26), Keterangan Saksi 

(angka 27), dan Keterangan Ahli (angka 28) dengan definisi untuk masing-masingnya sebagai 

berikut: 

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” (KUHAP pasal 1 angka 26) 
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“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu” (KUHAP 
Pasal 1 angka 27). 
 
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 
kepentingan pemeriksaan” (KUHAP Pasal 1 angka 28) 
 

 Kemudian dalam KUHAP Pasal 179 ayat (1) dijelaskan pula bahwa;  
 

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli…., wajib memberikan keterangan 
ahli demi keadilan”. 
 

Dalam ayat (2) dijelaskan pula;  
 

“Semua ketentuan di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan 
keterangan  ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan 
memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan 
dalam bidang keahliannya” 

 
Dalam pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut terdapat beberapa kata kunci dalam 

perumusannya yaitu “diminta pendapatnya sebagai ahli, “wajib memberikan keterangan demi 

keadilan”. Dalam memberikan terangannya ahli “mengucapkan sumpah atau janji” dan  akan 

memberikan keterangan  “dalam bidang keahliannya” 

             Meskipun menurut rumusan di atas, baik pada Pasal 1 angka 28 maupun pasal 179 tidak 

menjelaskan dengan jelas kualifikasi yang harus dipunyai seseorang agar ia dapat diajukan sebagai 

Ahli untuk memberikan “keterangan ahli” demi keadilan, namum dalam Pasal I angka 28 

memberikan petunjuk mengenai siapa yang dianggap Ahli menurut KUHAP. Yaitu “seseorang 

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 

pidana guna kepentingan pemeriksaan”. 

           Dengan petunjuk tersebut, dalam hal pemberian keterangan ahli dalam kasus tindak pidana 

koupsi terkait dengan terjadinya kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan tindak pidana 

korupsi tersebut, dapat dapat ditafsirkan bahwa untuk menghitung kerugian keuangan Negara, 

seseorang Ahli harus memiliki keahlian khusus tentang proses terjadinya kerugian keuangan 
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Negara, metode penghitungan kerugian keuangan Negara, bukti-bukti yang dibutuhkan,  sehingga 

ia dapat membuat terang suatu perkara tindak pidana korupsi guna kepentingan pemeriksaan. 

Dalam perkembangan disiplin ilmu akuntansi, Ahli semacam ini adalah seseorang yang telah 

memiliki kompetensi sebagai Akuntan Forensik atau Auditor Forensik. 

          Akuntan Forensik atau Auditor Forensik tidak dapat disebut sebagai Saksi. Meskipun 

kadangkala di sidang pengadilan, pembela memanggilnya dengan sebutan Saksi. Ia bukan saksi 

karena pengetahuannya tentang perkara pidana yang ditanganinya tidak didengarnya sendiri, tidak 

dilihatnya sendiri, dan tidak dialaminya sendiri.  

           Keterangan yang diberikan Akuntan Forensik atau Auditor Forensik di persidangan adalah 

“Keterangan Ahli” seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28. Dalam bahasa Inggris, ia disebut 

“saksi Ahli” (Expert witness) 

          Keperluan keterangan Ahli ini juga dijelaskan dalam Pasal120 KUHAP  dalam dua ayat 

yaitu: 

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta pendapat orang Ahli atau 
orang yang memiliki keahlian khusus. 

2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia 
akan memberikan keterangan menurut  pengetahuannya yang sebaik baiknya kecuali 
bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang 
mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang 
diminta. 
 

Dapat dipahami bahwa dalam pasal 120 dan pasal 179 KUHAP menyebut Ahli sebagai orang yang 

memiliki keahlian khusus, atau dalam bahasa teknisnya, ia seorang spesialis. Pasal 120 

menyebutkan alasan menghadirkan seorang Ahli, yaitu untuk dimintakan pendapatnya. 

Terdapat perbedaan tentang pemberi keterangan ahli antara KUHAP dengan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam UU No. 15 tahun 2006 yang 

mengatur tentang BPK tersebut dalam pasal 11 huruf c berbunyi sebagai berikut: 
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BPK memberikan: 

a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah,  Lembaga 
Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha MilikNegara, Badan Layanan Umum, Badan 
Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat 
pekerjaannya; 

b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian Negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau 

c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah. 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 ini, pihak yang memberikan keterangan Ahli 

adalah BPK atau  suatu lembaga negara, bukan pribadi (anggota karyawan, auditor, dan seterusya). 

Ini berbeda dengan Ahli menurut KUHAP seperti yang telah dijelaskan di atas.  

         Tabel berikut ini menyajikan matriks yang membandingkan Ahli dan Pemberian Keterangan 

Ahli selaku pribadi (seperti dalam KUHAP) dan selaku lembaga (dalam  UU No. 15 Tahun 2006). 

 
Tabel 2.4  

Ahli Selaku Pribadi dan Lembaga (BPK) 
 

No Fokus Ahli Selaku Pribadi Ahli Selaku Lembaga (BPK) 
1 Kompetensi 

Ahli 
Ahli memberi keterangan yang diminta 
instansi berwenang, sesuai kompetensi 
Ahli yang melekat pada pribadinya 

Ahli memberi keterangan tentang 
kerugian Negara yang merupakan 
kompetensi BPK; bukan 
kompetensi pribadi, sehingga 
tidak melekat pada pribadi 
pemegang jabatan Anggota BPK 
atau Pemeriksa BPK 

2 Substansi 
Keterangan 
Ahli 

Ahli memberi keterangan tentang 
substansi yang menjadi kepakarannya, 
penguasaan pengetahuannya secara 
pribadi, dan pengembangan 
pengetahuannya. Pendapat yang 
diberikannya merupakan pendapat 
pribadi. 

Ahli memberi keterangan tentang 
kerugian Negara/daerah karena 
pelaksanaan tugas konstitusional 
BPK. Pendapat yang diberikannya 
merupakan pendapat BPK 

3 Pengolahan 
informasi 

Informasi yang dipaparkan Ahli di 
hadapan penyidik maupun sidang 
pengadilan diolahnya secara pribadi 
dengan pengetahuan dan pengalaman 
yang dimilikinya secara pribadi. 

Informasi tentang kerugian 
Negara yang dipaparkan 
dihadapan penyidik maupun di 
sidang pengadilan diolah secara 
kelembagaan. Informasi ini tidak 
dimiliki sebelumnya, sehingga 
diperoleh melalui pemeriksaan 
investigative 

4 Kepemilikan 
atas 
keterangan 
ahli 

Keterangan  yang diberikan Ahli 
merupakan milik pribadinya 

Keterangan yang diberikan 
merupakan milik BPK sebagai 
lembaga Negara 
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5 Kebebasan 
memberikan 
pendapat 

Ahli mempunyai kebebasan pribadi 
dalam memberikan pendapat yang 
berkaitan dengan keahliannya. 
Pendapat yang diterangkannya adalah 
hasil pemikirannya. 

Ahli merupakan personifikasi 
BPK. Ia tidak memiliki kebebasan 
pribadi dalam memberikan 
keterangan. Ia senantiasa harus 
berkoordinasi dengan Pimpinan 
karena yang diterangkannya 
adalah hasil pemeriksaan BPK 

6 Batas Ahli memberikan keterangan sesuai 
dengan kepakaran yang dimilikinya. Ia 
hanya dibatasi oleh kedalaman 
pengetahuan dan pengalamannya 

Ahli memberikan keterangan 
sesuai dengan Hasil Pemeriksaan 
BPK 

Sumber: Tuanakotta (2009 hal.195) 
 

2.4.2. Pengembangan teknik pemberian keterangan ahli 

            Kebutuhan terhadap seorang ahli dalam suatu persidangan pada umumnya termasuk pada 

pengadilan perkara tindak pidana korupsi, terletak pada kemampuan memaparkan latar belakang 

filosofi bidang keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli, yang pada saat itu dijadikan uji materi 

dalam persidangan, disamping kemampuan analisisnya terhadap suatu kejadian terkait dengan 

bidang keahliannya.     

            Pemberian keterangan ahli  oleh akuntan forensik/auditor forensik terkait dengan keahlian 

auditor di bidang akunting dan auditing serta berpengalaman dalam audit forensik sesuai dengan 

kompetensi yang dimilikinya.  Seorang akuntan forensik/auditor forensik dapat  memberikan 

keterangan ahli mengenai hasil audit invetigatif dan atau hasil audit dalam rangka penghitungan 

kerugian keuangan negara yang ditindaklanjuti oleh instansi penyidik untuk memperterang kasus 

yang sedang ditangani baik ditingkat penyidik maupun di depan sidang pengadilan. 

            Akuntan Forensik/Auditor forensik akan mampu berperan optimal dalam membantu 

memperterang kasus dugaan korupsi, apabila ia dapat memberikan keterangan yang jelas, lugas, 

singkat dan konsisten sesuai dengan keahliannya, sehingga majelis hakim dapat memperoleh data 

yang signifikan dan  berarti sebagai bahan rujukan dalam proses pengambilan keputusan hukum.  
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            Ahli semacam ini merupakan ahli yang diharapkan untuk mampu membantu para pihak 

dalam forum persidangan untuk mengklarifikasi permasalahan yang menjadi kunci pengambilan 

keputusan hakim. Mampu menunjukkan titik strategis di mana putusan hakim akan diletakan. 

            Ahli  seperti ini, sejak awal terjadinya penyelidikan maupun penyidikan polisi/kejaksaan 

harus sudah menjadi penasihat untuk menguak misteri permasalahan yang sedang dihadapi. 

            Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang pemberi keterangan ahli 

perkara tindak pidana korupsi yang baik, dibutuhkan keterampilan (skills) dan pengetahuan di 

bidang akuntansi, auditing dan investigasi serta masalah hukum, kriminologi dan psikologi hingga 

batas-batas tertentu. Auditor pemberi keterangan ahli juga membutuhkan kemampuan menjaga 

ketenangan ketika bertindak sebagai pemberi keterangan ahli dan tidak sensitif terhadap kritikan 

atau serangan atas kredibilitas profesional pribadinya. 

           Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, misalnya seorang ahli akunting dan auditing 

serta keuangan negara dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa memang telah terjadi suatu perbuatan 

melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Ahli dimaksud disamping mampu 

membuktikan terjadinya kerugian keuangan negara karena perbuatan melawan hukum seorang 

tersangka, juga harus mampu, bilamana diperlukan menciptakan formula yang dapat membimbing 

penyidik untuk menetapkan besaran kerugian keuangan negara yang mungkin terjadi. 

           Perhatian para psikolog terhadap jalannya pemeriksaan pemberi keterangan ahli dalam 

persidangan terutama berkaitan dengan strategi pertanyaan yang sering dilontarkan terhadap 

pemberi keterangan ahli untuk mendiskreditkan pendapatnya. Pemahaman tentang strategi 

pertanyaan dari pihak lawan (pembela terdakwa)  ini dapat membantu pemberi keterangan ahli 

dalam mengembangkan teknik atau kemampuan mempersiapkan diri untuk tampil di muka 

persidangan 
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          Betapapun seorang ahli merasa telah menerangkan seluruh pendapatnya dengan benar-

benar tiada lain selain dengan sebenar-benarnya, namun tidak berarti hakim, jaksa maupun 

pengacara serta merta menerima seluruh keterangan ahli tersebut. Secara alamiah, hakim, jaksa 

maupun pengacara akan mengamati seluruh gerakan verbal dan non verbal yang menyertai ahli 

ketika memberikan keterangannya.      

          Berikut ini beberapa tips yang harus diperhatikan oleh ahli ketika sedang memberikan 

keterangan ahli untuk meyakinkan para pihak di persidangan yaitu: 

a. Bebicara dengan jelas dan dapat didengar 

b. Gunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan temuan dan pendapat 

c. Fokuskan jawaban pada pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa dan 

penasehat hukum, jangan memberikan jawaban diluar konteks pertanyaan 

d. Hindari perdebatan dan pertengkaran dengan hakim, penuntut umum atau penasehat 

hukum tersangka 

e. Berpakaian dan berpenampilan rapi 

f. Apabila dapat dilakukan, hindari membaca catatan. Pemberi keterangan ahli dapat 

membaca catatan pada saat memberikan keterangannya, namun demikian akan lebih 

elegan apabila pendapat atau keterangan itu diberikan dengan menggunakan kalimat 

sendiri secara jelas 

g. Minta pertanyaan diulang bila tidak jelas 

h. Dalam pengujian silang, jangan memberikan jawaban terburu-buru untuk memberikan 

kesempatan kepada pihak lainnya yang akan mengajukan keberatan atas pertanyaan 

tersebut. 

i. Pandang hakim, jaksa dan penasehat hukum pada saat mereka mengajukan pertanyaan. 

j. Jangan memandang lantai atau langit langit terus menerus 
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k. Bersikap bersahabat terhadap semua pihak 

l. Bila tidak bisa menjawab katakan dengan jujur, jangan mencoba untuk menebak nebak  

m. Jangan meninggikan nada bicara dalam amarah apabila ada pihak yang mencoba 

memancing dengan tuduhan tuduhan 

n. Jujur, jangan membesar besarkan atau sebaliknya jangan menghindari pertanyaan.  

 
2.4.3. Landasan Hukum Pemberian Keterangan Ahli 

           Pemberian keterangan ahli oleh akuntan forensik/auditor forensik diatur dalam pasal 1 ayat 

28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah 

keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian 

dalam pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya 

sebagai ahli….wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Selanjutnya dalam pasal 180 

ayat (1) KUHAP menyatakan: 

       Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang 
pengadilan, Hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar 
diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan 

 

2.4.4.  Kompetensi Pemberi Keterangan  Ahli   

  Untuk menjadi pemberi keterangan ahli, dibutuhkan keterampilan (skills) di bidang 

accounting, auditing dan investigating serta masalah hukum dan di bidang kriminologi, pada 

batas-batas tertentu. Pengetahuan tentang risiko, kemampuan menjaga ketenangan dan stabilitas 

emosi, sangat diperlukan agar seorang pemberi keterangan ahli tidak mudah terpancing oleh 

pertanyaan yang provokatif  menyudutkan atau jebakan-jebakan yang sengaja dilontarkan oleh 

jaksa penuntut umum maupun oleh penasehat hukum terdakwa, sehingga bisa menggoyahkan 

konsistensi dan kredibilitas auditor sebagai pemberi keterangan ahli. 
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        Di Amerika Serikat, menurut penjelasan  Tanakotta (2009), ada persyaratan yang harus 

dipenuhi agar pengetahuan tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk keterangan ahli. Pemberi 

keterangan ahli yang memenuhi kualifikasi karena memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman, pelatihan, atau pendidikan ilmiah diperkenankan memberikan keterangan atau 

pendapat jika: 

1. Keterangan atau pendapatnya didasarkan atas fakta-fakta atau data yang cukup, 

2. Keterangan atau pendapatnya merupakan hasil dari prinsip dan metode yang andal; 

3. Pemberi keterangan ahli sudah menerapkan prinsip prinsip dan metode dengan benar pada fakta 

dalam kasus yang dihadapi.   

Keterangan yang akan diberikan kepada penyidik atau di dalam persidangan adalah 

keahlian profesional sebagai auditor dalam satu kasus tertentu yang oleh pihak penyidik telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Agar seorang  ahli dapat menampilkan kinerja 

optimal maka perlu persiapan awal sejak di luar persidangan. Hal- hal yang perlu dipersiapkan 

antara lain adalah : kelengkapan administratif, dokumentasi yang terkait dengan perkara yang 

sedang dalam proses, kesiapan phisik yang sehat, kesehatan mental dan psikis. 

            Dalam  memberikan keterangan di persidangan, ahli wajib menunjukkan sikap hormat 

kepada pengadilan. Apabila bersikap tidak hormat atau tidak sesuai dengan martabat pengadilan 

dan tidak mentaati tata-tertib, dan setelah diperingati oleh hakim ketua sidang, maka atas 

perintahnya dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila ini terjadi, maka reputasi, kredibilitas 

dan persiapan yang telah dilakukan akan sia-sia. Apalagi kalau kemudian, ia harus menanggung 

akibat hukum atas perilakunya yang tidak layak di persidangan. 
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2.5. Perkara Tindak Pidana Korupsi 

2.5.1 Pengertian Korupsi 
 

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio = penyuapan, dari corrumpere = merusak. Dari bahasa 

latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggis; corruption, corrupt; Perancis: corruption 

dan Belanda : corruptie . Arti harfiahnya adalah : kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta kata-kata atau 

ucapan yang menghina atau memfitnah. Singkatnya, korupsi bermakna kriminal, sehingga setiap 

praktek korupsi dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi ( TPK ). 

Literatur tentang korupsi memuat beberapa definisi mengenai korupsi. Sebuah definisi korupsi 

yang banyak dikutip adalah: 

“tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena 
keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, 
kelompok sendiri) atau melanggar aturan aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku 
pribadi.” 

 
 
Heymens and Lipiez (1999) dalam Soma Pillay (2004) menyatakan : 
 
            “ Corruption fundamentally runs contrrary to accountability and the rule of law because 

it undermines governance, diminishes public trust in the credibility of the state, and 
theatens the ethics of government and sociaty”. They more systemic cooruption is, the more 
difficult it becomes to identify it, deal with it, and penalise it.“ 

 
Tidak ada definisi yang sempurna menjelaskan fenomena korupsi. Definisi-definisi itu tidaklah 

statis. Pemahaman masyarakat tentang apa yang disebut “corrupt” itu berkembang. Sepanjang 

perjalanan waktu masyarakat lambat laun mampu membuat pembedaan yang lebih tajam antara 

“suap” dan “tindakan timbal balik” atau “transaksi” – dan semakin mampu membuat pembedaan 

– pembedaan ini berlaku dalam praktik.   
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Sebagaimana diungkapkan oleh Klitgaard (1988) “karya hebat John T. Noonan  mengenai suap 

telah membuktikan bahwa korupsi itu pada intinya merupakan masalah etika- dan seperti itulah 

sepanjang sejarah yang tercatat”. 

           Definisi lain dari korupsi yang banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah 

“the abuse of public office for private gain”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah 

penyalahgunaan kekuasaan publik dengan cara cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Definisi ini merupakan konsesus yang banyak diacu para pakar di bidang anti korupsi. 

Korupsi tejadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk 

menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan publik tersebut, (2) Adanya 

economic  rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan 

(3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang 

bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak 

bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi (Jain : 2001) 

Selain itu, Transparansi Internasional mempunyai definisi yang lebih flexible tentang korupsi, 

yaitu “penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain, untuk kepentingan pribadi”. 

Disisi lain Indonesia juga telah mengambil langkah maju dalam mendefisikan korupsi, yang lebih 

luas sebagaimana dirumuskan dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Dalam undang-undang ini ditetapkan tigapuluh jenis tindak pidana korupsi. 

Bila ditinjau dari kapan adanya korupsi, maka tindak pidana korupsi itu menurut sejarah manusia 

bukanlah hal yang baru. Korupsi sudah ada berbarengan umur manusia. Ketika manusia mulai 

hidup bermasyarakat, disanalah awal mula terjadinya korupsi (Wijayanto: 2009). Penguasaan atas 

suatu wilayah sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling 

berebut dan menguasai. Perebutan manusia atas sumber daya alam dan politik inilah awal mula 
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terjadinya ketidak adilan. Padahal kebutuhan untuk bertahan hidup kian menanjak, tapi 

kesempatan untuk memenuhinya semakin terbatas. Sejak saat itu moralitas dikesampingkan. 

Orientasi hidup yang mengarah pada keadilan berubah menjadi kehidupan saling menguasai dan 

mengekploitasi.   Dalam sejarah, kita dapat menemukan banyak catatan yuang terkait dengan 

kondisi tersebut.  

       Di India, korupsi sudah menjadi permasalahan serius sejak 2.300 tahun yang lalu (Wijayanto: 

2009), hal ini terbukti dengan adanya tulisan seorang perdana menteri Chandragupta tentang 40 

cara untuk mencuri kekayaan Negara (Klitgaard: 1988). 

        Kerajaan China, pada ribuan tahun yang lalu telah menerapkan kebijakan yang disebut Yang-

lian, yaitu hadiah untuk pejabat Negara yang bersih, sebagai insentif untuk menekan korupsi. 

Tujuh abad yang silam, Dante menyebut bahwa para koruptor akan tinggal dalam kerak neraka 

dan Shakespeare mengangkat tema-tema korupsi dalam berbagai karyanya (Vito: 1998). Abdul 

Rahman berpendapat bahwa akar korupsi adalah keinginan hidup bermewah mewah di kalangan 

elit pemegang kekuasaan sehingga mereka menghalalkan berbagai cara untuk membiayai gaya 

hidup mereka (Alatas: 1987)  

        Di Indonesia, korupsi mulai sejak zaman kerajaan. Bahkan VOC bangkrut pada awal abad ke 

20 akibat korupsi yang merajalela di tubuhnya.  Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak petinggi 

Belanda yang kembali ke tanah airnya, posisi kosong mereka kemudian diisi oleh kaum pribumi 

pegawai pemerintah Hindia Belanda yang tumbuh dan berkembang di lingkugan korup. Kultur 

korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan Orde Lama. Diawal pemerintahan Orde 

Baru, Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Terlepas dari 

upaya tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1998 tumbang karena isu korupsi. Hal yang sama 

juga telah terjadi pada Presiden Philipina Perdinand Marcos pada tahun 1986, Perdana Menteri 

Mesir Husni Mubarak.  
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2.5.2  Tipologi Korupsi 

                 Arvind Jain (2001) dalam paper berjudul “Corruption: a Review”  secara menarik 

menggambarkan area tempat korupsi sering terjadi di Negara demokrasi. Pemetaan interaksi 

antaraktor politik dan ekonomi membantu memberikan gambaran tentang potensi korupsi. Potensi 

korupsi terjadi pada empat macam interaksi yaitu (1) interaksi antara pihak  rakyat dengan 

pemimpin negara yang dipililih oleh rakyat  melalui proses demokrasi, (2) interaksi antara  birokrat 

dengan anggota legislative, antara birokrat dengan rakyat,  antara birokrat dengan pemimpin 

Negara  pilihan rakyat, (3) interaksi antara pemimpim Negara dengan anggota legislatif, dan (4) 

interaksi antara rakyat dengan anggota legislative. 

Untuk menggambarkan kondisi di Indonesia, pandangan tersebut oleh Wijayanto (2009) 

disesuaikan menjadi bagan sebagai berikut: 
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Bagan 2.5 
 

 
Sumber:   Wijayanto (2009) 

 

Interaksi 1 

Interaksi 1 melibatkan rakyat dan pemimpin Negara yang dipilih melalui proses demokrasi. Dalam 

interaksi tersebut, terutama di Negara demokrasi yang belum mengalami konsolidasi, peluang 

korupsi politik dalam berbagai bentuk, termasuk politik uang untuk memenangi pemilu sangat 

mungkin terjadi. Umumnya, pemimpin terpilih mempunyai diskresi yang luas dalam menentukan 

kebijakan pemerintah. Diskresi  ini membuka kesempatan bagi para pemimpin untuk mengambil 

kebijakan yang tidak menomorsatukan atau mengabaikan kepentingan rakyat, dari mana 

kekuasaaan mereka sesungguhnya berasal. Dalam banyak kasus, para elit politik mengeluarkan 

kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu. Dalam 

kebijakan alokasi anggaran misalnya, elit politik bisa saja mengarahkan penggunaan anggaran 
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pemerintah untuk sektor yang sebenarnya kurang bermanfaat bagi rakyat, tetapi dapat 

membesarkan bisnis para investor politik mereka. Bahkan mark-up hargapun tidak jarang terjadi. 

Demikian juga kebijakan privatisasi adalah contoh klasik dalam kasus ini, saat kebijakan publik 

diarahkan untuk mentransfer kepemilikan asset berharga milik publik kepada privat. Walaupun 

privatisasi berpotensi menciptakan lingkungan bisnis yang relative bersih dan kompetitif, proses 

privatisasi itu sendiri sangat rentan korupsi. 

Interaksi 2 

Interaksi 2 terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) interaksi antara para birokrat dengan pimimpin negara 

pilihan rakyat, (2) Interaksi antara birokrat dengan anggota legislative dan (3) Interaksi antara 

birokrat dengan rakyat. Interaksi ini membuka peluang terjadinya bureaucratic corruption atau 

korupsi birokrat. 

          Dalam interaksi antara para birokrat dengan pemimpin pilihan rakyat, pada berbagai kasus, 

birokrat atau pejabat publik yang dipilih oleh para pemimpin negara sering diposisikan sebagai 

kepanjangan tangan mereka untuk “memeras” kekayaan negara melalui berbagai institusi 

pemerintahan maupun perusahaan milik negara. Birokrat terpilih diharuskan menyerahkan setoran 

rutin kepada para elit politik untuk melanggengkan posisi politik mereka melalui proses demokrasi 

yang koruptif. Dalam kondisi ini, sangat mungkin korupsi terjadi secara berulang.  

          Demikian pula dalam Interaksi antara pejabat publik dan anggota legislative juga membuka 

peluang terjadinya korupsi. Di Indonesia, seleksi pejabat tingkat tertentu (misalnya pemilihan 

Gubernur BI, Direksi BUMN, Ketua MA, Ketua BPK, Ketua KPK, dan lain sebagainya) melalui 

fit and proper test di legislative. Proses ini memunculkan peluang “jualbeli” jabatan yang 

melibatkan kandidat pejabat publik dan anggota legislative. Setelah terpilih, legislative berhak 

untuk mengadakan dengar pendapat dengan para birokrat terpilih, interaksi ini juga membuka 

peluang terjadinya korupsi 
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         Hal yang sama terjadi pula dalam interaksi antara pejabat publik dan rakyat merupakan pintu 

terjadinya korupsi kecil. Pejabat publik korup dari berbagai level mengutip uang dari rakyat, 

Proses ini sangat mungkin terjadi, mengingat kantor pelayanan publik (kantor pelayanan KTP, 

IMB, SIM, izin usaha, dll) umumnya memonopoli pelayanan publik, padahal monopoli 

merupakan pintu utama terjadinya korupsi (Klitgaard: 1988). Dalam banyak kasus, korupsi kecil 

terjadi secara interaktif, melibatkan karyawan level bawah hingga level atas. Karyawan level 

bawah diharuskan menyetorkan pendapatannya kepada atasan, sebaliknya atasan memberikan 

perlindungan kepada bawahan. 

Interaksi 3   

Dalam Interaksi 3 ini,  melibatkan  pemimpin terpilih dan anggota legislatif. Berbagai kebijakan 

publik memerlukan persetujuan dari legislative, interaksi ini membuka peluang terjadinya korupsi 

legislative (legislative corruption) baik berupa suap kepada atau pemerasan oleh anggota 

legislative. Korupsi legislative relatif mudah terjadi pada negara di mana pembiayaan kampanye 

politik belum diatur atau diawasi dengan baik. Sistem voting tertutup di lembaga legislative, 

seperti yang terjadi di Indonesia turut memperparah kondisi karena konstituen tidak bisa 

mengawasi apakah para wakil yang mereka pilih benar benar mewakili kepentingan mereka, Hal 

ini merupakan awal munculnya problem akuntabilitas yang akut. 

Faktor lain yang berkontribusi terhadap fenomena korupsi legislative adalah tidak adanya 

kelompok oposisi yang kuat. Kelompok kepentingan tertentu (interest group) mempunyai peluang 

besar untuk memuluskan ide mereka melalui lobi dengan biaya lebih rendah karena mereka cukup 

“menyogok” satu kelompok saja.  Dilain pihak, ketiadaan oposisi yang kuat juga menurunkan 

risiko atas tindakan korupsi para anggota legislative dan kelompok kepentingan tertentu, akibat 

tidak adanya pihak oposisi yang berpotensi membongkar penyimpangan yang terjadi. 
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Interaksi 4 

Interaksi 4 melibatkan rakyat dan anggota legislative yang dipilih melalui pemilihan umum.  

Demokrasi prosedural relative lebih mudah di wujudkan, tetapi mewujudkan demokrasi 

substansial bukanlah perkara mudah. Sebagai contoh, India telah memiliki demokrasi tanpa henti 

sejak 1950[tiga tahun setelah merdeka dari Inggris pada 1947], tetapi hingga saat ini demokrasi 

masih belum merealisasikan janjinya yaitu kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat. Salah satu 

prakondisi bagi terwujudnya demokrasi substantive adalah pengaturan politik uang dan pendanaan 

kampanye yang baik.  

Di Negara di mana politik uang merupakan fenomena biasa, sering kali politisi menyuap rakyat 

agar mereka terpilih dalam pemilu, sehingga keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kinerja 

tetapi oleh kemampuan financial mereka. Tentu saja dari para ”investor politik” dari mana uang 

tersebut bersumber, yang nantinya mengharapkan ”pengembalian investasi” berupa kebijakan 

yang menguntungkan mereka. 

2.5.3 Bentuk Korupsi 

Terdapat ratusan, bahkan ribuan jenis tindakan yang bisa kita kategorikan sebagai korupsi. 

Tindakan-tindakan tersebut dapat kita kelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu grand 

corruption atau korupsi besar dan petty corruption atau korupsi kecil. Tidak ada landasan teori 

yang pasti sebagai dasar penggolongan tersebut, tetapi prinsip yang dapat dijadikan acuan adalah 

besaran dana, modus operandi, serta level pejabat publik yang terlibat di dalamnya. 

            Grand Corruption atau korupsi besar adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik 

tingkat tinggi menyangkut  kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang, termasuk 

bidang ekonomi. korupsi disebut juga corruption by greed atau korupsi akibat keserakahan karena 

para pelaku umumnya sudah berkecukupan secara materiil. 
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Korupsi ini menyebabkan kerugian Negara yang sangat besar secara financial maupun 

nonfinansial. Modus operandi yang umum terjadi adalah kolusi antara kekuatan ekonomi, 

kakuatan politik dan para pengambil kebijakan publik. Melalui pengaruh yang di miliki, kelompok 

kepentingan tertentu memengaruhi pengambilan kebijakan guna mengeluarkan kebijakan yang 

menguntungkan kelompoknya. Apabila pengaruh kelompok tersebut begitu besar dan seolah dapat 

megontrol proses perumusan kebijakan publik, fenomena ini sering disebut dengan state capture 

atau elit capture. 

State capsule dapat terjadi dalam berbagai bentuk, World Bank dalam bukunya Anti corruption in 

station 2, menjabarkan beberapa bentuk state capture yaitu: [1] Suap kepada anggota DPR untuk 

memengaruhi perundangan, [2] suap kepada pejabat negara untuk memengaruhi kebijakan publik, 

[3] suap kepada lembaga peradilan untuk memengaruhi keputusan terkait dengan kasus-kasus 

besar, [4] Suap kepada pejabat Bank sentral untuk memengaruhi kebijakan moneter dan [5] 

Sumbangan kampanye illegal untuk partai politik. 

Kerugian terbesar bagi negara dan rakyat tidak saja diakibatkan oleh besarnya nilai uang yang 

hilang, tetapi juga bergesernya orientasi kebijakan publik dari dan untuk kepentingan rakyat 

menjadi untuk kepentingan segelintir individu. Dalam jangka menengah dan panjang, grand 

corruption akan melahirkan problem struktural yang sulit untuk di tata ulang, seperti struktur 

ekonomi yang tidak efisien serta struktur politik yang koruptif. State Capsule akan menjadikan 

demokrasi sebagai kuasa system kerajaan, saat tidak ada pembedaan yang jelas antara 

kekayaan/kepentinganpara elit politik dan kekayaan/kepentingan negara. 

Ketika ini terjadi, sangat kecil peluang bagi suatu bangsa untuk meluruskannya. Sebagai contoh, 

Indonesia memerlukan krisis ekonomi dan guncangan sosial politik yang dahsyat pada 1998, untuk 

bisa menggeser struktur ekonomi dan politik kearah yang benar. 
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Contoh klasik korupsi besar adalah privatisasi asset negara secara tidak transparan dan fair, 

pemberian konsesi eksploitasi tambang dan kekayaan alam lainnya kepada kelompok tertentu, 

proses tender proyek skala besar yang tidak transparan, keringanan pajak dan biaya masuk untuk 

sektor dan kelompok tertentu, dan bailout secara pilih kasih kepada perusahaan tertentu agar lolos 

dari jebakan  krisis ekonomi. 

            Petty corruption atau korupsi kecil, sering disebut survival corruption atau corruption by 

need, adalah korupsi yang dilakukan oleh pagawai pemerintah guna mendukung kebutuhan hidup 

sehari-hari, akibat pendapat yang tidak memadai. Korupsi kecil merupakan fenomena yang terjadi 

di banyak negara yang gagal menyusun dan mengimplementasikan kebijakan publik yang 

menyejahterakan rakyat. Tentunya, kita sepakat bahwa korupsi dengan alasan apapun merupakan 

tindakan yang tidak bisa di benarkan, tetapi penulis memandang kesalahan mandasar penyebab 

maraknya korupsi kecil di dalam birokrasi adalah  belum dilaksanakannya  reformasi birokrasi 

yang mampu menerapkan  merit system yang menyejahterakan para pegawai pemerintah. 

Pemberantasan korupsi kecil sama strategisnya dengan pemberantasan grand corruption 

mengingat: pertama, kendati nilai kerugian per-kejadian relatif kecil, tetapi dikarenakan jumlah 

kejadian yang massif, total kerugian yang diderita oleh Negara dan masyarakat akibat korupsi ini 

sangat besar. Kedua, korupsi kecil menyangkut sisi kahidupan sehari-hari masyarakat. Apabila 

tidak segera di tanggulangi, masyarakat akan menganggap korupsi sebagai  bagian dari keseharian 

mereka yang akan menciptakan masyarakat yang permisif dan toleran terhadap korupsi. Apabila 

ini terjadi, upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam memberants korupsi akan 

semakin sulit dilaksanakan. Ketiga, korupsi kecil menyemai korupsi besar. Pejabat tingkat bawah, 

yang terlibat korupsi kecil, dengan berjalannya waktu akan menjadi pejabat tinggi dengan diskresi 

kekuasaan yang besar. Ada kecenderungan seseorang untuk mengulangi kejahatan yang pernah 

dilakukannya sepanjang ada kesempatan sehingga meningkatkan potensi terjadinya korupsi besar. 



 
 

160 

Akan ada  kecenderungan seorang pelaku kejahatan untuk mengulang bahkan melipatkan ukuran 

kejahatan di masa mendatang. 

Salah satu pernyataan-pernyataan penting disini adalah apakah benar menaikkan gaji pegawai bisa 

menekan tingkat korupsi dan apakah gaji pegawai negeri saat ini terlalu rendah. Dalam penelitian 

Treisman (2000) dan Evans (2005) ditunjukkan bahwa tidak ada indikasi kuat bahwa gaji yang 

lebih tinggi saja akan menurunkan tingkat korupsi. Beberapa survey termasuk yng dilakukan oleh 

Sakernas membuktikan bahwa sebenarnya pegawai negeri menerima pendapatan relative lebih 

tinggi dari pada pegawai swasta, apabila memasukkan komponen tunjangan di luar gaji pokok. 

Dalam kata lain, gaji pegawai negeri perunit kontribusi yang mereka lakukan sebenarnya sudah 

relatif kompetitif. 

Pada abad ke-18, Swedia, salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah didunia saat ini, 

merupakan Negara yang paling korup di Eropa, upaya menaikkan gaji pegawai pemerintah 

dikombinasikan dengan deregulasi disektor kepegawaian telah melahirkan pegawai-pegawai 

pemerintah yang jujur dan kompeten. Pengalaman Swedia menunjukkan bahwa kenaikan gaji saja 

tidaklah cukup, upaya menekan korupsi kecil hendaknya dilakukan melalui reformasi birokrasi 

yang menyeluruh (Wijayanto:2009) 

          Banyak  teori yang mengemukakan bentuk korupsi ditinjau dari segi penyebab  timbulnya 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, baik yang bersifat penyimpangan 

administratif maupun penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Teori-teori tersebut 

antara lain dikemukakan oleh: 

2.5.3.1. Donald Cressey  

            Cressey (1953), seorang sosiolog dari Amerika Serikat yang juga salah seorang pendiri 

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) menyatakan bahwa seseorang berperilaku 

menyimpang (fraud) harus didukung oleh  tiga unsur yaitu (1) pressure atau adanya tekanan, (2) 

opportunity atau kesempatan, dan (3) rationalization atau pembenaran. Ketiga unsur tersebut 
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saling berkaitan dan membentuk suatu segitiga sama sisi, artinya peranan masing-masing faktor 

atau unsur saling berhubungan dengan derajat yang seimbang. Hubungan tersebut dapat disajikan 

dalam gambarkan 2.3. sebagai berikut : 

Gambar 2.3. Fraud Triangle 

 

Sumber : Cressey (`1953) 

Berikut diuraikan penjelasan masing-masing unsur fraud triangle tersebut adalah:  

1) Pressure 

Fraud dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi pelakunya. 

Misalnya dalam Employee fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan karyawan untuk 

menggelapkan aset perusahaan tujuannya adalah keuntungan bagi karyawan tersebut. 

Begitu juga dalam Management fraud, manajemen menipu investor dan kreditor dengan 

cara memanipulasi laporan keuangan, dilakukan untuk keuntungan organisasi dan juga 

Rationalization

Presurre

Opportunity
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manajemen yang bersangkutan. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau 

organisasi merupakan contoh adanya pressure. 

Sebagian besar ahli tentang fraud meyakini bahwa pressure dapat digolongkan ke dalam 

empat jenis, yaitu; financial pressure, vices, work-related pressure, dan  other pressure. 

2) Opportunity 

Adalah adanya kesempatan untuk melakukan fraud, menyembunyikan perbuatannya 

tersebut, atau menghindarkan diri dari penghukuman. Dari sisi organisasi, terdapat dua hal 

yang bisa menciptakan timbulnya kesempatan bertindak curang. Pertama adalah 

kelemahan pengendalian internal, yang kedua adanya situasi di luar pengendalian. 

Terdapat minimal enam faktor yang bisa meningkatkan kesempatan seseorang untuk 

melakukan tindak fraud dalam organisasi, yaitu : 

(1) Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan atau mendeteksi perilaku kecurangan; 

(2) Ketidak-mampuan untuk menilai kualitas kinerja; 

(3) Kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan; 

(4) Terbatasnya akses terhadap informasi; 

(5) Ketidak-tahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan; 

(6) Kurangnya jejak audit. 

3) Rationalization 

Unsur ketiga dari fraud triangle adalah rasionalisasi atau pembenaran. Pada saat 

penyimpangan dilakukan, sipelaku akan berusaha menghilangkan perasaan bersalah 

misalnya dengan berpura-pura meminjam dahulu uang yang ada dalam penguasaannya dan 

akan dikembalikan dikemudian hari, atau bisa juga ia berpikiran bahwa semua orang yang 

menghadapi situasi yang sama dengan dirinya, akan melakukan perbuatan yang sama.   
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Setiap perbuatan curang (fraud) memiliki rasionalisasi. Semua pelaku fraud mengaku 

perbuatan tersebut adalah yang pertama kali ia lakukan dan tidak akan melakukannya lagi. 

Rasionalisasi membantu para fraudsters untuk menyembunyikan ketidak-jujuran 

perbuatannya. 

.  

2.5.3.2.Susan Rose-Ackman 
Korupsi sudah jadi isu ekonomi bahkan sejak era Adam Smith. Smith mengamati 

bagaimana pemerintah Inggris di abad ke -18 dan ke-19 yang sentralistis dan punya kekuatan 

monopoli atas perdagangan internasional berkaitan erat dengan korupsi (Buchan, Hill: 2007). Tapi 

pembahasan yang lebih forma teoritis baru mulai berkembang setelah tahun 1980-an. Sebelumnya, 

korupsi dianggap bukan termasuk topik yang menarik bagi ekonomi (Myrdal: 1968)   bahkan 

pernah menyebut korupsi sebagai hal yang tabu dijadikan topik riset ekonomi.  Baru setelah artikel 

karya Susan Rose-Ackerman (1975) dimuat di sebuah jurnal terkemuka tahun 1975, korupsi mulai 

mejadi arus utama dalam disiplin ekonomi. Sejak tahun 1980-an, isu korupsi makin popular 

dikalangan ekonom. Dalam ranah teoritis, kecenderungan ini sejalan dengan berkembangnya 

subdisiplin “ekonomi kelembagaan”. Ini ditandainya dengan diberikannya hadiah Nobel ekonomi 

pada James Buchanan (1986), Ronald Coase (1991), dan Douglass North, serta Roberth Fogel 

(1993), atas kontribusi mereka mengintegrasikan aspek kelembagaan dalam teori ekonomi 

(Wijayanto: 2009) 

2.5.3.3. Robert Klitgaar 

                Klitgaard (1988) menggambarkan korupsi terjadi dari persamaan  C = M  + D – A 

(Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability) atau CDMA.  Menurut model ini korupsi 

[C] merupakan fenomena yang dipengaruh tingkat diskresi [D], monopoli [M], dan 

accountability[A]. karana korupsi mempunyai makna yang beragam diberbagai kebudayaan, 

faktor nilai-nilai memegang peran penting. Berbagai riset terkait dengan Corruption Perception 
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Index [CPI] menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya menjelaskan 75 persen dari variasi yang ada 

dalam CPI tersebut (Standholdz: 2005) 

Corruption = f{[Discretionary+Monopoly-Accauntability]/values} 

 
2. Discretionary [diskresi] 

Discretionary [discresi] merupakan keluasan wewenangan yang dimiliki seorang pemimpin untuk 

mengambil keputusan. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, semakin tinggi pula  diskresi 

yang dimilikinya, dalam pengertian semakin banyak keputusan yang harus dia ambil yang 

didasarkan pada kreativitas, justifikiasi, dan pemahaman si pemimpin; semakin besar diskresi, 

semakin tinggi potensi terjadinya korupsi. 

Kepemimpinan otoriter merupakan contoh kasus diskresi mutlak, saat semua perundangan dan 

birokrasi tunduk kepada keinginan pemimpin, akibatnya korupsi merupakan fenomena yang 

hampir pasti kita temui. Hal ini diakibatkan oleh kaburnya batas antara kepentingan individu 

pemimpin dan kepentingan Negara, yang pada gilirannya akan mengaburkan batas antara 

kekayaan individu pemimpin dengan kekayaan Negara. 

Upaya mengurangi diskresi dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan  job description yang jelas  

kepada  pejabat publik atau staf lainnya, diikuti dengan  proses approval yang sistematis sebelum 

keputusan diambil serta diakhiri dengan proses monitoring dan evaluasi yang lengkap 

3. Monopoly [monopoli] 

Monopoly atas produk atau jasa akan meningkatkan posisi tawar pemegang monopoli di hadapan 

para klien atau kosumen. Dalam bidang ekonomi, pemegang monopoli dapat memanfaatkan posisi 

tawar tersebut untuk memaksimalkan  keuntungan, misalnya dengan menaikkan harga  jual 

produk. Dalam pasar yang monopolistis, konsumen tidak mempunyai pilihan lain, sehingga 

kenaikan harga tersebut tidak terlalu berkolerasi dengan volume penjualan barang dan jasa. 
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Menggunakan logika berfikir yang sama, dalam pelayanan publik seperti pengurusan KTP, SIM, 

IMB dan izin usaha, tempat institusi pemerintah memegang monopoli,  pegawai pemerintah dapat 

dengan mudah menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki. Penyalahgunaan yang mereka 

lakukan dapat berupa mengurangi jumlah, mengurangi kualitas, atau bahkan tidak memberikan 

layanan sama sekali. Singkatnya, pelayanan hanya akan diberikan bagi mereka yang memberikan 

uang pelicin, atau kualitas dan kecepatan layanan dipengaruhi oleh nilai suap yang diterima; hal 

ini merupakan tindakan korup. 

Salah satu upaya untuk menekan korupsi adalah dengan mentransformasi monopoli menjadi 

kompetisi. Dalam kasus kantor pelayanan publik misalnya, solusi yang mungkin adalah dengan 

menyediakan beberapa kantor pelayanan publik, sehingga publik mempunyai pilihan. Pada 

gilirannya, hal ini akan menurunkan posisi tawar pegawai pemerintah dimata publik yang akan 

menurunkan tingkat korupsi. 

4. Accountability [akuntabilitas] 

       Makna akuntabilitas umumnya terkait dengan pemberian hadiah. Boven (2008)  memaknai 

akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi suatu perbuatan atau 

keputusan yang diakibatkan oleh diskresi yang dimiliki seorang individu. Akuntabilitas adalah 

fungsi diskresi, artinya birokrasi harus diberikan diskresi terlebih dahulu baru kemudian dituntut 

untuk akuntabel terhadap bagaimana mereka menggunakan diskresi yang dimilikinya (Yilmaz and 

Beris: 2008). Masih menurut Boven (2008), pejabat harus akuntabel dihadapan publik. Untuk 

meningkatkan akuntabilitas tersebut, paling tidak tiga hal  berikut terkait dengan interaksi antara 

pejabat dan publik harus terpenuhi: Pertama pejabat berkewajiban untuk melaporkan  berbagai 

aktivitasnya kepada publik; kedua, publik [melalui perwakilan nya] mempunyai hak untuk 

menanyakan lebih lanjut apabila terdapat data atau informasi yang belum cukup; ketiga, publik-
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melalui wakilnya- mempunyai kekuasaan untuk menilai laporan tersebut, meliputi menerima atau 

menolak laporan, mengkritisi, dan secara terbuka mengkritisi pajabat bersangkutan. 

Variabel yang memengaruhi sukses tidaknya penerapan akuntabilitas di antaranya: [1] 

Transparansi, yaitu keterbukaan bagi publik untuk menyelidiki, mengkritisi dan menganalisis 

kebijakan publik; [2] akses yaitu adanya akses bagi publik terhadap informasi yang relevan, 

kapanpun, dimanapun, oleh siapa pun dengan biaya yang sangat rendah;  [3] responsiveness,yaitu 

kecepatan dalam melakukan follow up atas kritik, masukan, dan pendapat dari public; [4] control, 

yaitu berfungsinya kontrol yang ada dalam masyarakat- media, NGO, dll.- terhadap pelaksanaan 

prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pejabat publik ; [5] tanggungjawab, yaitu tanggungjawab 

pegawai dan pejabat publik untuk bekerja secara professional sesuai dengan standard dan kode 

etik yang berlaku.  

 
Secara sederhana, formula untuk membangun akuntabilitas: 
 
Akuntabilitas=f{transfaransi,akses informasi,responsiveness,control,tanggungjawab} 
 
 
5. Values[nilai-nilai] 

     Values atau nilai-nilai masyarakat, seperti materialism dan familism, memengaruhi bagaimana 

seseorang dalam menyusun prioritas hidupnya, termasuk dalam memandang korupsi. Di Sisilia, 

Italia Selatan masyarakat memandang loyalitas terhadap keluarga sebagai suatu yang sangat 

penting. Pandangan ini menyebabkan masyarakat  Sisilia akrab dengan favoritism, yaitu 

mementingkan kelompok tertentu terutama keluarga, yang ini merupakan akar munculnya korupsi 

(Banfield: 1958). Selanjutnya, dalam Wijayanto (2009) Lipset dan Lenz (1999) menambahkan 

bahwa dalam masyarakat yang terlalu mengagungkan kesuksesan materi, tetapi tidak memberikan 

kesempatan yang sama kepada seluruh anggota masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, 

cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi. 
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Selain itu nilai-nilai masyarakat yang mendorong self expression cenderung mendorong 

terciptanya integritas di kalangan para birokrat, dalam kaitan dengan korupsi, integritas  

pemerintah merupakan faktor kunci dalam menekan tingkat korupsi. Standholz dan Tageepera 

melakukan survei terhadap tingkat korupsi di Negara-negara komunis, dan non komunis,dan 

menyimpulkan  bahwa komunisme mengakibatkan rendahnya self expression di kalangan 

masyarakat sehingga tingkat korupsi cenderung tinggi. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan 

bahwa nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat memegang peran penting terhadap bagaimana 

masyarakat memandang korupsi, serta bagaimana mereka memprioritaskan sukses secara materi 

dengan keterlibatan  dalam memberantas korupsi. Hal ini merupakan justifikasi untuk 

memasukkan faktor nilai-nilai dalam formula CDMA/V. 

 
Dalam formula ini korupsi (Corruption) diartikan dengan monopoli (Monopoly) ditambah 

kebijakan (Discreation) dikurangi akuntabilitas (Accountability). Disini bersifat universal yaitu 

tidak dibedakan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan sektor publik, swasta, atau nir-laba, 

dan bisa terjadi disemua negara. Oleh karena itu  orang yang berada di negara-negara tersebut 

akan menganggap terjadi suatu korupsi ketika pejabat berwenang memiliki monopoli atas barang 

dan jasa, dan mempunyai kebijakan untuk menentukan menerima atau menolak, serta diikuti 

dengan akuntabilitas yang samar-samar  atau bahkan tidak ada. 

Korupsi disini dapat dipandang sebagai kalkulasi matematis. Sebagai contoh orang yang bersih 

atau “clean’ akan menolak dengan tegas segala sesuatu yang berbau godaan, dan orang yang jujur 

akan lebih tegas lagi menghadapi hal tersebut. Akan tetapi, orang akan melakukan korupsi apabila 

jumlah suapnya sangat besar, sedangkan kecil kemungkinan hal tersebut diketahui oleh pihak yang 

berwenang, dan di lain pihak apabila ketahuan dan terbukti melakukan korupsi, pelaku 

mendapatkan hukuman yang sangat ringan bila dibandingkan dengan hasil korupsi yang didapat 
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2.5.3.4.Samuel P Hantington 

               Huntington (1977) berpendapat   bahwa korupsi timbul karena dampak dari 

moderenisasi.  Menurut Huntington: 

                    “Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang 
satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum 
dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan 
bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi 
yang cepat”. 

 
Penyebab modernisasi mengembangbiakan korupsi dapat disimpulkan dari penjelasan Huntington 

sebagai berikut: 

1. Modernisasi membuat perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat 

2. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-

sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan 

politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, 

sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum diterima oleh golongan-golongan 

berpengaruh dalam masyarakat. 

3. Moderenisasi merangsang korupsi karena perubahan - perubahan yang diakibatkannya 

dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang 

memulai modernisasi  kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintah dan 

melipatgandakan kegiatan kegiatan yang diatur oleh peraturan peraturan pemerintah. 

2.5.3.5. Jack Bologne 

                   Menurut Jack Bologne(1993), bahwa faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya 

kecurangan meliputi Greeds  (Keserakahan), Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan) 

dan Exposures (Pengungkapan) atau dikenal juga dengan GONE Theory. 

Faktor-faktor Greeds dan Need berkaitan dengan pelaku (actor) kecurangan, sedangkan faktor-

faktor Opportunities dan Exposures berhubungan dengan korban perbuatan kecurangan (victim). 
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Actor adalah individu atau kelompok individu baik dari dalam organisasi maupun dari luar 

organisasi yang melakukan kecurangan, yang merugikan kepentingan korban.  

Sedangkan victim adalah organisasi, instansi, atau masyarakat yang kepentingannya dirugikan.  

Greeds (keserakahan) berkaitan  dengan adanya perilaku serakah yang secara potensil ada di 

dalam diri setiap orang. 

Opportunities (kesempatan) berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat 

yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan 

terhadapnya.  

Needs (kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk 

menunjang hidupnya yang wajar. 

Exposures (pengungkapan), berkaitan dengan  tindakan atau konsekwensi yang akan dihadapi oleh 

pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.  

Berdasarkan teori di atas suatu perbuatan korupsi akan dapat muncul apabila terdapat keadaan G-

O-N-E yang kondusif untuk korupsi. Misalnya,  situasi dimana seseorang tidak bisa 

mengendalikan diri sehingga sifat serakahnya muncul dalam intensitas yang tinggi dan didukung 

dengan kebutuhan hidup yang mengikuti gaya hidup berpoya-poya dan boros. Bersamaan dengan 

itu, keadaan organisasi tempat ia bekerja tidak memiliki perangkat kendali yang memadai, 

misalnya memiliki dana dalam jumlah yang cukup besar tetapi tidak ada catatan pembukuannya. 

Kemudian, ternyata pelaksanaan sanksi hukum yang berkaitan dengan perbuatan korupsi juga 

tidak tegas. Dalam keadaan G-O-N-E seperti itu, maka sangat besar kemungkinannya bahwa 

seseorang tersebut melakukan perbuatan korupsi 

2.5.3.6. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)   

                 Menurut ACFE (2001) bentuk korupsi seperti yang digambarkan dalam  pohon 

kecurangan /fraud tree (Gambar. 2.2) memperlihatkan bahwa korupsi itu terdiri dari Conflict of 
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interest,  Bribery, Illegal gratuities, dan Economic extortion. Praktik kecurangan ini umumnya 

terjadi pada saat pengadaan barang/jasa (procurement), yakni terjadinya kolusi antara bagian 

pengadaan/panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa. 

 Uraian lebih lanjut, bentuk korupsi menurut ACFE (2001) adalah sebagai berikut: 

1. Benturan  Kepentingan (Conflict of Interest) 

      Suatu benturan  kepentingan terjadi ketika seorang karyawan, manajer, atau eksekutif 

mempunyai suatu kepentingan  pribadi atau ekonomi  yang tidak diungkapkan dalam  suatu 

transaksi yang berpengaruh  kurang baik terhadap  pemberi kerja. Seperti kecurangan korupsi 

lain, skema konflik melibatkan penggunaan pengaruh karyawan untuk merusak 

perusahaannya. 

2. Suap (Bribery) 
 

Dalam Fraud Examiners Manual 2009,  bribery didefinisikan sebagai berikut: 

“As the offering, giving, receiving, or soliciting any thing of value to influence an official 

act”. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa suap merupakan  penawaran, pemberian, penerimaan, 

permohonan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seorang pegawai atau 

pejabat. Dengan demikian elemen suap (bribery) secara umum unsurnya terdiri dari; 

pemberian atau penerimaan (giving or receiving), sesuatu yang bernilai (a thing of value), 

untuk mempengaruhi (to inlfuence), tindakan seorang pegawai (an official act) 

 

3. Hadiah atau Pemberian Tidak Sah (Illegal Gratuities)  
      Illegal gratuities adalah serupa dengan skema suap kecuali tidak harus ada niat untuk 

mempengaruhi keputusan bisnis tertentu sebelum dilakukan. Dalam kasus illegal gratuities, 

keputusan dibuat yang dampaknya akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu atau 

perusahaan. Para pihak yang diuntungkan dari keputusan tersebut akan memberikan hadiah 

atau sesuatu yang bernilai kepada seseorang si pembuat keputusan tersebut.  
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4. Pemerasan Ekonomi (Economic Extortion) 
 
    Economic extortion merupakan skema korupsi, dimana vendor menawarkan 

pembayaran untuk mempengaruhi keputusan, sebuah permintaan dari pegawai yang dibayar 

oleh vendor untuk membuat keputusan yang menguntungkan vendor. 

Dalam Fraud Examiners Manual 2009, extortion didefinisikan sebagai berikut: 

“as the obtaining of property from anpther with the other party’s “consent” having been 

induced by wrongful use of actual or threatened force or fear”. Pemerasan merupakan 

perolehan harta dari pihak lain dengan melakukan bujukan atau ancaman atau dengan jalan 

menakut-nakuti. 

2.5.3.7. UU No.31 Tahun 1999 dan KPK 

             Dalam Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang termuat dalam 

pasal 2 s/d pasal 13. Untuk lebih mempermudah memahaminya, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) merumuskan ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut ke dalam 7 (tujuh) 

kelompok, sebagai berikut: 

1) Korupsi Yang Terkait Dengan Kerugian Keuangan Negara, yaitu: 
(1) Melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan 

negara. 
(2) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan 

dapat merugikan keuangan negara. 
 

2) Korupsi Yang  Terkait Dengan Suap Menyuap, yaitu: 
(1) Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. 
(2) Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan 

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya. 

(3) Memberi hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena jabatannya. 
(4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap dengan maksud supaya berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, 
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan 
atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 
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(5) Menyuap hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 
kepadanya untuk diadili. 

(6) Menyuap advokat dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 
diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 

(7) Hakim dan Advokat yang menerima suap dengan maksud dari pemberi suap sebagaimana 
diuraikan dalam butir (5) dan (6).  
 

3) Korupsi Yang Terkait Dengan Penggelapan Dalam Jabatan, yaitu: 
(1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu menggelapkan uang atau 
membiarkan penggelapan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu 

(2) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 
jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu  dengan sengaja 
memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. 

(3) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 
jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu  dengan sengaja 
merusakkan bukti dan atau   dengan sengaja membiarkan orang lain merusakkan bukti dan 
atau  dengan sengaja membantu orang lain merusakkan bukti. 
 

4) Korupsi Yang Terkait Dengan Perbuatan Pemerasan, yaitu: 
(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras (memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 
mengerjakan sesuatu bagi dirinya). 

(3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas meminta atau 
menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang pada dirinya. 

(4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang lain. 
 

5) Korupsi Yang Terkait Dengan Perbuatan Curang, yaitu: 
(1) Pemborong, ahli bangunan pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan 

pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang. 
(2) Orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, 

sengaja membiarkan perbuatan curang. 
(3) Rekanan TNI/POLRI  berbuat curang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI 

dan POLRI. 
(4) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan/atau POLRI 

dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. 
(5) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau barang keperluan TNI dan/atau 

POLRI dan membiarkan perbuatan curang. 
(6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas 

menggunakan tanah negara seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga 
merugikan orang orang lain. 
 

6) Korupsi Yang Terkait Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan,  yaitu pegawai negeri 
atau penyelenggara negara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan yang 
diurus atau diawasinya. 
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7) Korupsi Yang Terkait Dengan Gratifikasi, yaitu: Pegawai negeri atau penyelenggara negara 
menerima gratifikasi yang nilainya  Rp 10 juta atau lebih dan tidak lapor KPK. 

 
2.5.3.8.Martin T.Bieglemen 

               Hampir sama dengan Klitgaard (1988), Biegelman (2006) juga menjelaskan  korupsi  

dengan  menggunakan persamaan yaitu yang disebutnya   Formula C = P - A, artinya bahwa 

korupsi (Corruption) seperti; suap, konflik kepentingan, gratifikasi dan ekonomi biaya tinggi 

sangat  berpeluang terjadi dan semakin bertambah bilamana kekuasaan atau kewenangan (Power)   

yang dimiliki seseorang tanpa diikuti dengan pertanggungjawaban (Accountability) pengelolaan 

keuangan negara yang  amanah, transparans, akuntabel, partisipatif dan taat hukum. 

2.5.3.9.United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 
Konvensi Antikorupsi PBB merupakan instrument internatsional yang mengatur 

masalah korupsi dan diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003 di New 

York. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 67 ayat (1) Konvensi, instrument hukum 

internasional ini terbuka untuk penandatanganan bagi Negara Negara yang ingin terlibat dan 

mendukung, selama Negara organisasi tersebut telah menandatangani konvensi sesuai dengan 

ketentuan pasal 67 ayat (2) konvensi. Konvensi ini telah berlaku efektif sejak tanggal 14 Desember 

2005. Saat ini ada 140 negara dan organisasi yang telah menandatangani dan 117 negara pihak 

yang meratifikasi konvensi ini (www.undc.org :2008) . UNCAC dapat dikatakan sebagai langkah 

revolusioner dalam bidang hukum pidana internasional, karena konvensi ini merupakan instrumen 

hukum internasional pertama yang mengatur masalah korupsi dalam satu ketentuan hukum 

internasional. UNCAC merupakan manifestasi dari konsesus internasional tentang apa seharusnya 

dilakukan oleh Negara-negara untuk mencegah dan mengkriminalisasi tindakan korupsi. 

Disamping itu UNCAC juga mencerminkan kesepakatan anggota PBB untuk meningkatkan 

kerjasama internasional dalam memerangi korupsi dan mengembalikan asset. 
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Tindakan-tindakan yang harus diatur oleh Penanda tangan Konvesi PBB adalah: 

1. Bribery of nasional public official atau penyuapan pejabat-pejabat  puklik. Inti dari tindakan 

tersebut adalah janji, menawarkan atau memberikan kepada pejabat public, secara langsung 

atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang 

lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu 

tindakan dalam melaksanakan atau penerimaan oleh seorang pejabat public 

2. Brebery of foreign public officials and officials of public international organization atau 

penyuapan pejabat public asing dan pejabat dari organisasi internasional public. Tindakan-

tindakan tersebut meliputi dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada 

seseorang pejabat public asing atau seseorang pejabat dari organisasi internasional public, 

secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau 

orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri melakukan sesuatu 

tindakan dalam melaksanakan tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis 

atau keuntungan lain yang tidak layak berkaitan dengan perilaku bisnis internasional. 

3. Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official atau 

penggelapan, penyelewenagan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat public. 

Tindakan tersebut adalah menggelapkan, menyelewengkan atau mengalihkan dengan cara lain 

oleh pejabat public untuk keuntungan dirinya sendiri atau untuk keuntungan orang lain atau 

badan lain, kekayaan, dana-dana publik atau perorangan atau sekuritas atau segala sesuatu yang 

bernilai yang dipercayakan kepada pejabat public itu berdasarkan kedudukkannya. 

4. Trading in influence atau memperdagangkan pengaruh. Kualifikasi tindakan tersebut adalah 

sengaja menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada seorang pejabat public atau orang 

lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat 

public atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan 
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maksud untuk meperoleh otoritas public dari Negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya. 

Demikian pula untuk tindakan memohon atau menerima dari pejabat public atau orang lain 

5. Abuse of function atau penyalahgunaan fungsi.  Kualifikasi tindakan tersebut adalah  dengan 

sengaja menyalahgunakan fungsi atau kedudukan dengan melakukan atau tidak melakukan 

suatu tindakan secara melawan hukum oleh pejabat public dalam melaksanakan fungsinya 

untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang 

lain atau badan lain. 

6. Illicit enrichment, atau memperkaya secara tidak sah yaitu dengan sengaja memperkaya secara 

tidak sah terindikasi dari kenaikan yang berarti dari asset-aset seorang pejabat public yang tidak 

dapat dijelaskan secara masuk akal oleh jumlah pendapatan yang sah. 

7. Brebery in the private sector atau penyuapan di sektor swasta berupa tindakan yang 

menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung suatu 

keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu 

kapasitas untuk suatu badan sektor swasta, untuk  dirinya sendiri atau ornag lain, agar ia secara 

melawan hak, melakukan sesuatu atau menahan diri untuk melakukan sesuatu. 

8. Emblezzement of property in the private sector,  atau penggelapan kekayaan dalam sektor 

swasta yaitu tindakan dengan sengaja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi, 

keuangan atau perdagangan, menggelapkan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam 

kapasitas apapun dalam suatu badan di sektor swasta atas suatu kekayaan, dana-dana pribadi 

atau sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan kepadanya karena 

kedudukannya. 

9. Laundering of proceeds of crime atau pencucian hasil kejahatan yaitu tindakan dengan sengaja 

mengkonversi atau mentransfer kekayaan padahal diketahuinya bahwa kekayaan tersebut 

merupakan hasil kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-
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usul harta kekayaan itu atau membantu seseorang yang terlibat dalam melakukan kejahatan asal 

untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya. Penyembunyian atau penyamaran sifat, 

sumber, lokasi, kedudukan, pergerakan, atau kepemilikan dari atau hak-hak yang sesungguhnya 

berkenan dengan kekayaan, mengetahui kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan. 

10. Concealment, atau penyembunyian yaitu tindakan dengan sengaja, setelah dilakukannya 

salah satu kejahatan-kejahatan yang ditetapkan menurut konvensi ini, tanpa turut serta dalam 

kejahatan –kejahatan tersebut.  

11. Obstruction of justice,  atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan yaitu 

tindakan dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi atau janji yang 

menawarkan atau memberikan suatu keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong 

diberikannya kesaksian palsu atau untuk turut campur dalam pemberian kesaksian atau dalam 

pengajuan bukti-bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang 

ditetapkan dalam konvensi ini. Demikian pula tindakan penggunaan kekuatan fisik, ancaman 

atau intimidasi untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi seorang hakim 

atau seorang pejabat penegak hukum dalam hubungannya dengan kejahatan-kejahatan yang 

ditetapkan dalam konvensi ini. 

         Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dijelaskan di atas, dapat diringkaskan 

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel : 2.5 
Bentuk dan Penyebab Korupsi 

No Dikemukakan oleh Bentuk  atau penyebab korupsi 
1 Donald Cressey (1953) Fraud Troangle: 

1. Pressure 
2. Opportunity 
3. Rasionalization  

2 Robert Klitdgaard (1988) Formula C=M+D-A: 
C= Corrruption 
M=Monopoly 
D = Discretion 
A= Accountability 
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3 Samuel P huntington (1977) 1. Pertumbuhan Korupsi Berkaitan dengan Moderenisasi 
sosial dan ekonomi yang cepat: 

2. Moderenisasi  membuat perubahan pada nilai nilai 
dasar masyarakat 

3. Moderenisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan 
kekuasaan baru 

4. Moderenisasi merangsang korupsi karena perubahan-
perubahan dibidang sistem politik 

4 Jack Bologna (1993) G-O-N-E  Theory: 
1. Greedy 
2. Opportunity 
3. Need 
4. Exposure 

5 ACFE (2001) 1. Conflict of interest,  
2. Bribery,  
3. Illegal Gratuidties,  
4. Economic Extortion 

6 UU No.31 tahun 1999 dan  
KPK (2006) 

1. Korupsi Terkait dengan Keuangan Negara 
2. Korupsi Terkait dengan Suap Menyuap 
3. Korupsi Terkait dengan Penggelapan Dalam Jabatan 
4. Korupsi Terkait dengan Perbuatan Pemerasan 
5. Korupsi Terkait dengan Perbuatan Curang 
6. Korupsi Terkait dengan Benturan Kepentingan 
7. Korupsi Terkait dengan Gratifikasi 

7 United Nations Convention 
Againts Corruption (UNCAC-
2003) 

1. Brebery of national public official 
2. Brebery of foreign public officials and officials of public 

international organization 
3. Embezzlement, misappropriation or other diversion of 

property by a public official 
4. Trading in influence  
6. Abuse of function 
7. Illicit enrichment 
8. Brebery in the private sector 
9. Emblezzement of property in  the private sector 
10. Laundering of proceeds of crime 
11. Concealment 
12. Obstruction of justice 

 

8 Martin T Biegleman (2006) Formula C=P-A 
C= Corruption 
P= Power 
A= Accountability 

   Sumber : Diolah 

                      
               Dari pengertian korupsi, tipologi, bentuk dan penyebabnya dapat disimpulkan bahwa 

korupsi bukan hanya menyangkut pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat publik 

yang menyalahgunakan jabatannya tetapi juga setiap orang yang bukan pegawai negeri. Korupsi 
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dapat dimulai dari sisi mana saja, suap ditawarkan pada seorang pejabat atau pejabat meminta 

uang pelicin. Orang menawarkan suap melakukannya karena menginginkan sesuatu yang bukan 

haknya, ia menyuap supaya pejabat itu mengabaikan aturan untuk memberikan keuntungan bagi 

dirinya. Dan suatu perbuatan penyimpangan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai 

tindakan pidana korupsi bilamana telah memenuhi unsur-unsur yaitu : setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (UU No.31 Tahun 

1999) 

 
2.5.4 Mengapa korupsi sulit diberantas? 

                Terkait dengan isu korupsi ini, telah membangkitkan semangat perlawanan dari seluruh 

dunia terhadap korupsi, hal  ini terlihat pada dua decade terkahir, dunia mulai memandang korupsi 

sebagai isu penting. Berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi dilakukan mulai tingkat nasional, 

regional hingga level internasional. Pandangan bahwa korupsi mendorong pertumbuhan ekonomi 

mulai ditinggalkan banyak kalangan. Korupsi sudah dipandang bukan hanya permasalahan moral, 

tetapi sebagai permasalahan multidimensional (politik, sekonomi, social, dan budaya). Perubahan 

cara pandang dan pendekatan terhadap korupsi, yang diikuti dengan menjamurnya kerja sama 

antarbangsa dalam isu ini menyamai optimism bahwa perang melawan korupsi adalah perang yang 

bisa kita menangi. 

Namun demikian, meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilaksanakan, baik melalui strategi 

pre-emptif, preventif maupun represif tapi hasilnya belum maksimal. Tampaknya  tidak kunjung 

membaik. Hal ini disebabkan oleh karena korupsi merupakan isu multidimensional yang 

mempunyai komponen politik, ekonomi,sosial dan budaya,  sering melibatkan  para pemegang 

kekuasaan sehingga memberantas korupsi bukanlah perkara mudah. 
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        Sejarah mencatat begitu banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu 

pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka. Tetapi paradox terjadi, terlepas 

apakah mereka benar-benar antikorupsi dan pada awalnya berupaya keras untuk memberantas 

korupsi, ataukah mereka sekadar menggunakan isu korupsi untuk meraih simpati massa saja. Di 

Indonesia misalnya, pada awal kepemimpinan, Presiden Sueharto berupaya secara serius 

memberantas korupsi melalui pembentukan berbagai lembaga, tetapi  upaya bersifat formulistis 

tersebut gagal dan bahkan isu korupsi ikut menjatuhkannya pada 1998. Di Filipina, Presiden 

Estrada terpilih melalui pemilu yang bebas dan terbuka pada 1998 dengan mengusung isu 

pemberantasan korupsi. Pada 2001, Estrada kehilangan kekuasaan dan bahkan di hukum karena 

keterlibatannya  dalam berbagai kasus korupsi. PM Benazir Bhuto dari Pakistan, Presiden 

Olusegun Obasanjo dari Nigeria, adalah sebagian kecil dari deretan panjang pemimpin dunia yang 

bernasib sama. Michael Natch (1988) dalam Wijayanto (2009) menyebutkan bahwa tingginya 

korupsi merupakan sebuah parameter yang valid untuk memprediksi tumbangnya suatu 

pemerintahan. 

          Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sulit diungkap karena korupsi melibatkan dua 

pihak, yaitu koruptor dan klien yang keduanya berupaya untuk menyembunyikan kejadian 

tersebut, mengingat manfaat besar korupsi bagi mereka dan/atau risiko hukum atau sosial apabila 

tindakan mereka terungkap. Dalam kasus korupsi saat klien dan pejabat korup yang sama-sama 

menikmati manfaat, mereka akan menutupi aksi mereka agar kepentingan mereka tetap 

terlindungi. Sementara, dalam kasus korupsi saat salah satu pihak merupakan korban, si korban 

cenderung tidak melaporkan kejadian mengingat, dalam banyak kasus, korban dapat 

dipersalahkan ketika membongkar kasus korupsi dengan berbagai alasan termasuk alasan 

pencemaran nama baik (Busyro Muqoddas: 2010) 
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          Sama halnya dengan kasus penggunaan obat terlarang ataupun perkosaan, kasus korupsi di 

tutupi oleh pihak yang terlibat,  oleh korban sehingga data yan terekspos kemungkinan hanya 

merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi. Dengan kata lain,  korupsi 

seperti gunung es tempat sebagian besar kejadian tidak muncul ke permukaan. 

Pelapor oleh pihak yang di rugikan oleh kasus korupsi merupakan ujung dari mata rantai 

pemberantasan korupsi. Sayangnya, para pelapor yang biasa di sebut dengan  whistleblower 

merupakan  makluk langka yang jarang di temui. Satu faktor diantaranya adalah kurang 

memadainya perlindungan terhadap pelapor. Walaupun Indonesi sudah memiliki whistleblower 

rule, dalam taraf implementasi, kebijakan tersebut masih mengandung banyak kelemahan . 

Korupsi sering melibatkan pejabat publik atau elit politik yang mempunyai kekuasaan. Mereka 

tentunya tidak akan tinggal diam dan berupaya memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan 

kasus korupsi. Kemungkinan yang sering terjadi adalah para koruptor, secara terorganisasi 

maupun tidak, bekerjasama melawan upaya pemberantasan korupsi; atau sering disebut dengan 

”corruption fight back” Serangan ini sering mengakibatkan jatuhnya tokoh sentral dibelakang 

pemberantasan korupsi. 

Nuhu Ribadu adalah salah satu contoh. Pejuang antikorupsi dan mantan ketua the Economic and 

Financial crimes Commission of Nigeri [kpk-nya Nigeria] ini merupakan satu di antaranya 

“korban” corruption fight back. Nuhu mengungkapkan kepada penulis bahwa pada 2007 

jabatannya dicabut akibat dirinya membongkar kasus korupsi salah seorang gubernur di Nigeria 

dan dirinya juga secara serius mulai mengungkap kasus korupsi  yang melibatkan tokoh-tokoh 

disekitar presiden Nigeria. 

Hingga saat ini , Nuhu tinggal di pengasingan, diluar negeri. Kejadian ini sebenarnya 

menunjukkan bahwa Indonesia jauh lebih maju dalam pemberantasan korupsi dibandingkan 

dengan Nigeria dan banyak Negara lain. Di Indonesia, beberapa gubernur, gubernur bank sentral, 
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anggota legislative pusat/daerah, menteri dan bahkan  besan presiden yang sedang berkuasa pun 

dijatuhi hukuman akibat kasus korupsi 

2.5.5 Komisi Pemberantasan Korupsi 

   Cerita sukses tentang Komisi Independen Antikorupsi Hongkong yang dibentuk tahun 

1974 menjadi inspirasi bagi Negara-negara lain yang saat ini sedang berjuang memberantas 

penyakit korupsi (Ibrahim: 2009). Lebih lanjut Ibrahim menjelaskan bahwa  banyak negara yang 

kemudian membentuk institusi khusus sebagai instrument utama dalam pemberantasan korupsi. 

Trend ini diperkuat oleh PBB melalui suatu konvensi yang disebut The UN Convention Againts 

Corruption (UNCAC) tahun 2003, yang mendapat banyak sambutan dari anggota PBB. Indonesia 

pada bulan Maret 2006 menjadi Negara ke-48 dari 117 negara yang telah  meratifikasi konvensi 

tersebut. 

Dalam konvensi tersaebut, diatur berbagai tipe, syarat, fungsi, dan tujuan pembentukan 

institusi khusus pemberantasan korupsi. Menurut PBB, upaya pemberantasan korupsi di suatu 

Negara mensyaratkan adanya dua tipe kelembagaan yaitu: 

1. Lembaga atau lembaga-lembaga dalam bidang pencegahan 

2. Lembaga, lembaga-lembaga, atau orang-orang yang dikhususkan untuk memerangi korupsi 

melalui penegakan hukum. 

Selain itu, konvensi juga mengatur sejumlah fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga 

pemberantasan korupsi yaitu mencakup: 

1. Pengembangan kebijakan, riset, monitoring, dan koordinasi. Fungsi ini mencakup riset 

mengenai trend an level korupsi, penilaian mengenai efektivitas tolok ukur antikorupsi, 

eleborasi strategi anti korupsi dan rencana kerjanya, serta, monitoring terhadap tolok ukur 

yang digunakan 
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2. Pencegahan korupsi dalam struktur kekuasaan. Fungsi ini dilaksanakan dengan 

memperkenalkan etika ke dalam lembaga-lembaga public, termasuk autran-aturan khusus 

mengenai pelayanan public dan sanksi-sanksinya. Termasuk dalam fungsi ini adalah 

pencegahan konflik kepentingan, laporan kekayaan pejabat public, verifikasi, dan akses 

public untuk mengetahui laporan kekayaan tersebut. Fungsi ini juga dimaksudkan mencegah 

korupsi melalui pengendalian keuangan Negara, anti-money laundering, system tender, 

perizinan, lisensi, dan sertifikasi yang transparan. Fungsi pencegahan juga mencakup 

pengenalan system yang transparan dalam pelayanan public, akses public kepada informasi, 

serta memastikan pengawasan efektif terhadap keuangan partai politik. 

3. Pendidikan dan penyadaran. Fungsi ini mencakup pengembangan dan implementasi program 

pendidikan untuk public, lembaga pendidikan dan kalangan pegawai negeri, serta 

penyelenggaraan kampanye,  kerja sama dengan media, LSM, institusi bisnis, dan lain-lain 

4. Investigasi dan penyidikan. Fungsi ini bertujuan menegakkan kerangka hokum bagi 

penyidikan korupsi yang efektif. Selain itu, juga dimaksudkan menegakkan hokum 

antikorupsi melalui semua tahapan, mulai dari identifikasi, investigasi, penyelidikan, dan 

penyidikan. 

     Secara normatif, fungsi-fungsi tersebut di atas harus diakomodasikan dalam setiap 

lembaga pemberantasan korupsi yang sudah ada maupun yang akan dibentuk di suatu Negara. 

Lebih jauh lagi, PBB menetapkan sejumlah kriteria efektivitas kelembagaan yang mencakup 

independensi, spesialisasi, serta pelatihan dan resources yang memadai. Dalam kenyataannya, 

kriteria kriteria ini tidalah mudah untuk dioperasionalkan (Ibrahim 2009), sebagaimana akan 

dibahas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 
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2.5.5.1. Model Lembaga Pemberantasan Korupsi 

   Lembaga-lembaga antikorupsi yang ada di berbagai Negara memiliki karakteristik yang 

beragam, sehingga sulit untuk menentukan model terbaik yang bisa menjadi rujukan utama 

(Ibrahim: 2009). Ada lembaga pemberantasan korupsi yang lebih menekankan pada pengakan 

hukum, pada pencegahan, dan ada pula yang menggunakan model multipurpose yang mencakup 

pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara simultan. Di Indonesia, lembaga anti 

korupsi KPK secara kategorial bisa dikelompokan ke dalam model lembaga pemberantasan 

korupsi dengan multipurpose. 

Model multipurpose yang  diadopsi oleh KPK setidaknya bisa dilihat dalam legal framework 

yang mendasari pembentukannya pada tanggal 29 Desember 2001. Dalam Undang Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan lima 

tugas pokok KPK yaitu: 

1. Koordinasi. Dengan kewenangan melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan korupsi, menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi; 

meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi  kepada instansi terkait, 

melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang, serta 

meminta laporan instans terkait mengenai pencegahan kprupsi. 

2. Supervisi. Dengan kewenangan mengawasi, meneliti, menelaah  instansi  dalam menjalankan 

tugas  dan wewenang memberantas korupsi  dan dalam membahas kasu 

3. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan kewenangan menyadap, merekam 

pembicaraan, memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar 

negeri, meminta keterangan bank/lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan 

tersangka/terdakwa, memerintahkan bank/lembaga keuangan lainnya untuk memblokir 

rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, 
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memerintahkan pimpinan/atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari 

jabatannya, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka/terdakwa kepada instansi 

terkait, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan 

perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan 

atau dimiliki tersangka/terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada 

hubungannya dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa, meminta bantuan Interpol 

Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, 

dan penyitaan barang bukti di luar negeri, serta meminta kepolisian/instansi lain yang terkait 

untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara 

tindak pidana korupsi yang ditangani.  

4. Pencegahan. Tugas pencegahan, dengan kewenangan melakukan pendaftaran dan 

pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menerima 

laporan dan menetapkan status gratifikasi, penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi 

pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialsasi 

pemberantasan korupsi, melakukan kempanye antikorupsi kepada masyarakat umum, serta 

melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan korupsi. 

5. Monitoring. Tugas monitoring penyelenggaraan pemerintahan, dengan kewenangan 

melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan 

pemerintah; memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk 

melakukan perubahan jika berdasarkan pengkajian, system pengelolaan administrasi tersebut 

berpotensi korupsi; serta melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI, dan Badan Pemeriksa 

Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak diindahkan. 

Selain itu, dalam pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut diatur pula kewajiban KPK untuk 

memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau 
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memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk pemberian 

jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor, 

melakukan evakuasi, dan perlindungan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

menghilangkan hambatan bagi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya tindak pidana 

korupsi.  

2.5.5.2.Permasalahan yang dihadapi KPK 

Merujuk pada luasnya cakupan kewenangan legal yang dimiliki KPK, bisa dipahami jika 

muncul kritik dari pihak-pihak tertentu yang menyoroti KPK sebagai “superbody”. Rentang 

kewenangan yang sangat luas, merupakan sasaran kritik oleh pihak yang merasa dirugikan oleh 

kiprah KPK. Kritikan ini muncul karena pihak-pihak tertentu tersebut, misalnya kalangan praktisi 

hukum dan politisi terkait korupsi, tidak merujuk kepada filosofi pembentukan KPK yang 

mengadopsi model multipurpose.  Karena itu, penilaian mengenai efektivitas institusi 

pemberantasan korupsi harus merujuk kepada model institusi yang digunakan. Dalam konteks 

KPK, penilaian itu haruslah merujuk kepada karakteristik model multipurpose yang mencakup 

aspek pencegahan dan penindakan korupsi secara simultan. 

Dengan tolok ukur pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan KPK, Ibrahim 

(2009) mengidentifikasikan sejumlah problem yang dihadapi KPK yaitu: 

1. Dari aspek pencegahan. Permasalahan yang mengemuka antara lain masih rendahnya 

pengenalan etika ke dalam lembaga-lembaga public dan belum ditegakkannya aturan khusus 

mengenai sanksi-sanksi atas pelayanan publik yang koruptif. Selain itu, meskipun system 

pelaporan kekayaan pejabat Negara sudah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya 

mengalami berbagai kendala. Sistem administrasi pemerintahan juga masih berpotensi 

korupsi, dan kiprah KPK dalam menyarankan perbaikan atas masalah ini tidak dijalankan 
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secara maksimal. Lebih-lebih lagi jika menyoroti tugas pencegahan korupsi KPK dalam hal 

menegakkan pengawasan yang efektif terhadap keuangan partai-partai politik 

2.  Dalam aspek penindakan. Permasalahan yang dihadapi terkait level korupsi yang sangat 

tinggi, sistematis, dan massif. KPK tidak punya pilihan kecuali membuat skala prioritas 

penanganan kasus-kasus korupsi. Akibatnya muncul tuduhan adanya sikap “tebang pilih” – 

suatu analogi yang merujuk pada sikap KPK yang dinilai memprioritaskan kasus korupsi 

tertentu sembari mengabaikan kasus korupsi lainnya. 

3. Aspek kedudukan KPK. Dilihat dari posisi KPK dan hubungannya dengan dinamika politik 

di Indonesia, teridentifikasi problem berupa rentannya kedudukan KPK terhadap dinamika 

yang terjadi di parlemen. Sistem kepemimpinan KPK adalah periodik. Seorang pimpinan 

KPK bisa dipilih kembali maksimal untuk dua periode kepemimpinan. Adanya keterlibatan 

politisi di DPR dalam proses rekruitmen dan penentuan kepemimpinan di KPK, sangat rawan 

diintervensi sehingga kemungkinan terjadinya konsesi-konsesi politik, mengingat DPR 

sendiri merupakan salah satu lembaga Negara yang rawan korupsi. Kondisi ini memunculkan 

permasalahan lanjutan berupa kontinuitas agenda KPK yang bisa terganggu karena adanya 

pergantian kepemimpinan di tubuh KPK.   

2.5.5.3.Posisi Strategis KPK 

Dari preseden kegagalan berbagai lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk  

sejak tahun 1957 sd tahun 2002 sebelum KPK, terdapat satu faktor yang secara mencolok menjadi 

penyebab utama, yaitu sifat lembaga-lembaga tersebut yang tidak independen. Lembaga-lembaga 

pemberantasan korupsi, termasuk kejaksaan dan kepolisian, menunjukkan adanya ketergantungan 

kuat secara struktural dan politik kepada kekuasaan eksekutif, sebagaimana terlihat sepanjang 

masa pemerintahan rezim Orde Baru. Hal ini sejalan dengan karakter otoritarian Orde Baru yang 

berkuasa lebih dari tiga dekade, di mana kekuasaan eksekutif sangat besar. 
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Kehadiran KPK tahun 2002, dengan rentang kewenangan yang besar dan luas serta 

sifatnya independen, diproyeksikan mampu mengatasi kendala-kendala yang selama ini menjadi 

penyebab kegagalan pemberantasan korupsi. KPK misalnya tidak diperkenankan mengeluarkan 

surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), yaitu instrument hukum yang sering 

dipergunakan untuk menghentikan penanganan suatu kasus korupsi. Instrumen hukum ini pula 

yang dipergunakan oleh Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, untuk 

menghentikan penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan bekas Presiden Soeharto melalui 

yayasan-yayasannya. 

Selain itu KPK juga berwenang melakukan tindakan “pengambilalihan kewenangan” atas lembaga 

penyidik lainnya, yakni kejaksaan dan kepolisian. Selain wajib melaporkan penyidikan suatu 

perkara korupsi kepada KPK dalam tempo 14 hari sejak dimulainya penyidikan, kejaksaan dan 

kepolisian juga harus segera menghentikan penyidikannya apabila KPK memutuskan untuk 

mengambil alih melakukan penyidikan pada perkara yang sama. Konsekuensi dari kewenangan 

semacam ini mengharuskan KPK bersikap sangat hati-hati dalam memutuskan penanganan suatu 

perkara korupsi, karena sekali menyidik, KPK tidak diperkenankan untuk menghentikannya. 

Semua perkara yang disidik KPK dengan bukti permulaan yang cukup harus berlanjut ke tingkat 

penuntutan di pengadilan khusus, yatiu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

2.5.5.4.Prinsip Penanganan Perkara oleh KPK 

          Sistem penanganan perkara oleh KPK menganut prinsip kehati-hatian. Azas-azas 

penanganan  perkara adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan 

proporsionalitas. Prosesnya dimulai dari tahap penyelidikan, dimana apabila penyelidik  KPK 

menemukan bukti permulaan yang cukup, maka (1) penyelidik melapor kepada pimpinan KPK 

dalam kurun waktu 7 hari; kemudian (2) KPK melakukan penyidikan sendiri atau melimpahkan 

kepada penyidik polisi atau penyidik  kejaksaan dengan ketentuan wajib melaporkan 
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perkembangan penyidikan tersebut kepada KPK. Sebaliknya, apabila penyelidik KPK tidak 

menemukan bukti permulaan yang cukup, maka (1) penyelidik melapor kepada KPK, untuk (2) 

KPK menghentikan proses penyelidikan perkara tersebut. 

Dalam hal penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup, proses penanganan 

perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan saat penyidik KPK dapat menyita alat bukti atau barang 

yang diduga terkait dengan perkara korupsi tersebut tanpa perlu izin dari Ketua Pengadilan Negeri. 

Penyitaan yang dilakukan penyidik KPK hanya memerlukan berita acara yang salinannya 

diberikan kepada tersangka atau keluarganya. Untuk penyidikan yang dilimpahkan kepada 

penyidik kejaksaan dan kepolisian, kedua lembaga tersebut wajib melaporkan perkembangan 

penyidikannya kepada KPK paling lambat 14 hari sejak dimulainya penyidikan. Jika kemudian 

KPK memutuskan untuk mengambil alih penyidikan, kejaksaan dan kepolisian tidak berwenang 

lagi menanganinya. Selanjutnya, dalam tempo 14 hari kerja setelah menerima berkas perkara dari 

penyidik, penuntut umum KPK wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan, dalam 

hal ini Pengadilan Tipikor.  

Dari sisi besar dan luasnya rentang kewenangan KPK dan terjaminnya proses peradilan 

korupsi yang cepat, dapat dikatakanb bahwa posisi KPK sangatlah strategis jika dibandingkan 

dengan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia sebelumnya. 

2.5.6. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

            Kemudian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga mengatur pembentukan 

pengadilan khusus korupsi (Pengadilan Tipikor) sebagai konsekuensi pembentukan KPK. 

Prosedur penanganan perkara oleh Pengadilan Tipikor dilandasi oleh semangat untuk 

menghadirkan proses persidangan kasus korupsi yang cepat. Sejak suatu perkara korupsi masuk 

ke tahap persidangan Tipikor, maksimal hanya dalam waktu 90 hari kerja, perkara tersebut sudah 

harus diputuskan secara hukum. Ada proses hukum lanjutan jika terdakwa kasus korupsi tidak 
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puas dengan putusan Pengadilan Tipikor, yakni mekanisme banding ke Pengadilan Tinggi. 

Namun, Pengadilan Tinggi, dalam menangani proses banding kasus-kasus korupsi dari Pengadilan 

Tipikor, wajib untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dalam jangka waktu 60 hari 

kerja. Jika terdakwa tetap keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi, mekanisme hukum 

selanjutnya memungkinkan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun, MA pun 

dalam hal ini diikat oleh ketentuan untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dalam 

tempo maksimal 90 hari kerja saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perkara 

korupsi yang dituntut oleh KPK ke Pengadilan Tipikor akan mendapatkan keputusan yang 

berkekuatan hukum tetap (final) dalam tempo maksimal 240 hari kerja atau sekitar 8 bulan saja, 

jika terdakwa menempuh semua mekanisme hukum, termasuk banding dan kasasi. 

2.6. Hasil  Penelitian Terdahulu 

 
        Penelitian terkait dengan tantangan yang dihadapi akuntan forensik dalam membantu 

Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum di Indonesia, dilakukan oleh Tuanakotta (2009) 

dengan mengambil sampel 15 perkara tindak pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap  yang 

ditangani oleh KPK (lihat lampiran Nomor  8), dengan simpulan sebagai berikut: 

1. Dari 15 kasus yang disampel, sebanyak 14 kasus atau 93,33 %, dalam hal ini KPK 

menggunakan  hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh 

auditor forensik BPKP dan jumlah kerugian keuangan keuangan negara yang tercantum 

dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut digunakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum sebagai dasar penuntutan besarnya Nilai Kerugian Keuangan Negara 

2. Perbandingan antara jumlah kerugian keuangan negara menurut tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) dan putusan hakim terakhir menunjukkan 12 kasus dimana tuntutan JPU 

sama dengan putusan hakim terakhir, 2 kasus dimana tuntutan JPU lebih besar dari putusan 
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terakhir hakim, dan satu kasus dimana tuntutan JPU lebih kecil dari putusan terakhir 

hakim. 

3. Pada kasus C, di mana tuntutan kerugian keuangan negara dinyatakan dalam dua angka 

(Rp4.661.572.766,01 atau setidak tidaknya Rp1.382.367.515,000, putusan akhir hakim 

adalah sama dengan jumlah tuntutan minimal 

4. Dalam kasus H, di mana tuntutan kerugian keuangan negara, dinyatakan dalam tiga angka 

yaitu (a)Rp3.532.234.238,00 atau; (b) setidak tidaknya Rp1.611.554.038,00 atau (c) 

setidaknya sekitar sejumlah itu (Rp1.611.554.038,00), putusan akhir hakim adalah sebesar 

Rp1.783.452.038,00 mendekati jumlah kerugian keuangan negara pada alternatif (c) 

5. Meskipun ada perbedaan antara jumlah kerugian keuangan negara menurut tuntutan JPU 

dan putusan hakim terakhir, semua metode penghitungan kerugian keuangan negara 

menurut Auditor Forensik dari BPKP yang digunakan KPK, diterima oleh hakim terakhir. 

6. Dari 15 kasus tersebut yang telah disidangkan di pengadilan sebanyak 14 kasus atau 93,33 

%, KPK menggunakan Ahli dari Auditor Forensik BPKP dan satu kasus (kasus I) dengan  

satu orang ahli dari Itjen Deplu. 

Dari simpulan hasil penelitian tersebut di atas tampak bahwa auditor forensik             dengan 

keahlian audit forensik yang dimilikinya sangat berperan dalam membantu aparat penegak 

hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kegiatan audit investigatif, 

penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan 

perkara tindak pidana korupsi.  

            Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pengawasan BPKP pada tahun 2007 menyatakan bahwa “Kerjasama BPKP –POLRI (Instansi 

Penyidik) menghasilkan dua alat bukti yaitu alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. 

Kedua alat bukti ini merupakan andalan  penuntut umum (PU) karena dipersidangan kedua 
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alat bukti ini diakui oleh hakim sebagai alat bukti utama disamping alat bukti lain, yaitu 

keterangan saksi, keterangan tersangka dan petunjuk. 

           Sedangkan penelitian di Amerika Serikat dilakukan oleh Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE), sebagaimana dilaporkan dalam Report to the Nation tahun 2008 yang 

terkait dengan “Occupational Fraud and Abuse” berdasarkan data hasil pemeriksaan 

investigasi atas 959 kasus oleh 959 orang auditor pemegang CFE di Amerika Serikat. ACFE 

berdiri sejak 20 tahun yang lalu dan telah melakukan penelitian dan membuat Report to the 

Nation  yang terkait dengan Occupational Fraud and Abuse  sejak tahun 1996. Occupational 

Fraud and Abuse terdiri atas tiga kategori yaitu Corruption, Asset Misappropriation dan 

Fraudulent Statements. Tetapi hasil penelitian tersebut dipublikasi setiap dua tahun dimulai 

tahun 2002, 2004,2006 dan 2008. Penelitian yang dilakukan dengan metode survey dari 959 

orang CFE tersebut, antara lain melaporkan hal-hal berikut: 

1. Berdasarkan hasil survey tersebut total kerugian akibat Occupational Fraud and Abuse 

tahun 2008 di USA sebesar $994 billion atau 7% dari total produk domestik bruto sebesar 

$14.196 trillion, dengan median loss untuk Fradulent Statement sebesar $2,000,000, untuk 

Corruption sebesar $375,000 dan untuk Asset Misapropriation sebesar $150,000 

2. Lama waktu suatu kasus terungkap atau terdeteksi rata-rata, untuk kasus terkait fraudulent 

financial statement selama 30 bulan, kasus terkait Cooruption selama  24 bulan dan kasus 

terkait misappropriation selama 17 bulan. 

3. Pihak yang pertama kali mengungkapkan kasus adalah oleh adanya Tip atau pengaduan 

sebanyak 46,2 %, by accident 20,00%, Internal Audit 19,4 %, Internal Controls 23,3%, 

external audit 9,1 % dan Notified by Police sebanyak 3,2 %. Jumlah lebih 100 % karena 

ada beberapa responden memberikan jawaban lebih dari satu metode pengungkapan atas 

satu kasus. 
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BAB III 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 
3.1.  Latar Belakang Pemikiran 

 
       Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada pertanyaan yang sangat 

mendasar yang dilontarkan oleh Strauss dan Corbin (1997) dalam Basrowi (2008)  yaitu ”mengapa 

melakukan penelitian kualitatif?”. Menjawab pertanyaan ini, ada beberapa alasan mengapa 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.  

     Pertama penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam kenyataan 

empirik dan penelitian ini lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi pelaku objek yang 

diteliti. Peneliti melihat objek dalam konteksnya dan menggunakan tatapikir logik, lebih dari 

sekedar linier kausal. Penelitian ini tidak menentukan variabel atau ubahan dan kategori ubahan, 

serta tidak mengukur ubahan tersebut,   sehingga tidak mungkin untuk ditarik hubungan sebab 

akibat dari hasil penelitian ini.   

    Kedua, karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi 

di balik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami, 

maka realitas yang diamati sangat bervariasi (jamak) dan banyak fakta yang tidak mungkin 

diungkapkan hanya melalui kuesioner seperti latar belakang perilaku objek, bagaimana audit 

investigatif dilakukan, bagaimana audit dalam penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan 

dan bagaimana  pemberian keterangan ahli di depan sidang pengadilan perkara tindak pidana 

korupsi dilakukan, bagaimana interaksi antara auditor dengan supervisor, dengan pembantu 

penanggungjawab, dengan penyidik dan pemahaman para auditor   terhadap pelaksanaan audit 

forensik yang justru akan terungkap dari observasi dan interaksi antara peneliti dan objek untuk 
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memperoleh penafsiran emik, yaitu deskripsi yang didasarkan pada persepsi informan terhadap 

suatu fenomena yang sedang diteliti.    

    Ketiga, dipilihnya metode kualitatif ini karena permasalahan  penyiapan alat bukti  atas 

kasus tindak pidana korupsi untuk dapat diajukan sebagai bukti-bukti yang diperoleh ditingkat 

penyidikan diperiksa kembali di sidang pengadilan tindak pidana korupsi untuk dijadikan alat 

bukti oleh hakim tidaklah mudah, sangat holistic, kompleks, dinamis, penuh makna dan tidak 

jarang pula menjadi perdebatan antara pihak yang berperkara di sidang pengadilan tindak pidana 

korupsi (Pembela terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim). 

  Keempat, peneliti dalam pengumpulan data berfungsi sebagai instrumen, yang berusaha 

mengikuti asumsi-asumsi kultural dan mengikuti data kualitatif. Peneliti berupaya mencapai 

wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial responden, fleksibel, reflektif dan tidak mengambil 

jarak dengan responden. Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan berperanserta atau 

participant observation terhadap   bantuan auditor forensik BPKP kepada instansi penegak hukum 

dalam pelaksanaan audit investigatif atas kasus berindikasi tindak pidana korupsi, audit dalam 

rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan efektivitas pemberian keterangan ahli oleh 

auditor forensik di depan sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini terbina rapport yaitu hubungan antara peneliti dan subyek yang sudah melebur 

sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah di antara keduanya (Meleong: 1995)  

   Kelima, penelitian ini tidak untuk generalisasi namun untuk menguraikan fakta dan realitas 

secara rinci (think description) dan tidak bertujuan menguji atau menguatkan teori tertentu namun 

secara induktif akan mengeksplorasi data empirik untuk menarik kesimpulan. Sehingga penelitian 

ini memenuhi syarat sebagai penelitian kualitatif yaitu partikularistis, deskriptif, heuristis  dan 

induktif (Merriam, 1988). Penelitian ini  menggunakan teknik penelitian studi kasus yakni 

penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci dengan pengambilan data 
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yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Digunakannya studi kasus karena 

penelitian ini di batasi oleh waktu  dan tempat, dan  kasus yang dipelajari adalah penggunaan audit 

forensik dalam penyiapan alat bukti tindak pidana korupsi dengan kegiatan audit investigatif, audit 

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di depan 

sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 

 
3.2. Kerangka Pemikiran 

      Komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak 

diragukan lagi, terutama sejak bergulirnya reformasi telah banyak membawa perubahan yang lebih 

baik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai bukti nyata impelementasi dari 

UU No.31 tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 tentang peberantasan tindak pidana korupsi, UU nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  Inpres Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sudah banyak kasus-kasus korupsi yang selama 

ini tersembunyi terungkap dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dampaknya angka Indek 

Persepsi Korupsi Indonesia pun makin membaik dari 1,7 pada tahun 1999  menjadi 2,8 pada tahun 

2009. Keberhasilan ini, disebabkan disamping adanya political will  pemerintah bertindak secara 

kensekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  juga tak kalah pentingnya  

karena adanya partisipasi masyarakat  untuk melaporkan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang 

diketahuinya kepada instansi penegak hukum. Demikian juga peran Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) melalui hasil audit reguler, melaporkan temuan audit yang mengandung unsur 

fraud atau ketidak patuhan institusi terhadap perundang-undangan yang berlaku kepada instansi 

penegak hukum. Kemudian untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan temuan 

audit regular tersebut, Instansi Penegak Hukum (Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK) 

juga memerlukan keahlian di bidang audit forensik baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap 

penyidikan bahkan sampai  tahap penuntutan dan  pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di 
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sidang pengadilan. Untuk dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang melekat 

pada perbuatan melawan hukum, auditor forensik memeriksa bukti-bukti, baik bukti atau 

dokumen-dokumen yang telah disita oleh penyidik maupun bukti-bukti surat yang belum disita 

penyidik, namun diperlukan auditor untuk dapat mengambil kesimpulan. 

        Selanjutnya untuk penuntutan di pengadilan,  dalam pembuktian tuntutannya, Penuntut 

Umum  mengajukan lima jenis  alat bukti yaitu (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) 

Alat Bukti Surat (4) Alat bukti pentunjuk (5) Keterangan Terdakwa, yang akan diperiksa di sidang 

pengadilan untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidak 

bersalahnya terdakwa.  

Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang, sistem pembuktian dapat 

diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan 

pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain  

     Dalam praktiknya,  pembuktian  Tindak Pidana Korupsi sangat tergantung kepada alat bukti  

antara lain  bukti surat berupa laporan hasil audit dari auditor forensik yang memberikan 

pendapatnya di bawah sumpah dan keterangan auditor forensik selaku ahli di bidang akunting dan 

auditing khususnya dalam pembuktian unsur “kerugian keuangan negara”. Oleh karena itu 

menurut Muhammad Yusuf, Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 

(2008) peranan audit forensik yang dilakukan oleh auditor forensik sangatlah menentukan dalam 

membuktikan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada saat pembuktian unsur kerugian keuangan 

negara. Dari laporan penelitian Puslitbang BPKP tahun 2007 menyatakan “Kerjasama BPKP –

POLRI (Instansi Penyidik) menghasilkan dua alat bukti yaitu alat bukti surat dan alat bukti 

keterangan ahli. Kedua alat bukti ini merupakan andalan  penuntut umum (PU) karena 

dipersidangan kedua alat bukti ini diakui oleh hakim sebagai alat bukti utama disamping alat bukti 

lain, yaitu keterangan saksi, keterangan tersangka dan petunjuk. 
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      Disamping itu dengan hasil audit forensik, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan yang 

maksimal, khususnya dalam upaya pembuktian dan recovery kerugian yang timbul karena 

perbuatan terdakwa. Selanjutnya jika terdakwa melarikan diri atau kabur, maka hasil audit 

forensik tersebut dapat pula digunakan sebagai dasar atau sumber referensi pengajuan gugatan 

perdata dalam rangka perampasan harta atau asset terdakwa, oleh karena audit yang bersifat 

forensik tersebut sifatnya menyeluruh, termasuk memuat informasi distribusi atau aliran dana atau 

uang yang dikorupsi, maka gugatan perdata tersebut akan dengan mudah dapat dibuktikan. 

          Namun, dalam proses penyiapan alat bukti tersebut, instansi penyidik mengalami kesulitan 

terutama dalam hal kasus yang terkait dengan transaksi keuangan sehingga penyelesaian kasus 

menjadi berlarut-larut. Hal ini terjadi kerena penyidik tidak memiliki kompetensi di bidang 

akunting dan auditing. Untuk mengatasi hal ini penyidik memerlukan  keahlian dari akuntan yang 

berprofesi sebagai auditor. Dimulai tahun 1992, Kejaksaan Agung melakukan kerjasama dengan 

BPKP dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Dipilihnya BPKP, karena di BPKP terhimpun 

akuntan-akuntan yang tugas utamanya mengaudit instansi pemerintah dan terbebas dari kegiatan 

pengelolaan (manajemen) keuangan suatu instansi. Dalam kerjasama tersebut auditor BPKP 

memberikan bantuan kepada instansi penyidik dalam proses penyiapan alat bukti tindak pidana 

korupsi  yaitu dengan melakukan   audit forensik melalui :  

1. Audit investigatif.  Auditor forensik membantu aparat penegak hukum dalam tahap 

penyelidikan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti akuntansi yang 

kompeten, relevan dan cukup  serta menggali modus operandi penyimpangan dengan 

teknik wawancara kepada pihak-pihak terkait sehingga ditemukannya penyimpangan 

yang berindikasi tindak pidana korupsi, sebab-sebab hakiki penyimpangan, pihak-pihak 

yang bertangungjawab serta jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh 

perbuatan pelaku yang berindikasi tindak pidana korupsi tersebut.  
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2. Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Auditor forensik 

membantu aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan atas suatu kasus tindak pidana 

korupsi yang sudah jelas unsur melawan hukum dan pihak-pihak yang bertanggungjawab. 

Auditor forensik membantu aparat penegak hukum dengan penghitungan kerugian 

keuangan negara melalui teknik audit investigative mengumpulkan dan mengevaluasi  

bukti-bukti audit yang kompeten, relevan dan cukup  untuk mendukung kesimpulan dalam  

menghitung besarnya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari dugaan perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Dengan demikian auditor forensik harus 

mengaudit bukti-bukti surat untuk meyakinkan jaksa penyidik bahwa tersangka telah 

melakukan perbuatan melawan hukum terutama hukum material dan atas perbuatannya 

negara telah dirugikan. 

3. Pemberian Keterangan Ahli. Auditor forensik membantu aparat penegak hukum dalam 

tahap penuntutan untuk memperkuat dakwaan. Dalam hal ini  aparat penegak hukum 

melalui Penuntut Umum mengajukan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuanga 

Negara (LHPKKN)  sebagai alat bukti “surat” dan atas hasil  audit penghitungan kerugian 

keuangan negara tersebut,  auditor forensik untuk memberikan keterangan ahli di depan 

sidang pengadilan sebagai alat bukti “keterangan ahli” yang menjelaskan proses 

penghitungan kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara 

sehingga perkara tersebut menjadi terang dan jelas. 
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Gambar 3.1 
Model Proses Penyiapan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi 

 

 
         Sumber: diolah 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

4.1. Metode Penelitian 

       Qualitative research adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara  kuantifikasi 

lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan social, atau hubungan kekerabatan (Strauss dan 

Corbin:1997). Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1992) dalam Sugiyono (2008)  menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif 

peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari 

(Ruchan: 1992) 

Berdasarkan pengertian penelitian kualitatif di atas dan alasan penggunaan penelitian kualitatif 

sebagaimana diungkapkan dalam bab III, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses 

berpikir induktif. Dengan menggunakan analisis secara induktif, berarti bahwa pencarian data 

bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian 

diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang 

telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi, penyusunan teori ini berasal dari 

bawah keatas, yaitu dari sejumlah bagian yang banyak data yang dikumpulkan dan saling 

berhubungan. Melalui penelitian dengan metode kualitatif ini penulis dapat mengenal subjek, 

merasakan apa yang auditor forensik dan aparat penegak hukum  rasakan dalam pelaksanaan tugas 

proses pengumpulan alat bukti tindak pidana korupsi melalui kegiatan audit forensik dan 
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pemberian keterangan ahli di sidang perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini peneliti 

terlibat langsung dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti.  

        Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap proses 

pelaksanaan audit forensik yang meliputi kegiatan audit investigative, audit dalam rangka 

penghitungan kerugian keuangan negara di BPKP dan pemberian keterangan ahli di depan sidang 

pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 

         Sumber data untuk mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan audit investigative, 

audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di 

depan sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi tersebut, berasal dokumen-dokumen 

terkait dengan penugasan audit forensik di BPKP dan narasumber opini dari para  auditor forensik 

di BPKP, auditor di BPK dan Aparat Penegak Hukum yaitu:   Penyelidik, Penyidik dan Penuntut 

Umum di Kejaksaan; Penyidik di Kepolisian; Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum di KPK 

serta para Hakim Tipikor yang menangani perkara tindak pidana korupsi.  

4.2 Tempat Penelitian 

           Penelitian dilakukan di  Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) suatu 

institusi pengawasan internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. 

BPKP dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 yang telah dilakukan penyempurnaan 

melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 

         Struktur organisasi BPKP terdiri dari; Kepala BPKP yang membawahkan satu Sekretaris 

Utama, lima Deputi Kepala BPKP yaitu; 

1. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pengawasan Perekonomian 

2. Deputi Pengawasam Instansi Pemerintah Bidang Pengawasan Polsoskam 

3. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah 
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4. Deputi Bidang Akuntan Negara 

5. Deputi Bidang Investigasi 

satu Inspektorat serta empat pusat yaitu; 

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan,  

2. Pusat Penlitian dan Pengembangan 

3. Pusat Informasi Pengawasan 

4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 

Disamping itu BPKP memiliki 33 unit kerja  Perwakilan yang tersebar di 33 Provinsi seluruh 

Indonesia dan memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2009 sebanyak 5.978 orang yang 

sebagian besar memiliki profesi sebagai auditor  dengan kompetensi di bidang keahlian akuntansi 

dan auditing serta 549 orang atau 15,17 % diantaranya memiliki keahlian khusus di bidang Audit 

Forensik. 

Dipilihnya BPKP sebagai tempat penelitian, karena di BPKP telah dipraktikan Audit Forensik 

untuk membantu Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan 

kegiatan (1) Audit Investigatif, (2) Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan 

Negara, dan (3) Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi  dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. BPKP merupakan salahsatu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi (penjelasan pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi) 

b. Sesuai Instruksi Presiden RI  No.5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004  tentang 

Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. khususnya instruksi kesebelas, angka 

9 huruf c dan angka 10 huruf c, antara lain Presiden menginstruksikan secara khsusus 

kepada Jaksa Agung RI dan Kepolisian Negara RI untuk meningkatkan kerjasama dengan 
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Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya penegakan hukum 

dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.  

c. Pelaksanaan audit Forensik di BPKP juga didasari atas adanya kerjasama dalam 

pemberatasan Tindak Pidana Korupsi antara BPKP dengan Instansi Penegak Hukum yang 

dituangkan dalam MoU sebagai berikut: 

1) Kerjasama antara BPKP dengan Kejaksaan RI 

2) Kerjasama antara BPKP dengan Kepolisian negara RI 

3) Kerjasama antara BPKP dengan KPK 

      Khusus kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, disamping adanya kerjasama 

secara kelembagaan, BPKP juga memberikan bantuan SDM yang memiliki keahlian sebagai 

auditor forensik kepada KPK sebanyak kurang lebih 50 orang yang memperkuat SDM KPK 

disamping bantuan SDM yang memiliki keahlian penyelidik dan penyidik dari Kejaksaan Agung 

RI dan Kepolisian Negara RI. Dalam kerjasama dengan ketiga instansi penyidik tersebut 

(Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan KPK), BPKP memberikan bantuan berupa: 

1. Audit Investigatif atas Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuaangan Negara yang 

berindikasi tindak pidana korupsi 

2. Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara 

Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara 

3. Pemberian Keterangan Ahli baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat 

pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 

4.3   Instrumen Penelitian 

       Instrumen utama dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri yang dalam hal ini peneliti 

telah bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 29 tahun sejak 

tahun 1981 sampai dengan sekarang dan telah banyak mengenal objek serta para auditor forensik 
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dan pejabat struktural BPKP serta pemahaman peneliti terhadap kompetensi auditor forensik, 

proses pelaksanaan audit forensik dan kultural auditor di BPKP, maka peneliti mempunyai akses 

yang baik kepada informan sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Dalam penelitian ini, selain diri peneliti sendiri juga akan melibatkan rekan kerja peneliti 

sesama auditor forensic yang sama–sama bertugas membantu instansi penyidik dalam 

menemukan bukti-bukti  dan mengevaluasi bukti bukti akuntansi atas kecurangan transaksi 

keuangan yang berindikasi tindak pidana korupsi melalui  audit forensik untuk penyiapan   alat 

bukti kasus tindak pidana korupsi dengan kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka 

penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di depan sidang 

pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Disamping itu juga menggunakan alat bantu berupa 

buku catatan, tape recorder, camera dan lain sebagainya. 

 

4.4   Sumber Data dan Opini 

        Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen penugasan dan hasil 

penugasan yang terkait dengan audit forensik dan pemberian keterangan ahli di pengadilan dalam 

perkara tindak pidana korupsi. Demikian pula dengan data berupa informasi atau opini yang 

diperoleh melalui kegiatan wawancara dan media kuesioner dengan pertanyaan sistem terbuka 

kepada auditor, aparat penegak hukum dan ahli hukum. 

4.4.1 Sumber Data 

      Sumber data dokumentasi akan diperoleh dari BPKP yang terdiri atas: 

1. Surat Permintaan untuk melakukan audit dari Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI  

dan KPK periode tahun 2002 s/d 2009 
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2. Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), Laporan Hasil  Penghitungan Kerugian 

Keuangan Negara (LHPKKN), dan Laporan Hasil Pemberian Keteranga Ahli 

(LHPKA) periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 

3. Kertas Kerja Audit dan dokumen lainnya yang relevan dengan bahasan penelitian 

           Disamping itu juga mendapatkan dokumen dari Kejaksaan RI antara lain; (1) Laporan 

Tindak Lanjut atas LHAI dan LHPKKN yang telah disampaikan BPKP ke Instansi Penyidik 

periode tahun 2002 s/d 2009, (2) Contoh Berkas Perkara, (3) Beberapa Contoh Kasus yang 

diperoleh dari Website Kejaksaan Agung. 

Juga beberapa dokumen dari KPK  yaitu  Laporan Tahunan KPK periode tahun 2004 sampai 

dengan 2009 yang diperoleh dari Website KPK  

4.4.2 Sumber Opini/Informasi 

            Dalam penelitian ini, disamping menggunakan data berupa dokumentasi juga 

mengumpulkan data atau informasi atau opini dari beberapa narasumber sebagai sampel yang 

dipilih secara purposive sampling dan bersifat snow ball sampling.   Dalam hal ini peneliti  

memilih orang tertentu atau informan sebagai nara sumber utama yang dipertimbangkan akan 

memberikan data yang diperlukan; selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh 

dari nara sumber sebelumnya, peneliti menetapkan nara sumber  lainnya yang dipertimbangkan 

akan memberikan data lebih lengkap. Praktik seperti ini disebut sebagai “serial selection of sample 

units” (Lincoln dan Guba, 1985), atau menurut Bogdan dan Bikken (1982) dalam Sugyono (2008) 

dinamakan “snowball sampling technique” yaitu teknik pengambilan sample sumber data, yang 

pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan dengan narasumber 

dari pihak auditor forensik di BPKP yang dimulai dari Deputi Bidang Investigasi, berlanjut pada 

para Direktur Investigasi, para Kepala Sub Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah dan 

BUMN/BUMD, para Kepala Bidang Investigasi dan para Auditor Forensik yang tersebar di 25 
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Perwakilan BPKP di Provinsi seluruh Indonesia. Demikian juga dari Aparat Penegak Hukum, 

dilakukan wawancara dengan Direktur Penyidikan, Penyidik di Kejaksaan Agung, Deputi dan 

Direktur Penindakan, Penyidik di KPK dan para Hakim Tipikor. Wawancara untuk memperoleh 

informasi dilakukan pula kepada para ahli hukum yang ada di Biro Hukum BPKP  

      Penentuan sampel narasumber data  yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. 

4.4.3 Profil Narasumber/Responden 

         
           Jumlah  narasumber / responden yang berhasil dihimpun melalui penelitian ini adalah dari 

kelompok auditor sebanyak 106 orang dan dari aparat penegak hukum sebanyak 46 orang. 

Narasumber/responden auditor merupakan kelompok auditor forensik yang dalam penelitian ini 

merupakan pihak yang membantu instansi penyidik menyiapkan alat bukti tindak pidana korupsi 

melalui audit forensik dengan kegiatan audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan 

negara serta pemberian keterangan ahli di pengadilan perkara tindak pidana korupsi periode 2002 

sampai dengan 2009. Responden  auditor  berasal dari auditor forensik  yang bekerja di BPKP dan 

BPK.  

Responden dan nara sumber dari aparat penegak hukum  adalah para penyelidik, penyidik, 

penuntut umum dan hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi periode tahun 2002 

sampai dengan 2009  yang dalam penelitian ini merupakan pihak yang menggunakan laporan hasil 

audit forensik untuk pembuktian   tindak pidana korupsi yang dimajukan Penuntut Umum  di 

sidang pengadilan dalam rangka  memperkuat surat dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana 

korupsi. Nara sumber dan responden dari aparat penegak hukum ini berasal dari intansi penegak 

hukum Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK serta Pengadilan Negeri/Tipikor. 

Adapun rincian narasumber/responden adalah: 
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Tabel 4.1 
Daftar Narasumber /Responden 

 
No Kelompok Narasumber Rencana Realisasi 

A Kelompok Auditor   

1 Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi 1 1 

2 Direktur Investigasi  3 3 

3 Kasubdit Investigasi 7 7 

4 Kepala Bidang Investigasi 25 25 

5 Auditor Foremsik 89 68 

6 Auditor BPK 25 2 

7 Auditor Kantor Akuntan Publik 20 - 

 Sub jumlah auditor 170 106 

B Kelompok Aparat Penegak Hukum   

1 Kejaksaan RI 30 21 

2 Kepolisian Negara RI 30 10 

3 KPK 60 3 

4 Hakim Tipikor 114 12 

 Sub Jumlah……………………………………… 234 46 

 Jumlah seluruhnya narasumber…………………. 404 152 

     Sumber : Data diolah 

Auditor dari BPK dan Penyidik dari KPK, meskipun sudah peneliti ajukan permintaan untuk 

pengisian kuesioner secara resmi namun kondisi yang belum memungkinkan mereka untuk 

mengisinya sehingga responden dari BPK sebanyak 25 orang dan dari KPK sebanyak 60 orang 

tidak mengisi kuesioner. Namun demikian untuk pengumpulan data melalui wawancara, dari BPK 
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berkenan menjadi narasumber dua orang dan dari KPK tiga orang.  Sementara auditor dari Kantor 

Akuntan Publik, tidak bersedia dijadikan narasumber yang disebabkan pada umumnya auditor di 

Kantor Akuntan Publik belum mempunyai kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam 

melakukan audit forensik. Sedangkan kepada para hakim yang menangani kasus tindak pidana 

korupsi diminta untuk mengisi kuesioner yang dikirim melalui pos pada 48 Pengadilan Negeri 

masing-masing 3 orang atau sebanyak 144 orang hakim, ternyata yang bersedia mengisi dan 

mengembalikan kuesioner yang sudah terisi melalui pos dari 5 pengadilan dengan responden 

sebanyak 12 orang. Rendahnya tingkat pengembalian kuesioner oleh hakim ini bukan disebabkan 

oleh mereka tidak peduli namun semata-mata karena kesibukan dalam tugas.  

4.4.3.1 Responden Auditor 
4.4.3.1.1 Distribusi Responden berdasarkan Usia 

                  Data distribusi berdasarkan usia responden dapat dilihat pula pada tabel dibawah ini 
 

Tabel 4.2. 
.     Distribusi Usia Responden Auditor BPKP 

 
 No Usia (tahun) Responden 
    Jumlah % 

1 20 s/d 30 0 0,00 
 2 31 s/d 40 20 19,23 
3 41 s/d 50 67 64,42 
4 Diatas 50 17 16,35 

  Jumlah 104 100 
                                   Sumber: Kuesioner 2010 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa responden  yang berusia 41 s/d 50 tahun sebanyak 64,42 % dan 

30 s/d 40 tahun 19,23%. yang kemudian disusul oleh 51 tahun keatas sebesar 16,35%.  Atau dapat 

pula dinyatakan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh auditor yang berusia antara 41 

s/d 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia dalam kisaran antara 41 s/d 50 tahun dinyatakan 

sebagai usia ideal bagi auditor untuk mengemban tugas sebagai auditor forensik yang memang 

membutuhkan kematangan dalam tugas, baik dalam pengalaman bertugas juga dalam sikap mental 

menghadapi permasalahan tugas yang membutuhkan kesabaran, integritas, dan berhati-hati serta  
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obyektif sehingga dapat bekerja secara optimal meningkatkan kualitas hasil audit forensik. Data 

usia responden ini sesuai pula dengan daftar kepegawaian di masing-masing unit kerja demikian 

juga dari hasil observasi juga menunjukkan usia mereka rata-rata  sampai 50 tahun yang sebagian 

besar hampir sama usianya dengan usia  peneliti. 

 
4.4.3.1.2 Data responden auditor berdasarkan jenis kelamin 

 
                                                                 Tabel 4.3. 
                                Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 
 

 No 
  

Jenis Kelamin 
  

Responden 
Jumlah % 

 1 Pria 97 93,27  
 2 Wanita 7  6,73 
  Jumlah 104  100 

                                    Sumber : Kuesioner 2010 
 
       Berdasarkan tabel di atas ternyata responden  didominasi olah responden laki-laki  sebanyak 

93,27%.  Hal ini menunjukkan bahwa tugas auditor forensik yang banyak tantangan dan 

membutuhkan ketekunan dan kesiapan mental menerima risiko, memang lebih banyak diminati 

laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan data menurut kepegawaian  dan 

sesuai pula dengan hasil observasi di lapangan. 

 

4.4.3.1.3 Data responden berdasarkan jenjang pendidikkan 

Data distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikkan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4. 
Distribusi responden auditor berdasarkan pendidikan 

 

 No 
  

 
Jenjang Pendidikan 

Formal 
  

Responden 

Jumlah 
 

% 
 

1 Diploma  III Akuntansi 0  0,00 
2 Diploma IV/S1 75  72,12 
3 S2 29 27.88 

  Jumlah 104 100  
                                   Sumber: Kuesioner 2010 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden auditor didominasi oleh auditor yang 

berpendidikan DIV atau S1 Akuntansi, hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar auditor di 

BPKP adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan latar belakang pendidikan ini 

memang sesuai dengan bidang kerja yang responden tekuni setiap hari, meskipun ditambah lagi 

dengan keahlian teknis lainnya yang terkait dengan audit forensik. Hal ini sesuai pula dengan data 

menurut kepegawaian  dan sesuai pula dengan hasil observasi di lapangan. 

 
4.4.3.1.4 Data responden berdasarkan pendidikan Teknis Keahlian 

                                                               Tabel 4.5. 
                                           Distribusi responden auditor berdasarkan  
                                                      Pendidikan Teknis Keahlian 

 No  
Jenjang Pendidikan 

Teknis 
  

Responden 

  
Jumlah 

 
% 
 

1 Audit Investigatif 90 86,54 
2 Penyidikan 85 81,73 
3 CFE 24 23,08 
4 Lab Audit Investigatif 51 49,04 

                                       Sumber: Kuesioner 2010 
 
            Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden auditor didominasi oleh auditor 

yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang audit investigatif yaitu 90 orang 

atau 86,54 %  yang sangat memegang peranan utama dalam membentuk kompetensi auditor 

forensik. Demikian juga pendidikan dan pelatihan penyidikan kedua terbanyak yang dimiliki oleh 

auditor yaitu 85 orang atau   81,73 % yang merupakan suatu keahlian teknis dimiliki oleh auditor 

forensik sehingga membantu dan memudahkan auditor dalam melakukan audit investigatif yang 

terkait dengan masalah hukum terutama dalam pengumpulan bukti-bukti audit yang akan 

mendukung dalam perolehan alat bukti hukum. Agar bisa memahami lebih baik dalam 

menemukan jenis penyimpangan dan penyebab penyimpangan serta pihak pihak yang terkait 

dengan perbuatan melawan hukum tersebut. Tidak kalah pentingnya juga adalah ada 51 orang atau 

49,14 telah mengikuti lab audit investigatif. Dalam pendidikan dan pelatihan melalui lab audit 

forensik menggunakan study kasus yang memungkinkan para peserta untuk berbagi pengalaman 

dalam memecahkan kasus-kasus tindak pidana korupsi secara efisien dan efektif. Demikian juga 

kemampuan auditor forensik BPKP makin baik karena, disamping telah memiliki kemampuan 

dari pendidikan dan pelatihan audit investigatif, diklat penyidikan dan lab audit investigatif juga 

terdapat 24 orang telah mampu untuk memperoleh Certified Fraud Examiner (CFE) yaitu  
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sertifikat keahlian audit kecurangan internasional dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE). Hal ini sesuai dengan data menurut kepegawaian  dan sesuai pula dengan hasil 

observasi di lapangan. 

 
4.4.3.1.5  Distribusi Jabatan Responden 

 
Tabel 4.6. 

Distribusi Jabatan Responden Auditor 
 

 No 
  

Jabatan 
  

Responden 
Jumlah % 

1 Pengendali Mutu 27 25,96  
2 Pengendali Teknis 29 27,88 
3 Ketua Tim 41 39,42 
4 Anggota Tim 7 6,73 

  Jumlah 104  100 
                           Sumber: Kuesioner 2010 
 
 
            Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden didominasi oleh auditor yang 

menduduki jabatan fungsional tingkat Ketua Tim (Auditor Senior)  yaitu 41 orang atau 39,42 %  

yang sangat memegang peranan utama sebagai ujung tombak tim auditor dalam melakukan audit 

forensik. Urutan kedua diduduki oleh Jabatan Fungsional Auditor tingkat Pengendali Teknis yaitu 

29 orang atau 27,88 % yang merupakan auditor yang berfungsi untuk mengkoordinir dan 

mengarahkan tim dalam pelaksanaan tugas di lapangan agar pelaksanaannya sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada urutan ketiga adalah auditor sebagai pengendali 

mutu sebanyak 27 orang atau 25,96 % adalah auditor yang juga memiliki jabatan struktural yang 

berfungsi sebagai pembantu penanggungjawab atas pelaksanaan audit forensik, apakah 

pelaksanaannya telah memenuhi mutu standard, efektif dan efisien, disamping berfungsi juga 

sebagai pemimpin tim dalam melakukan ekspose kasus dengan instansi penyidik. Yang terakhir 

responden adalah auditor sebagai anggota tim sebanyak 7 orang atau 6,73%. Melihat komposisi 

jabatan dari auditor yang menjadi responden amat ideal  untuk menggali informasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena untuk memperoleh informasi yang lengkap 
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dan akurat sebaiknya diperoleh dari seseorang yang secara profesi memiliki  pengalaman yang 

cukup dalam bidang tugasnya dan terlibat langsung dalam obyek penelitian. 

4.4.3.1.6  Distribusi Lama Kerja Responden. 

 
Tabel 4.7      

Distribusi Lama Kerja  Responden Auditor 
 

 No 
  

Lama kerja dalam 
Jabatan terakhir 
  

Responden 

Jumlah % 
1 1 s/d 3 tahun 22 21,15 
2 >  3  s/d 5 tahun 25 24,94 
3 > 5  s/d 10 tahun 39 37,50 
4 > 10  tahun 18 17,31 

  Jumlah 104 100 
                           Sumber: Kuesioner 2010 
           
            Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden auditor  didominasi oleh 

auditor yang memiliki masa kerja di atas lima tahun yaitu 57 orang atau 54,80 %.   yang 

menunjukkan bahwa auditor yang terpilih sebagai responden adalah auditor yang sudah memiliki 

masa kerja yang cukup dan menjadi responden yang ideal  untuk menggali informasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena untuk memperoleh informasi yang lengkap 

dan akurat sebaiknya diperoleh dari seseorang yang secara profesi memiliki  pengalaman yang 

cukup dalam bidang tugasnya dan terlibat langsung dalam obyek penelitian. 

 
4.4.3.1.7   Distribusi  Pengalaman Kerja Responden 

Tabel 4.8. 
Pengalaman Kerja Auditor BPKP 

 

 No 
 
  

Prekuensi Audit 
 
  

Audit Investigatif 
 

Penghitungan 
Kerugian Keuangan 

Negara 

Pemberian 
Keterangan Ahli 

 
Responden % Responden % Responden % 

1 1 s/d 5 27 25,96  24 23,08  40  38,46 
2 Diatas 5 s/d 10 29  27,88 21 20,19  21  20,19 
3 Diatas 10 s/d 20 28 26,92 27 25,96 21 20,19 
4 Diatas 20  20 19,23 32 30,77 22 21,15 

  Jumlah 104  100 104 100  104 100 
   Sumber: Kuesioner 2010 
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    Berdasarkan tabel  5.12 di atas dapat diketahui bahwa responden auditor  didominasi oleh 

auditor yang memiliki pengalaman kerja yang cukup lama di bidang audit investigatif  lebih dari 

10 kali  sebanyak 48 orang atau 46,15%, demikian juga dalam hal penugasan di bidang 

penghitungan kerugian keuangan negara lebih dari 10 kali  sebanyak 59 orang atau 56,73% serta 

yang telah memberikan keterangan ahli lebih dari 10 kali sebanyak 43 orang atau 41,34%,   yang 

menunjukkan bahwa auditor yang terpilih sebagai responden adalah auditor yang sudah memiliki 

pengalaman kerja yang cukup dan menjadi responden yang ideal  untuk menggali informasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena untuk memperoleh informasi yang lengkap 

dan akurat sebaiknya diperoleh dari seseorang yang secara profesi memiliki  pengalaman yang 

cukup dalam bidang tugasnya dan terlibat langsung dalam obyek penelitian. 

 
4.4.3.2 Responden Aparat Penegak Hukum 

 
4.4.3.2.1 Distribusi Usia Responden. 

 
Tabel 4.9. 

.     Distribusi Usia Responden Aparat Penegak Hukum 
 

 No 
  

Usia 
(Tahun) 

  

Kejaksaan Kepolisian KPK Hakim Jumlah 

Org % Org % Resp. % Resp. % Resp. % 
                      

 1 20 s/d 30    1 4,76 2 20  -  -  - -   3  6,52 
 2 31 s/d 40  10 47,62 5  50 -  - 4 33,33 19  41,30 
3 41 s/d 50    6 28,57 3 30 1 33,33 7 58,33 17 36,95 
4 Diatas 50    4 19,05 - - 2 66,67 1 8,34  7 15,23 
  Jumlah  21  100 10  100 3  100 12 100 46  100 

              Sumber: Kuesioner 2010 
 
            Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa usia responden di dominasi oleh yang telah 

berusia 31 s/d 40 tahun sebanyak 19 orang atau 41,30% dan berusia 41 s/d 50 tahun 

sebanyak 17 orang atau 36,95%, selanjutnya berusia diatas 50 tahun sebanyak 7 orang atau 

15,23%. Kombinasi usia responden ini cukup ideal untuk mewakili nara sumber dari aparat 

penegak hukum, karena mereka dalam usia cukup matang dan banyak pengalaman kerja 
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dalam bidang penegakan hukum. Semua responden telah melalui jenjang penugasan yang 

cukup lama seperti dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntut umum kasus 

tindak pidana korupsi. Demikian juga untuk responden sebagai hakim juga menunjukkan 

usia yang cukup matang sebagai majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. 

4.4.3.2.2   Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.10 
.     Distribusi Responden Aparat Penegak Hukum 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No 

Jenis  
Kelamin 
     Kejaksaan Kepolisian KPK Hakim Jumlah 

   Org % Org % Resp. % Resp. % Resp. % 
                      

 1 Pria 16  76,19  8 80   3  100 8  66,66  35 76,08  
 2 Wanita 5  23,81  2  20  -  - 4  33,34  11  23,92 
  Jumlah 21  100  10  100  3  100 12  100  46  100 

              Sumber: Kuesioner 2010 

          Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh responden lelaki 

sebanyak 35 orang atau 76,08 % hal ini disebabkan jenis pekerjaan penegakan hukum 

termasuk pekerjaan menantang dan membutuhkan mental yang kuat. 

 
4.4.3.2.3 Pendidikan Formal Responden 

Tabel 4.11 
.     Distribusi Responden Aparat Penegak Hukum 

Berdasarkan Pendidikkan Formal 
 

  
  

Jenjang 
pendidik 
Formal 
  

Kejaksaan Kepolisian KPK Hakim Jumlah 

Org % Org % Resp. % Resp. % Resp. % 
                      

 1 SMA  -  - -  -  -  - -  -  -  -  
 2 Akademi  -  -  -  - -  -  -  -  -  - 
3 S1 11 52,37 7 70 - - 7 58,33 25 54,34 
4 S2 10 47,63 3 30 3 100 5 41,67 21 45,65 
5 S3 - - - - - - - - - - 
  Jumlah 21  100  10  100 3  100 12  100  46  100 

            Sumber: Kuesioner 2010 
        
            Dari tabel di atas tampak bahwa semua responden telah memiliki pendidikan sarjana 

bahkan 21 orang atau 45,65 % telah memiliki pendidikan sampai jenjang pascasarjana di 



 
 

216 

bidang ilmu hukum. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup memiliki ilmu 

pengetahuan dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum khusus dalam 

kasus tindak pidana korupsi. 

4.4.3.2.4  Pengalaman Kerja Responden 
 

4.4.3.2.4.1 Pengalaman Sebagai Penyelidik 

Tabel 4.12 
.     Distribusi Responden Aparat Penegak Hukum 
Berdasarkan Pengalaman Kerja Sebagai Penyilidik 

 
No  
  

Prekuensi 
  

Kejaksaan Kepolisian KPK Jumlah 
Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % 

1 1 s/d 5 1 4,76  - -  -   - 1 2,94 
2 > 5 s/d 10 2 9,52 8  80   -  - 10 29,41 
3 > 10 s/d 20 6 28,57 2 20 2 66,66 10 29,41 
4 > 20 12 57,15 - - 1 33,37 13 38,24 

  Jumlah 21 100  10  100  3  100 34 100 
            Sumber : Kuesioner 2010 
 
            Dari tabel di atas tampak bahwa para responden cukup memiliki pengalaman yang lama 

dalam hal penyelidikan, yaitu  yang telah melakukan penyelidikan kasus tindak pidana 

korupsi  sebanyak 13 orang atau 38,24% mereka yang telah melakukan penyelidikan lebih 

dari 20 kali. 

4.4.3.2.4.2  Pengalaman Sebagai Penyidik 

Tabel 4.13 
.     Distribusi Usia Responden Aparat Penegak Hukum 

Berdasarkan Pengalaman Kerja Sebagai Penyidik 
 

No  
  

Prekuensi 
  

Kejaksaan Kepolisian KPK Jumlah 
Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % 

1 1 s/d 5                 
2 > 5 s/d 10  3 14,85  - - - -  3 8,82 
3 > 10 s/d 20  6 28,57 7 70 3 100 16 47,05 
4 > 20 12 56,58 3 30 - - 15 44,13 

  Jumlah 21  100 10 100 3 100 34 100 
            Sumber : Kuesioner 2010 
             
Dari tabel di atas tampak bahwa responden didominasi oleh responden yang sudah sering dan 

memiliki pengalaman dalam hal penyidikan kasus tindak pidana korupsi, dengan demikian baik 



 
 

217 

persepsi maupun pernyataan yang diberikan responden dalam penelitian ini telah memiliki akurasi 

yang tinggi dan terjamin. 

 
4.4.3.2.4.3  Pengalaman Sebagai Penuntut Umum 

 
Tabel 4.14 

.     Distribusi Responden Aparat Penegak Hukum 
Berdasarkan Pengalaman Kerja Sebagai Penuntut Umum 

 
No  
  

Prekuensi 
  

Kejaksaan Kepolisian KPK Jumlah 
Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % 

1 1 s/d 5 1 4,76   - -   -  -   1 4,76  
2 > 5 s/d 10 4  19,04  -  -  -  -   4  19,04 
3 > 10 s/d 20 3 14,29 - - - -   3 14,29 
4 > 20   13 33,20 - - - - 13 33,20 

  Jumlah   21  100  -  -  -  -  21  100 
            Sumber: Kuesioner 2010 
 
            Dari tabel di atas tampak bahwa, para responden mendominasi oleh responden yang sudah 

sering berperan sebagai penuntut umum atas terdakwa kasus tindak pidana korupsi. 

 
4.4.3.2.4.4  Pengalaman Sebagai  Hakim 

Tabel 4.15 
.     Distribusi Responden Aparat Penegak Hukum 

Berdasarkan Lama Kerja Sebagai Hakim 
 

No  
  

Prekuensi 
  

Hakim 
Anggota 

Hakim 
Ketua 

Resp. % Resp. % 
1 1 s/d 5 3 25,00 5 83,33 
2 > 5 s/d 10 6 50,00 1 16,67 
3 > 10 s/d 20 3 25,00 - - 
4 > 20 - - - - 

  Jumlah  12  100 6 100 
                                    Sumber: Kuesioner 2010 

 
 
Dari tabel di atas tampak bahwa para hakim yang menjabat sebagai hakim anggota 

sebanyak 12 orang, diantaranya dengan masa kerja 1 sampai lima tahun sebanyak 3 orang atau 25 

%, yang bekerja selama lebih lima tahun sampai dengan 10 tahun sebanyak 6 orang atau 50 % dan 
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yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun sebanyak 3 orang atau 25%. Bahkan diantara 12 

orang hakim tersebut telah pula menjadi hakim ketua sebanyak 6 orang atau 50%. Dilihat dari 

pengalaman para hakim tersebut dan tersebar di beberapa Pengadilan Negeri, maka para penegak 

hukum dengan profesi sebagai hakim tersebut, relevan dan dapat diandalkan sebagai narasumber 

dalam penelitian ini. 

 
            Pemilihan sampel sumber data di atas, dengan mempertimbangkan pendapat Spradley 

dalam Sanafiah Faisal (1990) dan Sugiyono (2008) yang mengemukakan bahwa ”situasi sosial 

untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam 

muara dari banyak domain lainnya”. 

 
            Dipilihnya sampel sumber data tersebut berdasarkan kriteria sebaga berikut: 

1. Mereka yang menguasai atau memahami bukti-bukti akuntansi dan alat bukti terkait 

kasus tindak pidana korupsi yang dapat diterima di pengadilan tindak pidana korupsi  

melalui proses enkulturasi, sehingga penemuan  bukti-bukti akuntansi melalui audit 

forensik untuk penyiapan   alat bukti tindak pidana korupsi bukan sekedar diketahui, 

tetapi juga dihayati. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan 

proses audit forensik untuk membantu para aparat penegak hukum dalam mencari bukti 

bukti akuntansi yang mendukung  alat bukti tindak pidana korupsi untuk diperiksa 

kembali di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. 

3. Mereka yang sehari-harinya berkecimpung dalam penegakan hukum  kasus dugaan 

tindak pidana korupsi melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta terlibat 

langsung dalam pemeriksaan alat bukti  tindak pidana korupsi di pengadilan tindak 

pidana korupsi. 
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4.5 Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah studi dokumentasi, 

observasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion/ FGD). 

4.5.1 Studi Dokumentasi 

                  Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen di BPKP 

yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan hasil  audit investigatif, laporan 

hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan laporan pemberian 

keterangan ahli, termasuk data tindak lanjut oleh instansi penyidik atas Laporan Hasil Audit 

Investigatif dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara  yang telah disampaikan 

BPKP kepada instansi penyidik ( Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK). Demikian pula 

dilakukan kajian atas dokumen-dokumen relevan yang diperoleh dari Website Kejaksaan Agung 

dan Website KPK. 

4.5.2 Observasi  

            Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti mengamati peristiwa yang terjadi dilapangan 

dimana peristiwa tersebut menjadi objek pengamatan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam 

suatu kegiatan atau berada ditengah-tengah suatu peristiwa, baik peristiwa yang menyangkut 

aktivitas  yang terkait dengan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian 

keuangan negara dan pemberian keterangan ahli, mulai dari pelaksanaan ekpose kasus sampai 

penyerahan kasus kepada instansi penyidik dan sampai pemberian keterangan ahli di depan sidang 

pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Observasi dilaksanakan di unit kerja Deputi Bidang 

Investigasi BPKP Pusat dan di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2 dan Perwakilan BPKP Provinsi Pekanbaru. Untuk observasi 

pemberian Keterangan Ahli di lakukan di Pengadilan Tipikor Kuningan Jakarta, Pengadilan 
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Negeri Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat, PN Bogor, PN Pekanbaru,  PN Tanjung Pinang dan PN 

Pelalawan serta PN Balaikarimun. Waktu pelaksanaan bulan Maret  2010 sampai dengan 

Desember   2010. 

Sebelum melakukan observasi terlebih dahulu disusun pedoman observasi. Adapun sasaran dalam 

observasi adalah peristiwa yang menjadi objek penelitian dengan memperhatikan beberapa unsur 

penting yang meliputi: 

1. Latar. Akan mengungkapkan data tentang bagaimana lingkungannya, bagaimana konteks 

kejadian, dan tingkah laku apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi dalam kejadian 

itu. 

2. Pelibatan. Untuk mencari informasi tentang siapa saja yang terlibat, apa saja peran dari 

masing-masing pihak yang terlibat, mengapa mereka terlibat dan siapa saja yang 

seharusnya terlibat dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan tersebut 

3. Kegiatan dan interaksi. Untuk mengungkapkan apa yang terjadi, bagaimana urutan 

kejadiannya dan apakah ada pola dalam kejadian itu, dan bagaimana hubungan antar 

kejadian. 

4. Frekuensi dan Durasi. Untuk memperoleh informasi tentang kapan peristiwa itu terjadi, 

berapa lama, apakah berulang-ulang, situasi apa yang menyebabkan munculnya peristiwa. 

Teknik observasi ini dilakukan untuk menggambarkan apa yang terjadi pada objek yang 

diamati serta dengan teknik observasi ini diharapkan perilaku dan tindakan para informan tidak 

mengalami perubahan atau dibuat-buat untuk memberikan kesan baik terhadap informan kunci. 

  Hasil pengamatan tersebut dicatat kedalam memo observasi dan diberi kode atau peneliti 

langsung terlibat dalam semua kejadian sehingga peneliti dapat merasakan langsung peristiwa 

yang terjadi. Selanjutnya peneliti mencatat semua informasi yang relevan dan diberi kode. Apabila 

peneliti belum mampu memahami makna dari peristiwa, maka peneliti berupaya untuk melakukan 
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klarifikasi kepada sumber yang relevan untuk mendapatkan makna yang tepat. Terhadap semua 

informasi yang diperoleh, peneliti melakukan interpretasi untuk mendapatkan makna dan nilai 

yang sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. 

4.5.3 Wawancara. 

          Wawancara dilakukan dalam rangka mengumpulkan data yang menyangkut pandangan 

informan dan suasana kejiwaan yang melatar belakangi peristiwa atau fenomena yang ditemukan 

dalam observasi. Wawancara juga dilakukan untuk melihat nilai atau makna yang terkandung 

dalam pernyataan maupun perilaku objek. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara ini juga merupakan alat re-checking atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Untuk melakukan wawancara peneliti menggunakan dua teknik yaitu wawancara informal dan 

wawancara formal. Wawancara dilakukan terhadap para auditor forensik di BPKP, Aparat 

Penegak Hukum seperti Penyidik yang ada di Kejaksaan, di Kepolisian, para Hakim Tipikor yang 

ada di Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dan para ahli hukum pidana korupsi yang ada di KPK 

dan BPKP. Untuk mendapatkan informasi dari narasumber, wawancara dilakukan dengan 

mendatangi kantor atau ruangan narasumber bekerja, wawancara melalui alat komunikasi telepon 

dan SMS serta mengirimkan beberapa pertanyaan terbuka kepada para Hakim Tipikor di 48 

Penegadilan Negeri seluruh Indonesia  melalui PT POS. Untuk melakukan wawancara dengan 

penyidik di Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI dan KPK peneliti harus menempuh prosedur 

formal yang berlaku yaitu peneliti mengajukan permohonan untuk wawancara dengan yang 

bersangkutan melalui surat resmi. Permohonan tersebut dilampiri dengan surat pengantar dari 

Dekan Fakultas Ekonomi UPI YAI 

Setelah mendapat persetujuan dari pejabat tersebut maka peneliti melakukan wawancara 

terbuka dengan pejabat tersebut, namun dalam  wawancara formal ini jawaban yang diperoleh 
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sangat sedikit dan hanya informasi  bersifat legal formal saja. Untuk itu peneliti berupaya untuk 

meyakinkan informan agar mau memberikan informasi yang lebih mendalam tentang topik 

wawancara dengan cara menyatakan bahwa hasil wawancara tersebut tidak dikutip secara 

langsung namun dengan menggunakan kode sehingga identitas informan tidak dibuka. 

        Demikian juga wawancara dengan pejabat lainya termasuk auditor yang terlibat dalam 

pelaksanaan audit forensik dilakukan secara informal ditempat kerja masing-masing.  

       Sedangkan wawancara dengan para Hakim yang ada di 48 Pengadilan Negeri di seluruh 

Indonesia dilakukan dengan cara pengiriman beberapa pertanyaan terbuka melaui pos dan 

kemudian peneliti memperoleh jawaban dari para hakim tersebut yang dikirimkan kembali kepada 

peneliti melalui pos juga. 

Semua hasil wawancara dicatat dan diberi kode serta selanjutnya disusun dalam manuskrip 

wawancara dan dijadikan bahan dalam melakukan analisis dan interpretasi data. Waktu 

pelaksanaan bulan Maret  2010 sampai dengan Desember  2010. 

4.5.4 Diskusi  Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) 

     Diskusi terfokus dilaksanakan dalam rangka melengkapi data-data yang telah dikumpulkan 

untuk mendapatkan perspektif dari para pelaksana kegiatan audit investigative, kegiatan audit 

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan kegiatan pemberian keterangan ahli 

serta kegiatan pengendaliannya.  Teknik pengumpulan data ini, dilaksanakan dengan bantuan 

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Direktur  Investigasi BUMN dan BUMD, Direktur 

Investigasi Instansi Pemerintah dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang terlibat dalam 

pelaksanaan audit forensik. Focus Group Discussion  diikuti oleh para auditor forensic di BPKP 

dan penyidik dari Kejaksaan RI serta penyidik dari Kepolisian Negara RI dengan jumlah antara 

10 s/d 20 orang.  Pelaksanaan bulan Maret 2010 sampai dengan Desember  2010 di Gedung Kantor 



 
 

223 

BPKP Pusat lantai 9 dan di Ruangan Ekspose Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau  Jalan 

Sudirman No.10 Lantai 3 Pekanbaru. 

         Dalam Focus Group Discussion (FGD) antara lain dibahas masalah kompetensi yang harus 

dimiliki oleh auditor forensik dan masalah proses pelaksanaan audit forensik yang professional, 

masalah manfaat laporan hasil audit forensik serta masalah pemberian keterangan ahli di depan 

sidang perkara tindak pidana korupsi. 

4.6   Teknik Analisis Data 

        Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan dan selama di lapangan. 

4.6.1  Analisis sebelum memasuki lapangan 

          Pada tahap ini analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, 

yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Intinya meliputi penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang terkait dengan 

auditing, akuntansi, audit forensik, perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait 

dengan perbuatan tindak pidana korupsi  serta proses hukum pembuktian tindak pidana korupsi di 

sidang pengadilan, termasuk kajian atas penelitian terdahulu. 

 

4.6.2 Analisis selama di lapangan 

           Analisis data selama di lapangan dalam penelitian ini menggunakan model  Spradley (1980) 

yang membagi tahapan penelitian kualitatif menjadi duabelas tahapan yaitu: 
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1. Memilih situasi social (Place Actor, Activity) 

2. Melaksanakan observasi partisipan 

3. Mencatat hasil observasi dan wawancara 

4. Melakukan observasi deksriptif 

5. Melakukan analisis domain 

6. Melakukan observasi terfokus 

7. Melaksanakan analisis taksonomi 

8. Melakukan observasi terseleksi 

9. Melakukan analisis komponensial 

10. Melakukan analisis tema budaya 

11. Temuan Budaya 

12. Menulis laporan penelitian etnografi/kualitatif 

Proses penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung di BPKP dan Kejaksaan serta 

Kepolisian. Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan wawancara dengan 

pejabat-pejabat yang kompeten dan berwenang baik yang di pihak yang memberikan jasa audit 

forensik di BPKP  maupun pihak aparat penegak hukum yang menggunakan hasil audit forensik 

yaitu instansi Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK dan Pengadilan. Dalam kegiatan wawancara 

dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci ”key informan” yang merupakan informan 

yang  dipercaya mampu ”membukakan pintu” kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. 

Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil 

wawancara.  

        Kemudian dilakukan pula pengamatan langsung baik pada proses pelaksanaan kegiatan audit 

investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli di tingkat 
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penyidik, maupun sampai tahap penututan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak 

pidana korupsi. 

Setelah itu perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan 

deksriptif., dilanjutkan dengan analisis hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis 

wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada langkah ketujuh peneliti sudah 

menentukan fokus, dan melakukan analisis taksonomi. Berdasarkan hasil analisis taksonomi, 

selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang dilanjutkan dengan analisis  

komponensial. Hasil dari analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema 

budaya. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti menuliskan laporan penelitian 

etnografi atau deskripsi. 

Jadi  secara garis besar  analisis data kualitatif menurut Spradley dilakukan secara berurutan 

melalui  tiga tahap yaitu: 

Tahap pertama, adalah tahap dalam memasuki lapangan dengan grand tour dan monitor 

question.  

Setelah memasuki obyek penelitian yang berupa situasi sosial  yang terdiri atas place, actor dan 

activity (PAA) selanjutnya peneliti melakukan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan 

wawancara, melakukan observasi deskriptif, maka selanjutnya  melakukan analisis domain. 

Analisis domain bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang 

situasi sosial yang diteliti. Suatu domain adalah merupakan kategori budaya (culture category) 

terdiri atas tiga elemen yaitu: Cover term, included terms dan semantic realtionsihip 

(Spradley:1980). Cover term adalah nama suatu domain kategori budaya, included term nama-

nama yang lebih rinci yang ada dalam suatu kategori budaya. Elemen ke tiga dari seluruh kategori 

budaya adalah hubungan semantik antar kategori.  Untuk menemukan domain dari konteks 

sosial/obyek yang diteliti, digunakan saran Spradley (1980) untuk melakukan analisis hubungan 
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semantik antar kategori yang meliputi sembilan tipe  yaitu: strict inclusion (jenis), spartial (ruang), 

cause effect (sebab akibat), rationale (rasional), location for action (lokasi untuk melakukann 

sesuatu), function (fungsi), means-end (cara mencapai tujuan), sequence (urutan), atribution 

(atribut).  

Tahap kedua, adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan monitor  question.  

Analisi data dilakukan dengan analisis taksonomi yaitu analisis terhadap keseluruhan data yang 

terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain analisis 

taksonomi ini dilakukan fokus observasi yang terkait dengan jenis domain yang telah diperoleh 

saat analisis domain. 

Tahap ketiga, yaitu tahap selection, dalam hal ini pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan 

struktural. Analisis data dilakukan dengan analisis komponensial. Setelah analisis komponensial 

dilanjutkan analisis tema atau discovering culture themes yang sesungguhnya merupakan upaya 

mencari ”benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Sanafiah Faisal, 1990). 

Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi dan komopensial tersebut, 

maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu ”konstruksi bangunan” situasi sosial/objek penelitian 

yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka 

menjadi lebih terang dan jelas.  

4.7    Validitas dan Reliabilitas 

          Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif adalah untuk menguji kebenaran dan 

kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, tafsiran dan  isi laporan secara keseluruhan. 

Validitas menyangkut kebenaran proses penelitian dan kebenaran output penelitian. Validitas dan 

reliabilitas dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas hasil penelitian. 

         Sebelum pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan penelitian ini, maka perlu dilakukan uji 

keabsahan data terlebih dahulu. Uji yang dilakukan antara lain meliputi: 
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4.7.1 Credibility  

           Credibility adalah pengujian terhadap kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan : perpanjangan pengamatan, meningkatkan 

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check. 

Gambar  4.1.  

Uji Kredibilitas data 

 

 

Sumber : Sugiyono (2008)                      

        Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan dengan berulang kali menguji kembali data yang 

telah diperoleh sebelumnya dalam waktu yang berbeda , apakah terjadi perubahan atau tidak, bila 

sudah sudah kembali ke lapangan ternyata sudah benar, maka data bisa dikatakan sudah kredibel. 
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                         Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan yang dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun 

hasil penelitian maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti. 

           Triangulasi dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. 

Gambar 4.2.  

Pengecekan data dengan metode Triangulasi 

 

  

Sumber: Sugiyono (2008).  

Keterangan: 

PM= Pengendali Mutu. PT= Pengendali Teknis. KT= Ketua Tim Auditor 

4.7.2 Dependability.  

            Dependability atau reliabilitas yaitu suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang 

lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut  Uji dependabilitas data dilakukan 

dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan. 
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4.7.3 Transferability. 

           Transferability merupakan validitas eksternal yakni yang menunjukan derajad ketepatan 

atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai 

transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau 

digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian 

sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat 

laporan menuliskan  uraian yang rinci, jelas, sitematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca laporan 

penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, maka laporan tersebut memenuhi 

standar transferabilitas (Sanafiah Faisal, 1990) dalam Sugyono (2008). 

4.7.4 Confirmability    

            Confirmability atau pengujian objektivitas merupakan pengujian mirip dengan uji 

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Menguji konfirmability berarti 

menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

konfirmability. 

 



 
 

230 
 



 
 

231 

 

BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 
          Penelitian ini merupakan penelitian terapan  yang terkait dengan kompetensi yang dimiliki 

oleh seorang auditor forensik dan  proses penyiapan alat bukti tindak pidana korupsi melalui audit 

forensik dengan kegiatan audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara dan 

pemberian keterangan ahli di tingkat penyidikan dan di pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 

Dalam banyak kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan 

penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang mendasari kegiatan  adalah dengan cara  

melakukan rekayasa transaksi keuangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Rekayasa transaksi keuangan ini dimungkinkan terjadi dalam unit organisasi atau perusahaan 

tersebut apabila sistem pengendalian intern tidak dijalankan secara konsekuen, tidak optimalnya 

fungsi pengawasan intern, dan lemahnya pengawasan ekstern, rendahnya integritas moral 

beberapa penyelenggara negara serta lemahnya penegakan hukum bagi aparat yang melakukan 

penyimpangan. Dalam hal ini diperlukan peran auditor baik yang bersifat pencegahan, 

pendetektian maupun represif. Terkait dengan pencegahan bisa dilakukan melalui penguatan 

sistem pengendalian intern, terkait pendeteksian bisa dilakukan melalui audit reguler seperti audit 

keuangan, audit kinerja dan audit operasional. Sedangkan terkait dengan represif adalah dilakukan 

dengan audit forensik yang tujuannya untuk litigasi  membantu aparat penegak hukum dalam 

pengumpulan alat bukti untuk pembuktian tindak pidana korupsi.  

5.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
       
       Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 

merupakan suatu instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
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pengawasan intern pemerintah. BPKP dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 yang 

telah dilakukan penyempurnaan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang telah 

diubah dengan Keppres Nomor 173 Tahun 2000, Keppres Nomor 178 Tahun 2000, Keppres 

Nomor 62 Tahun 2001, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 142 Tahun 2001, 

Keppres Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja LPND, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 

2005.  

5.1.1. Struktur Organisasi 

          Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan  Presiden Nomor 64 Tahun 2005 struktur 

organisasi BPKP terdiri dari, Kepala BPKP yang membawahkan satu Sekretaris Utama, lima 

Deputi, empat Pusat serta satu Inspektorat. Disamping itu BPKP memiliki 25 kantor perwakilan 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Sumber: BPKP 

BPKP didukung dengan  Sumber Daya Manusia  yang cukup handal. Posisi pegawai akhir tahun 

2009 berjumlah 5.978 orang dengan rincian dalam tabel  berikut: 

 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

http://www.bpkp.go.id/
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Tabel  5.1. 
Sumber Daya Manusia BPKP Berdasarkan Jabatan 

Per 31 Desember 2009 
 

No Jabatan Jumlah Prosentase 
1 Pejabat Struktural 420 7,03 
2 Pejabat Fungsional Auditor 3.394 56,77 
3 Widyaiswara 20 0,33 
4 Pejabat Fungsional Arsiparis 106 1,77 
5 Analisis Kepegawain 67 1,12 
6 Pranata Komputer 61 1,02 
7 Dokter 6 0,10 
8 Perawat 3 0,05 
9 Pegawai non struktural 609 10,18 
10 Fungsional Umum 1.292 21,63 

Jumlah 5.978 100 
                 Sumber:BPKP 

Dari tabel di atas tampak bahwa  SDM BPKP yang memiliki kualifikasi sebagai fungsional auditor 

berjumlah 3.394 atau 56,77 % dan pada umumnya sudah senior dan berpengalaman diberbagai 

jenis audit dan telah memiliki jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagaimana disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 5.2. 
Auditor BPKP Berdasarkan Jabatan 

Per 31 Desember 2009 
 

 
No 

Jabatan/peran  
dalam pelaksanaan 
tugas audit 

 
Jabatan Fungsional Auditor 

Jumlah 
(orang) 

 
%-tase 

1 Pengendali Mutu Auditor Ahli Madya 694 20,45 
2 Pengendali Teknis Auditor Ahli Muda 1.194 35,18 
3 Ketua Tim Auditor Ahli Pertama 389 11,46 
4 Anggota Tim Auditor Ahli Penyelia 698 20,57 
5 Anggota Tim Auditor Ahli Penyelia Lanjutan 276 8,13 
6 Anggota Tim Auditor Pelaksana 143 4,21 
  Jumlah 3.394 100 

         Sumber: BPKP 

Dari tabel di atas, Auditor Madya berjumlah 694 orang ( 20,44%), Auditor  Muda sebanyak 1.194 

orang (35,18%), Auditor Pertama sebanyak 389 orang (11,46%), Auditor Penyelia sebanyak 698 
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orang (20,57%), Auditor Penyelia Lanjutan sebanyak 276 orang (8,13%) serta Auditor Pelaksana  

sejumlah 143` orang atau 4,21%. Para auditor tersebut tesebar di  Kantor Pusat BPKP dan di 25 

Perwakilan BPKP yang  ada di daerah. Kemudian dari jumlah auditor sebanyak 3.394 orang 

tersebut, diantaranya memiliki keahlian khusus yang mampunyai kompetensi untuk melakukan 

audit forensik sebanyak 549 orang atau 15,17% dengan penyebaran sebagai berikut: 

 
Tabel 5.3 

Penempatan Auditor Forensik 
diunit kerja di lingkungan BPKP 

 
No 

 
Unit Kerja BPKP 

Populasi Auditor 
Forensik 

1 Deputi Bidang Investigasi Kantor Pusat 67 
2 Perwakilan Propinsi NAD 13 
3 Perwakilan Propinsi Sumut 31 
4 Perwakilan Propinsi Riau dan Kepri 16 
5 Perwakilan Propinsi Sumbar 13 
6 Perwakilan Propinsi Jambi 12 
7 Perwakilan Propinsi Sumsel 25 
8 Perwakilan Propinsi Bengkulu 9 
9 Perwakilan Propinsi Lampung dan Babel 16 

10 Perwakilan Propinsi DKI Jakarta 1 52 
11 Perwakilan Propinsi DKI Jakarta 2 dan Banten 30 
12 Perwakilan Propinsi Jabar 36 
13 Perwakilan Propinsi DIY 15 
14 Perwakilan Propinsi Jateng 36 
15 Perwakilan Propinsi Jatim 39 
16 Perwakilan Provinsi Sulsel dan Sulbar 13 
17 Perwakilan Propinsi Sulut dan Gorontalo 14 
18 Perwakilan Propinsi Sulteng 8 
19 Perwakilan Propinsi Sulselra 9 
20 Perwakilan Propinsi Kalbar 12 
21 Perwakilan Propinsi Kalsel 15 
22 Perwakilan Propinsi Kaltim dan Kalteng 13 
23 Perwakilan Propinsi Maluku dan Maluku Utara 8 
24 Perwakilan Propinsi Bali dan NTB 20 
25 Perwakilan Propinsi NTT 13 
26 Perwakilan Propinsi Papua dan Papua Barat 11 

 Jumlah 549 
           Sumber: BPKP 
 
Dalam Keppres dan Peraturan Presiden tersebut di atas, BPKP dinyatakan sebagai  suatu instansi 

pemerintah yang  melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan 
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pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan yang berlaku. Dalam 

melaksanakan tugasnya BPKP menyelenggarakan fungsi: 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP 

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan 

keuangan dan pembangunan 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan 

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, 

persandian, perlengkapan dan rumah tangga 

      Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut BPKP mempunyai kewenangan: 

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya 

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro 

3. Penetapan sistem informasi di bidangnya 

4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi 

pemberian pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi dibidangnya. 

5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga 

profesional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya 

6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yaitu: 

a. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan 

dan sebagainya 
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b. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat surat 

bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan 

pengelolaan dan surat-surat yang diperlukan dalam pengawasan 

c. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain 

d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil 

pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan BPK dan lembaga 

pengawasan lainnya. 

 
5.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi  

           Berdasarkan Keppres tersebut di atas tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPKP 

adalah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, khususnya yang bersifat makro 

(nasional), yang berperan sebagai berikut: 

 
5.1.2.1. BPKP sebagai Auditor Intern Pemerintah 

Sebagai auditor intern pemerintah, dengan mengacu pada definisi internal auditing 

menurut IIA (1999)  yaitu: 

            Internal auditing is an independent, objective  insurance and consulting activity 
designed to add value and inprove an organization’s operation. It hepls an 
organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined 
approach to evaluated and inprove the objectiveness of risk management, control, 
and governance processes 

. 
Definisi  di atas menunjukkan bahwan Auditor Intern Pemerintah memiliki cakupan yang 

luas baik untuk sektor privat maupun pemerintah. Tampak bahwa auditor intern 

pemerintah merupakan suatu unsur yang penting dalam struktur pemerintahan yang 

berperan membantu pemerintah melaksanakan peran sebagai oversight, insight dan 

foresight yakni: 

1) Oversight 
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      Auditor Intern Pemerintah membantu para pengambil keputusan dalam melaksanakan 

oversight dengan: 

a. Melakukan verifikasi atas  laporan-laporan keuangan dan kinerja instansi serta 

program-program dan menguji kesesuaiannya dengan aturan-aturan dan tujuan 

organisasi. Verifikasi dilakukan untuk menilai apakah entitas-entitas pemerintah 

telah melaksanakan tugasnya, membelanjakan dana sesuai tugasnya, dan tidak 

bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini audit 

ditujukan untuk menjawab “Apakah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan 

tujuannya?. Dan “apakah para manajer telah melaksanakan pengendalian yang 

efektif untuk meminimalkan risiko?. 

b. Memberi sumbangan terhadap akuntabilitas publik dengan memberikan akses 

terhadap informasi kinerja, bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik di dalam 

maupun diluar instansi yang diaudit  

c. Menilai dan melaporkan keberhasilan upaya-upaya pimpinan melaksanakan 

tugasnya menilai risiko-risiko dan menetapkan pengendalian - pengendalian yang 

efektif untuk mencapai tujuan serta mencegah risiko 

d. Pendeteksian (detection) dan pencegahan (deterrence) terhadap dugaan perbuatan 

tindak pidana korupsi dalam organisasi-organisasi pemerintah, meliputi 

kecurangan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta sumber daya 

oleh para pejabat pemerintah. Hal ini dilakukan dengan memantau efektivitas 

struktur pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan mengurangi kondisi-

kondisi yang rawan tindak pidana korupsi.  

a) Detection, dimaksudkan untuk mengidentifikasi ketidaklayakan, ketidak 

efisienan, ketidaktaatan hukum, penyimpangan, atau  tindakan-tindakan 



 
 

238 

penyalahgunaan yang telah terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk 

mendukung keputusan-keputusan berkaitan dengan penuntutan-

penuntutan kriminal, tindak-tindakan penegakan disiplin, atau 

kekeliruan-kekeliruan lainnya. 

Upaya-upaya pendeteksian dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: 

(a) Audit Forensik  berdasarkan keadaan-keadaan yang 

mencurigakan, atas pengaduan dan atau atas permintaan aparat 

penegak hukum untuk menganalisis dengan menggunakan teknik 

investigative melakukan pengujian-pengujian untuk 

mengidentifikasi jenis penyimpangan, penyebab penyimpangan, 

pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan dan 

dampak dari penyimpangan yang berindikasi tindak pidana 

korupsi.  

(b) Audit yang dilaksanakan menurut siklus seperti pembayaran gaji, 

utang, atau audit keamanan sistem informasi yang menguji 

pengeluaran-pengeluaran dan atau pengendalian internal terkait 

(c) Mereviu konflik-konflik kepentingan yang mungkin terjadi 

selama pengembangan dan pelaksanaan hukum, aturan dan 

prosedur-prosedur. 

b) Deterrence, dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi 

kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. 

Pencegahan atas penyimpangan penyalahgunaan keuangan negara dan 

kepercayaan publik dilakukan melalui: 

(a) Penilaian atas adanya pengendalian atau fungsi yang dikehendaki 
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(b) Penilain risiko-risiko organisasi ataupun risiko-risiko audit 

(c) Reviu atas perubahan-perubahan yang diusulkan terhadap materi 

hukum, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur 

(d) Reviu kontrak-kontrak atas konflik kepentingan yang mungkin 

terjadi 

2) Insight 

      Auditor Intern Pemerintah memberikan insight untuk membantu para pembuat 

keputusan dengan menilai program-program atau kebijakan-kebijakan mana yang berjalan 

dan mana yang tidak, berbagi informasi tentang praktik-praktik terbaik dan yang menjadi 

contoh serta melihat organisasi pemerintah lainnya baik secara horizontal maupun vertikal 

untuk menemukan kesempatan untuk mencontoh, mengadaptasi atau rekayasa praktik-

praktik manajemen yang sehat. 

3) Foresight 

      Auditor Intern Pemerintah juga membantu organisasi organisasi pemerintah melihat 

kedepan dengan mengidentifikasi trends dan nmemusatkan perhatian terhadap tantangan 

yang akan dihadapi, sebelum benar-benar terjadi. Kegiatan audit dapat melihat gambaran 

akan timbulnya tantangan-tantangan berdasarkan  trends tadi, dan mengidentifikasi risiko-

risiko serta kesempatan yang timbul dari perubahan yang cepat di dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan komplikasi masyarakat modern, serta perubahan-peribahan dalam ekonomi. 

           Sejalan dengan amanah Bapak Presiden pada Rapat Kabinet Terbatas di Kantor 

BPKP pada tanggal 7 Januari 2008, BPKP telah berupaya meningkatkan fungsi dan peran 

sebagai “Auditor Presiden”. Sebagai Auditor Presiden BPKP telah mereposisi dan 

merevitalisasi organisasinya, serta mengedepankan tindak peventif yang salah satunya 

adalah memberikan pelayanan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.           
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Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peran BPKP sebagai auditor intern pemerintah di 

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan diberikan amanah untuk melakukan 

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang 

meliputi: 

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Pengawasan pada kegiatan yang bersifat 

lintas sektoral merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau 

lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan 

pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian/lembaga, 

provinsi atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. Misalnya pegawasan 

yang dilakukan BPKP terhadap kegiatan lintas sektoral meliputi audit kinerja Program 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2007, audit operasional 

Program GN-RHL/GERHAN tahun 2006, Optimalisasi Penerimaan Negara, audit atas 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa 

Tengah, serta Supervisi dan Monitoring Pengadaan Benih tahun 2007. 

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.  Pengawasan atas kegiatan 

kebendaharaan umum negara, seperti  audit atas proyek proyek yang dibiayai dari 

pinjaman/hibah luar negeri, audit kinerja atas badan usaha milik daerah seperti PDAM 

dalam tahun 2007 dan monitoring atas realisasi dana alokasi khusus (DAK) tahun 

2007. 

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.  Kegiatan ini merupakan 

kegiatan pengawasan/kajian yang dilakukan BPKP terhadap beberapa permasalahan 

yang menjadi atensi Bapak Presiden. Kegiatan yang telah dilaksanakan seperti; kajian 
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atas Kebijakan Penanganan Kedelai, kajian atas Kebijakan ketahanan Pangan, Energi 

dan Listrik, Percepatan Pelaksanaan Pengadan barang dan Jasa tahun 2008 dan 2009, 

audit masalah penahanan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan evaluasi kinerja 

atas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

 
5.1.2.2.Peran BPKP dalam Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

           Sejak awal reformasi bergulir, komitmen rakyat dan  kemauan politik (political will) 

dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia sangat jelas dan  

telah dirumuskan dalam ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas  dari KKN. Selanjutnya komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan 

diundangkannya peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain, UU No.28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN, UU Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.  

     Presiden Republik Indonesia juga telah mengemukakan komitmennya untuk 

pemberantasan KKN, khsususnya tindak pidana korupsi sebagai salahsatu prioritas dalam 

program pemerintahannya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good 

governance) dan pelayanan publik, bahkan Presiden juga pernah mengatakan; “perang 

melawan korupsi”. Tindakan tersebut tercermin dari dikeluarkannya Instruksi Presiden RI  

No.5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004  tentang Percepatan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  

     Dalam Instruksi Presiden tersebut, khususnya instruksi kesebelas, angka 9 huruf c dan 

angka 10 huruf c, antara lain Presiden menginstruksikan secara khsusus kepada Jaksa 

Agung RI dan Kepolisian Negara RI untuk meningkatkan kerjasama dengan Badan 
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Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya penegakan hukum dan 

pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan 

komitmen pemerintah tersebut,  kebijakan BPKP khususnya dalam hal ini Deputi Bidang 

Investigasi  di arahkan untuk mengoptimalkan peran BPKP dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi antara lain  melalui kerjasama dengan penyidik (Kejaksaan RI, Kepolisian 

Negara RI serta Komisi Pemberantasan Korupsi), dan bahkan BPKP juga mengadakan 

kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

     Merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004, khususnya instruksi  kesebelas, 

angka 9 huruf c dan angka 10 huruf c, formulasi kebijakan pengawasan Deputi Bidang 

Investigasi diarahkan kepada strategi pengkondisian (Pre-emptif) atau lebih dikenal 

dengan strategi edukatif, strategi pencegahan (preventif) dan represif berupa sinergi upaya 

penindakan (investigative/represif) terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi 

dilingkungan Instansi Pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Lainnya (BUL) yang didalamnya 

pemerintah memiliki kepentingan, khususnya terhadap delik (unsur) kerugian keuangan 

negara dengan memperhatikan skala prioritas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat 

strategis, signifikan, dan nilainya cukup material (big-fish), maupun beberapa current 

issues yang berkembang.  

1) Strategi Pre-emptif 

      Kunci sukses dalam upaya mengurangi tindak pidana korupsi adalah  harus dengan 

mempunyai strategi yang tepat. Dalam strategi pre emptif atau edukatif diarahkan 

terhadap peningkatan kesadaran publik tentang dampak yang ditimbulkan oleh 

perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam kedudukan BPKP sebagai 

auditor intern pemerintah, strategi dimaksud telah dimiliki oleh BPKP, yaitu melalui 
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pengawasan pre-emptif. Pelaksanaan dari strategi ini secara umum dapat dibagi dua 

yaitu; pendidikan yang ditujukan kepada sektor aparat pemerintah dan kepada 

masyarakat umum. 

(1) Pendidikan kepada sektor aparat pemerintah 

      Dalam  upaya mendorong penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) melalui kegiatan seperti (a) Pembinaan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah, (b) Bimbingan 

Teknis/konsultasi/asistensi/Pendampingan/Riviu. Pada Instansi Pemerintah Pusat, 

BPKP melakukan; bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan agar 

penyajian laporan keuangan instansi pemerintah pusat sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP), bimbingan teknis evaluasi LAKIP, pendampingan 

Inventarisasi Barang Milik Negara (IBMN). Sedangkan pada Instansi Pemerintah 

Daerah, dilakukan bimbingan teknis  misalnya dalam sistem akuntansi keuangan 

daerah (SAKD) sistem pengelolaan aset, sistem pengadaan barang dan jasa 

pemerintah, sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) dan berbagai sistem 

lainnya, yang pada dasarnya semua  itu dapat berfungsi sebagai alat pencegahan 

korupsi. Dalam setiap melaksanakan auditpun, selalu mengedepankan upaya 

perbaikan pengendalian intern melalui rekomendasi-rekomendasi  yang 

disampaikan kepihak yang berwenang.  Disamping itu dilakukan pula Evaluasi 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (LAKIP) dan Evaluasi atas 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dilakukan sinergi 

dengan kementerian Dalam Negeri  dalam rangka menilai tingkat kesesuaian LPPD 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007.   
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Dalam bidang governance upaya edukasi yang dilakukan  BPKP kepada 

BUMN/BUMD  khususnya dalam bidang good corporate governance (GCG) 

Namun untuk sektor pemerintah/public governance upaya-upaya yang dilakukan 

secara lebih luas dan terarah dimulai sejak dikeluarkannya PP Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

(2) Kepada masyarakat umum 

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi bersama dengan 

pemerintah memberantas korupsi, BPKP melakukan sosialisasi Program Anti Korupsi 

Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi dimaksudkan untuk peningkatan 

pemahaman dan partisipasi masyarakat dan instansi/badan usaha negara tentang 

berbagai aspek yang berkaitan dengan korupsi. Hal ini perlu dilakukan mengingat 

bahwa kejadian korupsi disatu sisi dapat diawali, difasilitasi, dan dilakukan oleh 

masyarakat luas namun di sisi lain dapat dicegah, dihambat, dideteksi, serta dilakukan 

upaya investigasi dengan bantuan peran masyarakat luas juga. 

            Pencapaian upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada kelompok 

masyarakat yang dibagi dalam 23 focus group yang tersebar di 25 provinsi. Tujuan 

jangka panjang dari kegiatan ini adalah mengubah budaya masyarakat dari permisif 

terhadap korupsi menjadi anti korupsi sehingga dalam jangka panjang kelompok 

masyarakat dapat menjadi pressure group dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi.  

            Misalnya dalam tahun 2008 telah dilaksanakan sosialisasi kepada 3.889 orang dari 

target sebanyak 3.000 orang  atau 129,63 % yang tersebar di 25 provinsi dan dihadiri 

oleh berbagai focus group, antara lain terdiri dari Pelaksana/Pengguna Barang/Jasa, 

Penyedia Barang/Jasa, LSM/Politisi, Pelajar, Isteri Pegawai Negeri, Tokoh 
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Masyarakat, Pemuka Agama, Pegawai Negeri dan BUMN/D, Wartawan, Pramuka, 

Dosen, Pekarja Seni dan Guru. 

                  Efektivitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi program anti korupsi dapat diketahui dari 

peningkatan pemahaman dan kepedulian peserta terhadap korupsi. Untuk itu, terhadap  

3.889 orang  peserta diberikan kuesioner yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan kepedulian terhadap masalah korupsi. Kemudian 

dilakukan pengumpulan kuesioner dan diolah dengan menggunakan software statistic 

(SPSS).  Hasilnya pengolahan tersebut menunjukkan simpulan sebagai  berikut: 

Efektivitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi program anti korupsi dapat diketahui dari 

peningkatan pemahaman dan kepedulian peserta terhadap korupsi.  

                  Hasil pengolahan dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Secara umum, pemahaman dan kepedulian responden terhadap pemberantasan 

korupsi pada seluruh wilayah provinsi cukup baik. Hal ini ditunjukan oleh rata-rata 

skor pemahaman sebesar 4,87 (73,51%) dari skala 6 dan rata-rata skor kepedulian 

adalah sebesar 5,24 (83,34%) dari skor skala 6 likert. 

(2) Dari hasil pengujian regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pemahaman masyarakat terhadap kepedulian masyarakat terhadap anti korupsi, 

diperoleh R= 44,2 %  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

antara pemahaman akan anti korupsi dengan kepedulian terhadap pemberantasan 

korupsi. 

(3) Dari pengujian terhadap 14 target group yakni Bawasda, Dosen, Guru, Istri PNS, 

KBIH, Mahasiswa, Organisasi Buruh, Pelajar, Pelaksana/Pengguna barang/Jasa, 

Penyedia barang/Jasa, PPTKIS, Pramuka, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, 

menunjukkan pemahaman terhadap korupsi berada di kisaran 3,03 hingga 5,38 skor 
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rata-rata keseluruhan adalah 4,64 (cukup baik). Hal ini menunjukkan bahwa 

pemahaman masing-masing target group setelah diadakan sosialisasi adalah 

tergolong sedang sampai baik. Sedangkan pada variabel kepedulian berada pada 

kisaran 4,76 hingga 5,62 dengan skor rata-rata keseluruhan adalah 5,18. hal ini 

menunjukkan bahwa secara umum pada masing-masing target group diperoleh 

gambaran bahwa tingkat pemahaman masih rendah dibandingkan dengan tingkat 

kepedulian. 

(4) Tingkat pemahaman dan kepedulian memiliki korelasi positif dalam arti setiap 

satuan pemahaman memiliki dampak terhadap tingkat kepedulian. 

(5) Terjadi peningkatan jumlah pengaduan masyarakat mengenai dugaan 

penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi  yang diterima langsung 

oleh BPKP  dari 256 pengaduan dalam tahun 2007 menjadi 268 dalam tahun 2008 

atau meningkat  atau 4,68 %  Dalam jumlah tersebut belum termasuk pengaduan 

masyarakat yang disampaikan langsung kepada instansi penyidik (Kejaksaan RI, 

Kepolisian Negara RI dan KPK) 

            Selain simpulan tingkat pemahaman tersebut, diperoleh  gambaran bahwa terdapat 

korelasi positif antara tingkat pemahaman dengan kepedulian publik terhadap 

penanggulangan masalah korupsi. Oleh karena itu upaya mendorong peran publik 

untuk ikut serta memerangi korupsi melalui kegiatan sosialisasi secara sistematis akan 

dilanjutkan pada masa-masa mendatang. 

          Dalam rangka mendorong peran publik ikut serta memerangi korupsi, cakupan 

kegiatan sosialisasi sebanyak 3.000 orang per tahun atau rata-rata peserta sosialisasi 

per wilayah mencapai 120 orang peserta. Sejak tahun 2004 s.d 2009 jumlah peserta 

mencapai 18.834 orang tersebar di 25 Provinsi, namun capaian ini dipandang belum 
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maksimal. Oleh karena itu metode penyelenggaraan sosialisasi  akan disempurnakan 

agar cakupan target semakin luas dan terjangkau dengan cepat. 

 

Tabel 5.4 

 
                                                Sumber : BPKP 
 
2) Strategi Preventif 

         Strategi Preventif berkaitan dengan bagaimana mengendalikan faktor pendorong 

timbulnya KKN melalui penciptaan kondisi yang memudahkan deteksi dan 

menghilangkan penyebab terjadinya KKN sebagai upaya pencegahan timbulnya KKN. 

Kegiatan yang telah dilakukan BPKP antara lain: 

(1) Evaluasi kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah yang berpotensi 

menimbulkan KKN dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara 

(2) Membantu pemerintah mendorong penegakan nilai-nilai etika, integritas, kejujuran 

dan tanggungjawab pejabat publik 

(3) Evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 

25

No. Focus Group Jml Peserta Frekuensi
1 Pelajar 1.665           26
2 Inst. Pemerintah 1.536           27
3 Pengguna B/J 1.338           23
4 Penyedia B/J 1.338           30
5 Istri PNS 1.258           25
6 Bawasda 1.157           24
7 Guru 1.067           26
8 Pramuka 1.067           21
9 BUMN/D 1.022           21
10 LSM/Politisi 945              23
11 Dosen 837              14
12 Mahasiswa 678              17
13 Pengusaha 676              17
14 Tokoh Agama 590              17
15 PNPM 587              11
16 Pemuda 577              18
17 Tokoh Masy. 566              15
18 PSIS 537              11
19 KBIH 445              12
20 Wartawan 381              8
21 PPTKIS 212              7
22 Buruh 192              4
23 Pekerja Seni 163              5

Jumlah 18.834         402           
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(4) Membantu pemerintah mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas sistem 

pengendalian keuangan publik, seperti melakukan audit keuangan bantuan Bank 

Dunia, ADB, JBIC, audit atas Laporan Keuangan bebarapa PDAM. Disamping itu 

dilakukan pula audit operasional dan audit kinerja serta audit dengan tujuan 

tertentu. 

(5) Membantu pemerintah mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) 

(6) Membantu Pemerintah mengembangkan dan mengevaluasi Efektivitas pengelolan 

SDM 

5.1.2.3.Hubungan BPKP dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta KPK 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKP yang diatur dalam berbagai peraturan 

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005, 

kewenangan BPKP antara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  

disamping dilaksanakan dengan strategi Pre-emptif dan Preventif yang telah diuraikan 

terdahulu, juga dilakukan pula dengan  strategi Represif.  

            Strategi Represif/Investigatif berkaitan dengan bagaimana mendeteksi,     

            menginvestigatif, dan menindaklanjuti hasil investigasi atas dugaan KKN.  

                   Dalam pelaksanaan strategi represif ini melalui  penugasan audit forensik, BPKP   

bekerjasama dan sinergi secara efektif dengan Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

                   Kerjasama dengan Kejaksaan telah dilaksanakan sejak tahun 1989 berdasarkan 

Juklak Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala BPKP Nomor Juklak-001/JA/2/1989 dan 

Nomor Kep-145/K/1989 tentang Upaya memantapkan Kerjasama Kejaksaan dan BPKP 

dalam Penanganan Kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi 
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                       Kerjasama dengan Kepolisian Negara RI didasarkan atas SKB Nomor POL-

Kep/12/IV/2002 dan Nomor Kep-04.02.00-219/KI/2002 tanggal 29 April 2002  tentang 

Kerjasama dalam Penanganan Kasus Berindikasi Tindak Pidana 

                          Sementara kerjasama BPKP dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi didasarkan atas Keputusan Bersama Nomor 42/KPK-BPKP/IV/2007 dan 

Nomor Kep-501/D6/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Kerjasama dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.    

                         Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi pasal 6 menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai 

tugas : 

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi; 

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan  tindak 

pidana korupsi, 

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana 

kurupsi, 

d.  Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana 

korupsi, 

e. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan 

f. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemeritahan negara. 

Khusus pada huruf (a) mengenai instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi dimuat dalam penjelasan pasal enam yaitu; 

yang dimaksud dengan ”instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
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Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Inspektorat pada 

Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

               Ruang lingkup kerjasa antara BPKP dengan beberapa instansi penyidik tersebut, dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi: 

a. Bantuan Audit Forensik 

b. Penyerahan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi 

c. Bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara 

d. Pemberian keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi 

e. Program pencegahan Korupsi 

f. Sosialisasi Program Anti Korupsi 

g. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

h. Pertukaran informasi terkait kasus tindak pidana korupsi 

               Kerjasama BPKP dengan ketiga instansi penegak hukum tersebut  adalah dalam rangka 

kerjasama antara lembaga dalam rangka mengefektif penanganan kasus yang berindikasi 

tindak pidana korupsi. Dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme sudah mengisyaratkan bahwa 

BPKP mempunyai posisi sebagai pembantu Presiden dalam penyelenggaraan negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

         Ada dua hal penting yang dapat disimpulkan dari sifat kerjasama ini. Pertama 

kerjasama BPKP dengan instansi penyidik adalah kerjasama dalam rangka melakukan 

koordinasi sumber daya yang dimiliki masing-masing lembaga agar terjadi sinergi antara 

keduanya. Kedua, kerjasama yang diatur dalam SKB adalah kerjasama dalam lingkup 

penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana. 
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Peningkatan kerjasama ini makin terasa sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 5 tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam diktum 

KESEBELAS  Presiden menginstruksikan  kepada Jaksa Agung RI (pada 9 ayat c) untuk 

meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan  dan institusi negara 

yang terkait upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara 

akibat tindak pidana korupsi. Presiden juga menginstruksi kepada Kepala Kepolisian 

Negara RI untuk ( point 10 ayat c)  untuk meningkatkan kerjasama dengan Kejaksan 

Agung RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan Analisa 

Transaksi Keuangan  dan institusi negara yang terkait upaya penegakan hukum dan 

pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi 

                        Peran BPKP dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana 

yang diinginkan dalam Inpres nomor 5 tahun 2004 pada intinya dilaksanakan sesuai 

dengan kedudukan BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) 

sebagaimana yang termuat dalam Keppres 103 Tahun 2010. Pengawasan tersebut 

ditujukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses 

terwujudnya good governance .  

                   Terkait dengan implementasi dari  Inpres Nomor 5 tahun 2004 tersebut, dalam 

meningkatkan kerjasama tersebut, BPKP sebagai Auditor Presiden secara konsisten 

menjalankan arahan Presiden RI diberbagai kesempatan untuk melakukan upaya 

pencegahan dan penindakan korupsi.             

                   Dalam penindakan kasus berindikasi korupsi, BPKP menggunakan 

kompetensinya di bidang audit forensik, memberikan bantuan kepada instansi penyidik 

pada tiga tahap penanganan tidak pidana korupsi yaitu : 



 
 

252 

1. Tahap Penyelidikan 

         Pada tahap ini, BPKP memberikan bantuan audit forensik dengan kegiatan audit 

investigatif yaitu audit dalam rangka  tindakan mencari kebenaran, dengan 

memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tindak lanjut hasil audit forensik dikategorikan menjadi 2 (dua) 

yakni tindakan korektif oleh manajemen dalam kasus non-tindak pidana korupsi. 

Sedangkan untuk kasus tindak pidana korupsi, tindak lanjutnya adalah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

         Pelaksanaan Audit Forensik dilakukan atas dasar Keppres Nomor 103 Tahun 2001, 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, MoU antara BPKP dengan Kejaksaan RI, MoU antara BPKP dengan 

Kepolisian Negara RI dan MoU antara BPKP dengan KPK serta  atas permintaan instansi 

penyidik Kejaksaan RI (Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi di Provinsi dan 

Kejaksaan Negeri di Kabupaten dan Kota), Kepolisian RI (Bareskrim Mabes Polri, 

Kepolisian Daerah di Provinsi, Kepolisian  Wilayah dan Sektor di Kabupaten dan Kota) 

dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja BPKP 

Deputi Bidang Investigasi di BPKP Pusat dan seluruh Bidang Investigasi   Perwakilan 

BPKP di 25 Provinsi seluruh Indonesia. Lingkup penugasan audit forensik meliputi 

kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang  berindikasi tindak pidana 

korupsi yang  merugikan keuangan negara  sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, baik yang terjadi di instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

serta di Badan Usaha Lainnya (BUL) dimana pemerintah memiliki  kepentingan . 
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         Dalam pelaksanaan audit forensik, auditor BPKP  menggunakan teknik  investigatif 

dengan melakukan; pengumpulan bukti yang kompeten, cukup dan relevan, evaluasi 

bukti-bukti, wawancara dan  prosedur lainnya yang terkait dalam rangka 

mengidentifikasi: 

1. Jenis penyimpangan yang terjadi 

2. Penyebab terjadinya penyimpangan dan dampak penyimpangan 

3. Pengungkapan fakta dan proses kejadian 

4. Pihak-pihak yang terkait dan bertanggungjawab 

5. Bukti –bukti audit yang digunakan. 

Sebelum dilakukan  audit forensik terhadap permintaan audit  forensik dari instansi 

penyidik, terlebih dahulu diadakan pembahasan bersama atas materi pengaduan dan 

bukti-bukti yang telah dimiliki oleh instansi penyidik. Hasil pembahasan dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan apakah permintaan audit tersebut dapat ditindak lanjuti 

dengan audit forensik atau tidak. 

Kemudian sebelum laporan diterbitkan, hasil-hasil audit dibahas  lagi dengan instansi 

penyidik untuk memperoleh masukan dari penyidik dalam rangka memperkuat unsur-

unsur tindak pidana korupsi khusus  unsur melawan hukumnya. Bila ternyata memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana korupsi, dibuat berita acara kesepakatan dengan instansi 

penyidik bahwa instansi penyidik akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tahap Penyidikan 

Dalam tahap penyidikan, BPKP memberikan bantuan audit forensik  dengan kegiatan 

audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara. Dalam tahap penyidikan 

ini, aparat penegak hukum sudah menemukan alasan yang kuat bahwa telah terpenuhinya 
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unsur melawan hukum dan telah menetapkan tersangka yang melakukan perbuatan 

tindak pidana korupsi tersebut.  

      Namun, selain itu salah satu unsur yang harus dipenuhi pula dalam mengungkap 

terjadinya tindak pidana korupsi  adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

   Kerugian keuangan negara timbul sebagai akibat dari perbuatan tersangka yang terkait 

dengan tindak pidana korupsi.  

Untuk memperjelas salah satu unsur dari kejadian Tindak Pidana Korupsi (TPK) 

tersebut, BPKP   melakukan peran menghitung kerugian keuangan negara atas kasus 

berindikasi TPK. Penghitungan kerugian keuangan negara ini merupakan  penugasan 

bagian dari audit forensik yang mempunyai tujuan untuk menyatakan pendapat 

mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan 

berindikasi tindak pidana korupsi yang digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. 

3. Tahap Penuntutan 

     Pada tahap penunutan, BPKP memberikan bantuan dengan kegiatan Pemberian 

Keterangan Ahli. 

         Keterangan ahli merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah (KUHAP pasal 184). 

Dalam pasal 186 KUHAP dinyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli 

nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 186 tersebut 

dinyatakan bahwa keterangan ahli  dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 

penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat 

dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu 

tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada 
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pemeriksaan di sidang, permintaan untuk memberikan keterangan ahli dan dicatat dalam 

berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah 

atau janji di hadapan Hakim. Auditor Forensik BPKP diminta oleh instansi penyidik 

untuk memberikan keterangan ahli dibidang akuntansi dan auditing  kepada pihak aparat 

penegak hukum (hakim, penasehat hukum dan jaksa Penuntut Umum) dalam 

memperjelas fakta-fakta kejadian perkara tindak pidana kerupsi dan jumlah kerugian 

keuangan negara yang ditimbulkannya 

 
5.2. Hasil Analisis Data 
 
       Sebagaimana dijelaskan dalam bab tiga bahwa teknik pengumpulan data  disertasi ini 

dilakukan melalui empat cara yaitu studi dokumentasi, observasi, wawancara dan Focus Group 

Discussion (FGD).  

Data yang diperoleh dari penelitian dilapangan, kemudian dilakukan analisis dengan 

menggunakan  model Spradley (1980) yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis 

komponensial dan analisis tema kultural. Hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut: 

5.2.1. Hasil analisis domain  

Hasil analisis domain tampak dalam tabel berikut: 
 

Tabel 5.5 
Analisis Domain Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 
LEMBARAN ANALISIS DOMAIN PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI 
       

NO 
INCLUDED TERM/RINCIAN DOMAIN HUBUNGAN 

SEMANTIK 
COVER TERM/ 

DOMAIN 

1 

A Setiap orang  

Adalah jenis dari 
Unsur-unsur 

Tindak pidana 
Korupsi 

B Melawan Hukum 
C Merugikan Keuangan Negara 

D 
Menguntungkan diri atau orang lain atau  
korporasi 

2 A Ruang Kerja Adalah tempat 
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B Ruang Gelar Kasus Jenis ruang yang 
digunakan dalam 

penanganan tindak 
pidana Korupsi 

C 
Ruang Pemeriksaan saksi-saksi dan 
terdakwa 

D Ruang Permintaan Keterangan Ahli 
E Ruang penyimpanan barang bukti   
F    

3 

A Kerugian Keuangan Negara 

Adalah sebab dari 

Penyimpangan 
pengelolaan 

keuangan negara 
oleh 

Penyelenggara 
Negara yang 

berindikasi TPK 

B Rusaknya moral bangsa 
C Rusaknya perekonomian bangsa 

D Rendahnya daya saing SDM 

4 

A Kompetensi yang dimiliki auditor Forensik 

Rasional/alasan 

Penggunaan 
Audit Forensik  
dalam proses 

pengumpulan Alat 
Bukti Tindak 

Pidana Korupsi 

B Proses Audit Forensik  yang Profesional 

C Pemanfaatan Laporan Hasil Audit Forensik 

D Pemberian Keterangan Ahli 

5 

A Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor 

Lokasi Sidang 
Pengadilan 

Pemeriksaan di 
sidang pengadilan 
berkaitan dengan 
bukti-bukti yang 
diajukan Penunut 

Umum untuk 
dijadikan alat 
bukti yang sah 

yang dapat 
meyakinkan 

hakim tentang 
kesalahanterdakwa 

B Pengadilan Tinggi 

C Mahkamah Agung 

 
6 
  

A Pemeriksaan Keterangan Saksi 

Cara 

 Mengungkapkan 
fakta-fakta suatu 
peristiwa melalui 

berbagai alat bukti 
dan kadang 

ditambah barang 
bukti. 

B Pemeriksaan Keterangan Ahli 
C Pemeriksaan Alat Bukti Surat    
D Pemeriksaan alat bukti pentunjuk 

 E Pemeriksaan Keterangan Terdakwa 

7 

A Komputer 

Digunakan untuk 

Mengerjakan 
tugas penanganan 

tindak pidana 
korupsi 

B Printer 
C LCD dan Layar Monitor 
D Camera, Handycam 

 
 
 
8 
  
  
  

A Penyelidikan 

Merupakan urutan 
dalam 

Proses Hukum 
Pembuktian 

Tindak Pidana 
Korupsi 

B Penyidikan 
C Penuntutan 
D Pemeriksaan di Pengadilan 
E Putusan Pengadilan 
F Upaya Hukum 

9 A Putusan Pemidanaan Putusan Hakim 
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B Putusan Bebas Adalah atribut/ 
karakteristik C Putusan Bebas dari semua tuntutan hukum 

Sumber data: Diolah     
 

Berdasarkan analisis domain tersebut di atas, telah ditemukan sembilan domain yang terkait 

dengan penindakan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang 

berindikasi  tindak pidana korupsi  di Indonesia yaitu: 

1. Unsur unsur tindak pidana korupsi 

2. Bermacam-macam ruang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan 

tindak pidana korupsi 

3. Penyimpangan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi 

4. Penggunaan audit forensik dalam  pengumpulan bukti  tindak pidana korupsi  

5. Pemeriksaan alat bukti di sidang pengadilan 

6. Cara untuk mengungkapkan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan 

barang bukti. 

7. Peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan penindakan hukum terhadap 

perilaku tindak pidana korupsi 

8. Urutan proses hukum pembuktian tindak pidana korupsi 

9. Jenis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi 

Dari sembilan domain yang diperoleh dari analisis domain tersebut di atas, peneliti memilih satu 

domain yang akan dijadikan focus penelitian yaitu yang berkaitan dengan ”penggunaan audit 

forensik dalam proses pengumpulan alat bukti tindak pidana korupsi”. Kemudian dilakukan 

analisis domain terhadap domain yang dipilih dan ditemukan  bahwa profil pekerjaan audit 

forensik dapat dibagi menjadi: 
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1. Kompetensi yang dimiliki Auditor Forensik. Pelaksanan audit forensik harus dilakukan 

seseorang auditor forensik yang memiliki kompetensi yakni memiliki pengetahuan dasar, 

kemampuan teknis spesifik dan sikap mental/integritas moral yang baik. 

2. Proses Audit Forensik yang Profesional. Semua kegiatan audit forensik seperti audit 

investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara harus melalui 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, supervisi  dan pelaporan yang dilakukan secara 

profesional 

3. Pemanfaatan Laporan Hasil Audit Forensik. Laporan hasil audit forensik bermanfaat 

untuk membantu aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi 

4. Pemberian Keterangan Ahli. Pemberian keterangan ahli oleh auditor yang memiliki 

kompetensi audit forensik dan mempunyai pengalaman yang cukup dalam audit forensik 

yang akan memperjelas fakta-fakta dan proses terjadinya tindak pidana korupsi yang 

merugikan keuangan negara. 

5.2.2.  Hasil Analisis Taksonomi 

    Terhadap empat domain yang telah dipilih dari sembilan hasil analisis domain, diurai secara 

lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap 

keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

domain yang telah ditetapkan sebagai cover term dapat  dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk 

mengetahui struktur internalnya dengan cara melakukan observasi terfokus. Dalam analisis 

taksonomi ini dilakukan 11 fokus observasi yang terkait dengan empat domain yang telah 

diperoleh saat analisis domain. Kesebelas fokus observasi tersebut dibagi dalam empat bagian 

yaitu: 

1. Kompetensi yang dimiliki auditor forensik, difokuskan pada:  

a. Pengetahuan dasar 
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b. Kemampuan Teknis 

c. Sikap Mental 

2.   Proses  Audit Forensik yang Profesional, difokuskan pada: 

a. Perencanaan 

b. Supervisi 

c. Pelaksanaan 

d. Pelaporan 

3. Pemanfaatan Laporan Hasil Audit Forensik, difokuskan pada: 

a. Informasi awal yang terstruktur untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi 

b. Alat Bukti Surat 

4. Pemberian Keterangan Ahli, difokuskan pada: 

a. Pemberian Keterangan Ahli di Tingkat Penyidikan 

b. Pemberian Keterangan Ahli di sidang Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi 

 

 

5.2.3. Hasil Analisis Komponensial 

          Setelah didapatkan 11 fokus observasi pada saat analisis taksonomi, selanjutnya atas 

kesebelas fokus tersebut dilakukan analisis komponensial. Dalam analisis komponensial ini yang 

dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang 

memiliki perbedaan. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan pada bab III, sejumlah 

dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan ditemukan. Peneliti lebih lanjut 

melakukan analisis lebih terinci lagi dan mendalam untuk masing-masing fokus observasi dengan 
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pendekatan IPO Model atau Input, Proces dan Output.  Dalam analisis komponensial ini dilakukan 

pula melalui Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri atas empat FGD yaitu: 

1. FGD Kompetensi Auditor  Forensik. Dalam fokus group ini dibahas mengenai jenis 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor/akuntan forensik. Dibahas pula cara 

memperolehnya, menggunakan serta memelihara kompetensi tersebut. 

2. FGD Proses  Audit Forensik Yang Profesional. Dalam FGD ini dibahas proses audit 

forensik yang dimulai dari praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta 

tindak lanjut dari hasil audit forensik tersebut oleh aparat penegak hukum. Dibahas pula 

kendala-kendala yang dihadapi oleh auditor/akuntan forensik selama pelaksanaan audit 

forensik. 

3. FGD Pemanfaatan Laporan Hasil Audit Forensik. Dalam FGD ini dibahas bagaimana 

laporan hasil audit forensik dibuat memenuhi syarat mutu yang ditetapkan sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk proses hukum selanjutnya. Dibahas pula 

pemanfaatan hasil audit forensik bagi aparat penegak hukum. 

4. FGD Pemberian Keterangan Ahli. Dalam FGD ini dibahas kompetensi yang dimiliki oleh 

seorang auditor pemberi keterangan ahli, bagaimana memberikan keterangan ahli yang efektif 

dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi, sehingga dapat memperjelas fakta-

fakta kejadian perkara tindak pidana korupsi tersebut dan jumlah kerugian keuangan negara 

yang ditimbulkannya. 

Masing-masing Fokus Group diikuti oleh 5 s/d 20 auditor dan  penyidik yang secara lebih 

mendalam mendiskusikan topik dari masing-masing focus group discussion yang meliputi tiga hal 

yaitu :  

1. Input, terkait dengan informasi awal  dan peryaratan yang  harus dimiliki oleh suatu 

kegiatan, sebelum kegiatan  itu dilakukan 
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2. Proses, terkait dengan langkah-langkah dan teknik yang digunakan dalam 

mengerjakan sesuatu kegiatan. 

3. Output, terkait dengan informasi yang merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan.    

Kegiatan FGD dilaksanakan bulan Maret 2010 sampai dengan Nopember 2010 bertempat di 

Gedung BPKP Pusat Jalan Pramuka Lantai 9 dan di Ruangan Ekspose Kasus dan Perkara Lantai 

3 Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Jalan Sudirman Nomor 10 Pekanbaru. Masing-masing 

FGD dilakukan 2 s/d 4 kali dengan waktu pelaksanaan pagi hari; mulai pukul 09.30 s/d 11.30 dan 

siang hari; mulai pukul 14.00 s/d 15.30. 

Analisis Domain, Taksonomi dan Komponensial dilakukan dengan pendekatan IPO Model, yang 

disajikan dalam bagan alur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

262 

Bagan 5.1 

  Model Analisis Domain, Analisis Taksonomi dan Analisis Komponensial 

 

Sumber Data diolah 

 

 

PEMANFAATAN
HASIL
AUDIT 

FORENSIK

PROSES
AUDIT

FORENSIK
YANG

PROFESIONAL

KOMPETENSI
YANG DIMILIKI

AUDITOR
FORENSIK

Alat Bukti
Tindak Pidana Korupsi

Informasi Awal yang 
Terstruktur untuk
Kasus dugaan TPK

Pelaporan

Pelaksanaan

Supervisi

Sikap Mental

Kemampuan
Teknis

Pengetahuan
Dasar

Perencanaan

ANALISIS 
DOMAIN

ANALISIS
TAKSONOMI

KOMPETENSI 
AUDITOR 
FORENSIK,

PROSES AUDIT
FORENSIK,

MANFAAT
AUDIT 

FORENSIK,

DAN

PEMBERIAN
KETERANGAN

AHLI
DALAM 

PERKARA
TINDAK
PIDANA
KORUPSI

T

PEMBERIAN
KETERANGAN

AHLI

Keterangan Ahli 
kepada Penyidik

Keterangan Ahli di
Sidang pengadilan

ANALISIS KOMPONENSIAL

PROSESINPUT OUTPUT

5.2.3.1.1.1

5.2.3.1.2.1

5.2.3.1.3.35.2.3.1.3.1

5.2.3.2.1.1

5.2.3.2.2.1

5.2.3.2.3.1

5.2.3.2.4.3

5.2.3.1.2.2 5.2.3.1.2.3

5.2.3.1.1.2 5.2.3.1.1.3

5.2.3.2.4.25.2.3.2.4.1

5.2.3..4.1.3

5.2.3.4.2.1 5.2.3.4.2.2 5.2.3.4.2.3

5.2.3.4.1.1 5.2.3.4.1.2

5.2.3.3.2.1 5.2.3.3.2.2 5.2.3.3.2.3

5.2.3.3.1.1 5.2.3.3.1.2 5.2.3.3.1.3

5.2.3.1.3.2

5.2.3.2.3.2

5.2.3.2.2.2

5.2.3.2.1.2

5.2.3.2.3.3

5.2.3.2.2.3

5.2.3.2.1.3
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Berikut ini disajikan hasil analisa tersebut: 

 
5.2.3.1. Kompetensi Auditor Forensik 

 
             Sebagaimana diuraikan pada bab dua sebelumnya bahwa tujuan audit forensik untuk  

mengumpulkan bukti yang orientasinya  membantu pihak aparat penegak hukum, dengan cara 

mendekatkan bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan melalui 

penerapan disiplin akuntansi dan auditing dalam wilayah disiplin hukum. Untuk dapat mencapai 

maksud tersebut dibutuhkan seorang auditor yang memiliki kompetensi yang unik artinya 

disamping ia memiliki pengetahuan dasar di bidang akunting dan auditing, administrasi 

pemerintahan, komunikasi, memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan 

praktik-praktik audit, auditor forensik juga harus memiliki keahlian yang memadai tentang 

lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

         Dalam hal auditor melakukan audit forensik terhadap kasus penyimpangan berindikasi 

tindak pidana korupsi, maka auditor forensik wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan 

pelatihan di bidang audit forensik. 

Auditor yang  pada dasarnya berfungsi melakukan audit forensik atas penyimpangan pengelolaan 

keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan, harus memiliki 

pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. 

Auditor juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dibidang hukum dan pengetahuan lain 

yang diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (fraud). Hal ini sesuai dengan 

yang diungkap oleh seorang narasumber yang berprofesi sebagai hakim senior  di Pengadilan 

Negeri Sampit:  

              ”Auditor perlu mendalami teori-teori hukum, karena pekerjaannya bersinggungan dengan 
perkara-perkara hukum yang notabene berbeda dengan keahlian seorang akuntan yang 
mendasari pekerjaannya dengan ilmu akuntansi”  

(Hakim Pengadilan Negeri Sampit) 
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Auditor forensik wajib memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu 

berkomunikasi secara efektif, terutama dengan auditi. Mereka wajib memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif 

menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, rekomendasi dan lain sebagainya. 

        Auditor yang melakukan audit keuangan tidak sama dengan auditor yang melakukan audit 

forensik. Auditor yang mengaudit laporan keuangan adalah untuk menilai kewajaran laporan 

keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan dan memberikan pendapat atas 

hasil auditnya tersebut. Sementara auditor yang melakukan audit forensik tujuannya adalah untuk 

mencari kebenaran yamg didukung oleh fakta-fakta hukum, bukan pendapat auditor. Oleh karena 

itu auditor yang melaksanakan tugas audit forensik menyadari bahwa hasil akhir pekerjaannya 

adalah untuk tujuan litigasi, dimana ia harus mampu memperoleh bukti-bukti yang relevan, 

kompeten dan cukup. Dengan  melalui fungsi auditing ia bisa menentukan dan melaporkan secara 

tepat dan didukung dengan bukti bukti yang valid mengenai tingkat hubungan antara informasi 

yang diperoleh dan dihitung dengan kriteria yang yang telah ditetapkan atau peraturan-peraturan 

yang mendasarinya.  

Nara sumber  sebagai Direktur Investigasi BUMN dan BUMD di BPKP dalam FGD menjelaskan:  

               Dalam laporannya auditor harus menyatakan fakta tidak boleh opini. Oleh sebab itu 
seorang auditor forensik, harus memiliki pengatahuan dasar yang baik di bidang ilmu 
akuntansi, ilmu auditing serta llmu hukum yang diperoleh melalui pendidikan dan 
pelatihan. Kemudian, seorang auditor forensik harus pula memiliki kemampuan teknis 
dalam pelaksanaan tugas yang spesifik terkait dengan pengungkapan fakta-fakta, modus 
operandi dan dapat mengidentifikasikan jenis penyimpangan, penyebab penyimpangan, 
pihak-pihak yang bertanggungjawab dan dampak atau jumlah kerugian keuangan negara 
yang ditimbulkannya, 

(Direktur Investifgasi) 
 
 

Kemampuan ini dapat diperoleh  auditor forensik melalui pengalaman kerja yang cukup memadai 

baik dalam audit umum, audit operasional, audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu atau 
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audit investigatif terutama dalam melakukan audit pada unit organisasi pemerintahan, BUMN dan 

BUMD. Kemampuan teknis ini sangat diperlukan, baik dalam mempercepat proses audit juga akan 

menentukan kualitas dari hasil audit forensik tersebut.  

       Pentingnya seorang auditor forensik memiliki kompetensi yang memadai, tergambar dari 

hasil jawaban auditor yang kesehariannya bertugas dibidang audit forensik atas butir-butir 

penyataan yang terdapat dalam kuesioner kompetensi auditor forensik  yang memiliki tiga dimensi 

yaitu pengetahuan dasar, kemampuan teknis dan sikap mental. 

Lebih lanjut jawaban dari 104 orang auditor forensik tampak dalam tabel- tabel dan penjelasan 

sebagai berikut:    

 
5.2.3.1.1. Pengetahuan Dasar 

 
                Pada tabel 5.6 dibawah tampak bahwa responden auditor yang bekerja di BPKP 

memiliki persepsi yang hampir sama mengenai pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor forensik pada skala likert 1-5 dengan skor  rata-rata 4,6 hal ini menunjukkan 

bahwa untuk keberhasilan dalam pelaksanaan audit forensik, minimal seorang auditor harus 

memiliki pengetahuan dasar tersebut. Dengan memiliki pengetahuan dasar yang memadai, 

seorang auditor forensik akan lebih percaya diri dan memudahkan dalam memahami kasus-kasus 

yang sedang dihadapi terutama yang terkait dengan rekayasa bukti-bukti dalam transaksi keuangan  
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Tabel 5.6 
Score rata-rata jawaban 104 responden auditor atas pertanyaan  

kompetensi auditor terkait pengetahuan dasar 
 

 
No 

 
Jenis Pengetahuan Dasar yang dimiliki 

Score 
rata-
rata 

1 Memiliki pendidikan dasar akuntansi dan auditing   4,9  
 

2 Memahami sistem adminsitrasi  pemerintahan dan komunikasi 4,4 
 

3 Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip, praktik-praktik dan teknik audit 
forensik, termasuk cara cara untuk memperoleh bukti dari whistleblower 

 

  4,5   

4 Memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan penerapan hukum, peraturan 
perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketentuan lainnya 
terkait dengan audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara 

 

   
4,5 

5 Memiliki kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap 
sumber informasi 

 

   
4,5 

6 Memiliki pengetahuan tentang bukti yang relevan, kompeten, mencukupi, cara 
memperoleh, menyimpan dan menyajikan bukti di pengadilan 
 

   
4,6 

7 Memiliki kemampuan menggunakan peralatan komputer, perangkat lunak, dan 
sistem terkait secara efektif dalam rangka mendukung proses audit investigatif 
terkait cybercrime 

 

   
4,5 

 Rata-rata 4,6 
 

5.2.3.1.1.1. Input 

Untuk dapat memiliki pengetahuan dasar tersebut, terutama untuk pengetahuan akuntansi dan 

auditing telah diperoleh melalui pendidikan formal yang diikuti oleh auditor semasa mengikuti 

pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan dasar 

berikutnya, BPKP telah menetapkan jenis-jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) substantif yang 

harus diikuti oleh masing-masing auditor  yang berkaitan dengan audit forensik seperti : 

1. Pendidikan dan Pelatihan  Audit  Investigatif 

2. Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan 

3. Pendidikan dan Pelatihan Lab Audit Investigatif 

4. Pendidikan dan Pelatihan Certified Fraud Examiner 
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Untuk bisa mengikuti Diklat Audit Investigatif, auditor yang bersangkutan harus sudah praktik 

minimal lima tahun dalam audit keuangan, audit operasional dan audit kinerja dengan pengalaman 

kerja untuk masing-masing penugasan minimal lima kali.  

Untuk bisa mengikuti diklat penyidikan, auditor yang bersangkutan sudah mengikuti audit 

investigatif dengan  hasil baik. Untuk bisa mengikuti Diklat Lab Audit Investigatif, auditor yang 

bersangkutan sudah mengikuti diklat investigatif dan diklat penyidikan. Kemudian untuk bisa 

mengikuti diklat CFE auditor yang bersangkutan telah mengikuti diklat investigatif, diklat 

penyidikan dan diklat lab audit investigatif serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, 

tertulis maupun lisan.  Biro Kepegawaian BPKP memberikan informasi kepada seluruh unit kerja 

BPKP tentang adanya diklat substantif audit forensik tersebut berdasarkan kalender diklat yang 

akan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Masing masing unit 

kerja baik yang ada di BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP mengajukan usulan nama-nama 

peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebanyak peserta yang dibutuhkan. Penetapan 

peserta Diklat oleh Sekretaris Utama BPKP dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan 

Peserta Pendidikan dan Pelatihan dan kepada peserta dibebaskan tugaskan sementara waktu dari 

tugas rutin audit dan operasional lainnya. Pendidikan dan Pelatihan diadakan oleh Lembaga 

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan-

ketentuan pelaksanaannya yang  telah memiliki Sistem Pengendalian Mutu ISO 9001:2008 yang 

diaudit setiap tahun oleh TUVNORD serta dengan intruktur dan widyaiswara yang berpengalaman 

baik secara teori maupun praktik. Sarana pendidikan dan pelatihan juga tergolong baik dengan 

kampus yang cukup bagus di Ciawi Bogor. Dengan ruang kelas yang memadai dilengkapi dengan 

sound system, LCD, withe board serta  Air Conditioner. Seluruh peserta juga disediakan modul 

diklat dan penginapan yang memungkinkan peserta untuk lebih konsentrasi dalam diklat dan 
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dimungkinkan pula untuk berdiskusi dimalam hari. Makan pagi, makan siang dan makan malam 

serta snack juga disediakan. Termasuk sarana olah raga seperti senam pagi setiap hari Selasa, 

Rabu, Kamis dan Jumat serta lapangan tennis dan sarana olahraga lainnya.  Sarana untuk 

beribadah disediakan Masjid yang sejuk dan sholat berjemaah lima waktu termasuk 

penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat tarwih bila pendidikan dan pelatihan dilaksanakan 

dibulan puasa.  

5.2.3.1.1.2. Proses 

                   Pengetahuan dasar tersebut pada umumnya diperoleh melalui pendidikan formal di 

perguruan tinggi dan mengikuti diklat-diklat yang terkait dengan kompetensi auditor forensik. 

Dari data umum responden tampak bahwa : 

Tabel 5.7 
Jenis Pendidikan dan Pelatihan untuk Kompetensi Auditor Forensik 

 
 Jenis Pendidikan dan Latihan Jumlah Lembaga pendidikan dan 

Latihan 
  Orang %  
1 Sarjana akuntansi/DIV STAN 75 72,12 Sekolah Tinggi Akuntansi 

Negara 
Perguruan Tinggi Negeri 
dan Swasta 

2 Srata 2 29 27,88 Perguruan Tinggi Negeri 
dan Swasta 

3 Diklat Investigatif 90 86,51 Pusdiklat was BPKP 
4 Diklat Penyidikan 85 81,73 Pusdiklatwas BPKP 
5 Diklat Lab Audit  Investigatif 51 49,04 Pusdiklatwas BPKP 
6 Diklat Certified Fraud 

Examiner 
24 23,08 Pusdiklatwas BPKP- 

ACFE 
   Sumber: Kuesioner 2010 
 
Dari data di atas tampak bahwa sebanyak 75 orang atau 72,12% auditor forensik memiliki 

pengetahuan dasar yang relevan dengan tugas sebagai seorang auditor yaitu memiliki pengetahuan 

di bidang akuntansi dan auditing. Hal yang unik dari auditor forensik untuk dapat melakukan tugas 

audit forensik ialah harus memiliki kemampuan audit investigatif yang diperoleh melalui 

pendidikan dan pelatihan Audit Investigatif/Lab Audit Investigatif  minimal 100 jam latihan. 
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Pendidikan ini telah diikuti oleh 90 orang responden atau 86,51 % dan 51 orang atau 49,04 % 

dengan jenis mata ajaran dalam tabel berikut: 

Tabel 5.8 
Jenis mata pelajaran  

Pendidikkan dan Pelatihan Audit Investigatif 
Lama diklat  50 jam  

 
No Jenis mata pelajaran 
1 Overview Fraud dan Strategi Pemberantasan Korupsi 
2 Praperencanaan dan Perencanaan Audit Investigatif 
3 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti 
4 Hubungan Bukti Audit dengan Alat Bukti Menurut Hukum 
5 Teknik Wawancara 
6 Pelaporan dan Pemberian Keterangan Ahli 

         Sumber: Pusdiklatwas BPKP  
 
 

Tabel 5.9 
Jenis mata pelajaran 

Pendidikkan dan Pelatihan Lab Audit Investigatif 
Lama Diklat  50  jam 

 
No Jenis mata pelajaran 
1 Proses Audit Investigatif 
2 Pra Perencanaan dan Perencanaan Audit Investigatif 
3 Pengumpulan Bukti dan Evaluasi Bukti 
4 Pelaporan Hasil Audit 
5 Pembahasan Kasus 

         Sumber : Pusdiklatwas BPKP 
 

 Kemudiam auditor forensik juga harus memahami   masalah penanganan perkara pidana dengan 

mengikuti pendidikan penyidikan selama 100 jam yang diikuti oleh 85 orang responden atau 81,73 

% dengan jenis mata ajaran dalam tabel berikut: 

 
 

Tabel 5.10 
Jenis mata pelajaran 

Pendidikkan dan Pelatihan Penyidikan 
Lama Diklat  100 jam 
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No Jenis mata pelajaran 
1 Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana 
2 Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya 
3 Teknik Penyelidikan dan Penyidikan 
4 Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan/Pemberkasan 
5 Orientasi Keintelijenan 
6 Cover dan Wawancara 
7 Sistem dan Teknik Pembuktian Perkara Korupsi 
8 Peranan intelijen Yustisia dalam Mengungkap suatu Kasus Korupsi 

         Sumber: Pusdiklatwas BPKP 
  
 
Dan selanjutnya untuk selalu meningkatkan kemampuan, sampai tahun 2009 sudah 75 orang 

auditor BPKP telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Audit Forensik yang dilaksanakan di 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP  Ciawi Bogor. Yang terakhir diikuti oleh 30 

orang pegawai di lingkungan BPKP yang diselenggarakan mulai tanggal 17 sampai 21 Mei 2010 

selama 50 jam pelajaran terdiri atas 13 jenis materi sebagaimana  disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.11 
Materi Pendidikan dan Pelatihan Audit Forensik 

Lama Diklat 50 jam 
  

No Materi Pelatihan 

1 Overview Audit Forensik 
2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik 
3 Kerangka Hukum 
4 Perilaku Menyimpang 
5 Keterangan Ahli 
6 Money Loundering dan Asset Tracing 
7 Teknik Audit Transaksi Keuangan 
8 Valuasi Bisnis 
9 Penilaian Risiko 

10 Pencegahan Fraud 
11 Pendeteksian Fraud 
12 Teknik Wawancara 
13 Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa 

      Sumber : Pusdiklatwas BPKP. 

 Tidak hanya diklat yang bertaraf nasional, auditor forensik juga mengikuti diklat bertaraf 

internasional yang memiliki kemampuan khusus di bidang audit kecurangan  dengan mendapatkan  
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Certified Fraud Excaminer (CFE). Dari responden sebanyak 104 orang diantaranya sebanyak  24 

orang atau 23,08 % telah memiliki sertifikat CFE. Total Auditor BPKP yang telah memiliki CFE 

sebanyak 85 orang.  

Dalam mengikuti Pendidikkan dan Pelatihan CFE, peserta mengikuti dalam dua tahap. Tahap 

pertama mengikuti Preparation Exam CFE selama tiga puluh hari kerja masing-masing delapan 

jam. Materi yang diberikan empat macam yaitu  (1) Fraud Prevention, (2) Financial Transaction, 

(3) Law, dan (4) Investigastion. Dengan bimbingan instruktur, para peserta mempelajari keempat 

meteri tersebut yang terdapat dalam Fraud Examiners Manual yang dikeluarkan oleh Association 

Certified Fraud Examiners (ACFE) USA. Materi yang dipelajari disajikan dalam tabeL berikut: 

Tabel 5.12 

Materi Pendidikan dan Latihan 
Preparation Examination Certified Fraud Examiner 

 
No MATERI 
A FRAUD PREVENTION 
1 Understanding Human Behaviour  

Theories of CrimenCausation 2 
3 White Collar Crime 
4 Organisational Crime 
5 Occupational Fraud 
6 Responsibility for Fraud Prevention 
7 Procedures to Prevent Fraud 
8 Fraud Prevention Policy 
9 Fraud Risk Policy 
9 Fraud Risk Assessment 
9 Ethic for Fraud Examiners 
10 AXFE Code of Egic 
 
B 

 
FINANCIAL TRANSACTION 

1 Basic Accounting Consept 
2 Management’s and auditor Responsibility 
3 Introduction to Fraud Examination 
4 Bribery and Corruption 
5 Financial Statement Fraud 
6 Theft of Intelectual Properti 
7 Financial Institution Fraud 
8 Cheque and Credit Car Fraud 
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9 Insurance Fraud 
10 Health  Care Fraud 
11 Comsumer fraud 
12 Computer and Internet Fraud 
13 Public Sector 
14 Cash Receipts Scheme 
15 Fradullent Disbursement 
16 Inventory and other asset 
 
C 

 
LAW 

1 Overview of the Legal system 
2 Law Related to Fraud 
3 Criminal Prosecution for Fraud 
4 Civil Justice system 
5 Evidence 
6 Legal Rights of Employee 
7 Testifying as`an Expert Witness 
8 Bankruptcy (insolvency) Fraud 
9 Securities Fraud 
10 Money Laundering 
 
D 

 
INVESTIGATION 

1 Analysing Document 
2 Interviewing 
3 Covert Examination 
4 Sources of Information 
5 Data Analysis Reporting Tools 
6 Computer Forensic 
7 Tracing Illicit Transaction 
8 Reporting Standard 

      Sumber : Fraud Examiners Manual : 2010 

Setelah mempelajari teori-teori yang terdapat dalam manual secara digital, kemudian peserta 

berlatih mengerjakan 1.500 soal-soal terkait yang terdapat dalam CD Preparation Examiners 

CFE, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 5.13 

Kelompok dan Jumlah Soal Materi Preparation Exam CFE 

No Kelompok Materi Jumlah 
Soal 

1 Fraud Prevention  225 
2 Financial Transaction 675 
3 Law and Code Etich 225 
4 Investigation 375 
 Jumlah soal 1.500 

      Sumber: Preparation Exam CFE 2010 

Setelah menyelesaikan latihan dan semua soal telah dijawab dengan benar, selanjutya peserta 

melaksanakan CFE Exam, dengan menjawab semua pertanyaan secara mandiri yang terdapat 

dalam CD dan hasilnya di submit ke ACFE di Austin USA. Yang menentukan lulus tidaknya 

adalah ACFE di Austin USA. Bagi peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat Certfied Fraud 

Examiner (CFE) dari ACFE Austin USA, dan diajurkan untuk menjadi member ACFE. Untuk 

memelihara kemampuan ini, bagi setiap pemegang CFE harus selalu mengikuti Continuing 

Profesional Education (CPE) minimal 20 jam yang terkait dengan the detection dan deterrence of 

fraud yang setiap tahun dilaporkan ke ACFE Austin USA. Disamping itu juga harus membayar 

renewel fee US$45 per tahun. 

Tampak bahwa untuk bisa menjadi auditor forensik tidak cukup hanya memiliki pengetahuan 

dibidang akuntansi dan auditing tetapi juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dibidang 

audit investigatif, penyidikan dan bahkan dianjurkan untuk memiliki sertifikat internasional 

seperti CFE (Certified Fraud Examiner) 

 
5.2.3.1.1.3. Output 

                   Dengan adanya input dan proses yang baik, maka para auditor forensik yang telah 

selesai mengikuti Diklat akan memperoleh pengetahuan dasar yang sangat berguna dalam 

pelaksanaan tugas audit forensik. Dari hasil kuesioner  pengetahuan dasar yang dimiliki, para 
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auditor di BPKP  berpendapat yang sama bawa pengetahuan dasar tersebut memberikan pengaruh 

dalam kelancaran dan kualitas kerja audit forensik. Hal ini terlihat dari jawaban responden atas 

pernyataan berikut: 

            Memiliki pengetahuan  dasar dan kemampuan teknis seperti yang disebutkan di atas akan 
memudahkan auditor forensik dalam pengumpulan dan evaluasi  bukti bukti akuntansi 
yang mendukung kesimpulan hasil audit investigatif  dan penghitungan kerugian keuangan 
negara serta menunjang efektivitas pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan 
perkara tindak pidana korupsi.  

(Kuesioner 2010) 
 

Atas pernyataan ini pada umumnya responden auditor   menjawab sangat menyetujui. 75  

orang atau 72,12 % dan setuju  29  orang atau  29,88%. Sewaktu ditanyakan langsung pada nara 

sumber, seberapa jauh pengaruh pengetahuan dasar tersebut terhadap pelaksanaan audit forensik. 

Nara sumber sebagai Kabid Investigasi di Yogyakarta  menyatakan bahwa             

         Kebanyakan permintaan penyidik kepada BPKP adalah untuk kasus kasus yang terkait 
dengan kerugian keuangan negara yang sarat dengan transaksi keuangan yang direkayasa. 
Maka untuk dapat mengungkapkan hal tersebut dari segi akuntansi dan untuk memperoleh 
bukti-bukti yang kompeten, relevan dan cukup..ya dibutuhkan keahlian akuntansi dan 
auditing lah. Dalam hal ini diperlukan pemahaman mengenai jenis transaksi, bukti-bukti apa 
yang harus ada dan bagaimana proses pencatatan dan pertanggungjawabannya.(P)   

(Kabid Investigasi) 

Tidak kalah pentingnya juga adalah kemampuan auditor untuk memahami bahwa dalam 

menentukan bukti yang dapat diterima oleh hukum dan bagaimana cara memperolehnya juga 

harus secara legal. Hal ini penting dipahami karena, bilamana bukti-bukti tersebut disajikan di 

sidang pengadilan sebagai barang bukti maka bukti-bukti tersebut harus memenuhi  kriteria 

sebagai mana diatur dalam  hukum acara pidana.  

Hasil diskusi di Focus Group Discussion menunjukkan bahwa para auditor yang menjadi perserta 

FGD juga berpendapat bahwa;  

                           ”seorang auditor forensik harus memiliki kompetensi dasar yang spesifik, karena 
pekerjaan auditor forensik adalah mendekatkan bukti bukti akuntansi menjadi 
alat bukti hukum yang dapat diterima di pengadilan tindak pidana korupsi” 

(Hasil FGD 2010) 
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Pentingnya pengetahuan dasar tersebut, terlihat pula dalam dokumen dokumen hasil audit berupa 

kertas kerja audit, bagaimana bukti-bukti akuntansi tersebut dikumpulkan dan evaluasi untuk 

dapat menarik suatu kesimpulan. 

 
 
5.2.3.1.2. Kemampuan Teknis 
                 
                Kemampuan  teknis yang harus dimiliki oleh auditor forensik adalah disamping auditor 

telah memiliki kemampuan dasar seperti auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan 

komunikasi, wajib pula memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktik-

praktik audit, memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya, auditor juga harus mampu scara teknis untuk merealisasikan semua 

kemampuan dasarnya dalam melaksanakan audit forensik. 

5.2.3.1.2.1.Input              

                 Untuk dapat memiliki kemampuan teknis dibidang audit forensik, diperlukan auditor 

yang telah memiliki pengetahuan dasar dan selanjutnya memiliki pengalaman praktik yang cukup 

dalam audit keuangan, audit operasional, audit kinerja dan audit forensik. Disamping itu auditor 

juga harus memiliki karakter yang tangguh dan teguh memegang integritas, jujur dan ulet serta 

senantiasa mempunyai kemauan untuk selalu meningkatkan ilmu  pengetahuan melalui 

pengembangan profesi seperti mengikuti pelatihan teknis yang berkelanjutan. 

Kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas audit forensik sangat diperlukan. Auditor Forensik 

harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan 

menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due profesional care) dan 

secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan 
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Auditor Forensik memiliki kemampuan untuk  menggunakan pengetahuan dan keterampilan  

teknis yang dituntut oleh profesi  untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan 

maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti secara objektive.  

Auditor Forensik harus memiliki pemahaman yang baik dan menginterpretasikan 

dokumen/informasi keuangan secara tepat  agar memperoleh bukti-bukti akuntansi yang  

mendukung  alat bukti tindak pidana korupsi. Auditor Forensik harus memahami peraturan dan 

ketentuan yang berkaitan dengan  kasus yang ditangani sebagai acuan atau kriteria dalam 

mengidentifikasikan terjadinya penyimpangan 

Auditor forensik harus memiliki kemampuan untuk  mengetahui informasi spesifik yang 

menunjukkan adanya gejala atau potensi fraud. 

Auditor Forensik harus menguasai dan mampu menggunakan teknik-teknik    audit forensik dalam 

pengumpulan dan pengevaluasian bukti  audit secara objective, harus mempertimbangkan 

komptensi dan kecukupan bukti. 

Dalam FGD nara sumber yang sudah sering melakukan audit forensik dengan jabatan pengendali 

mutu dan memberikan keterangan ahli, menyatakan bahwa;  

               Auditor Forensik memiliki kemampuan untuk menyajikan temuan dengan alur pikir 
yang jelas, objektive, independen, sehingga dapat mendudukan masalah secara 
proporsional” 

(Hasil FGD 2010) 
 
Ditambahkan oleh narasumber auditor forensic lainnya yang telah lama berperan sebagai 

pengendali teknis menyatakan: 

Auditor Forensik harus menggunakan kemampuan teknis tersebut di atas selama proses 
pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit yang berkaitan dengan fakta-fakta yang 
berindikasi tindak pidana korupsi yang mempermudah aparat penegak hukum dalam 
mengidentifikasikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terjadi sesuai dengan UU 
No.31/1999 dan UU No.20 tahun 2001. 

(Auditor Forensik) 
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5.2.3.1.2.2. Proses 

                   Proses untuk memiliki kemampuan teknis tersebut pada umumnya diperoleh melalui 

praktik, pendidikan dan pelatihan teknis yang terkait audit  forensik yang bersifat menunjang 

dalam pengembangan  kompetensi.  Berkaitan dengan pengalaman kerja responden dalam audit 

forensik yang dapat membentuk komptensi teknis auditor tampak dalam tabel berikut: 

Tabel 5.14 
Pengalaman Kerja Responden Auditor Forensik 

 

 No 
  

Prekuensi 
Audit 
 
 
  

 
Audit Investigatif 

 
 

Penghitungan Kerugian 
Keuanagan Negara 

Pemberian Keterangan ahli 
 

Responden % Responden % Responden % 
1 1 s/d 5 27 25,96 24 23,08 40 38,46 

2 
Diatas 5 s/d 
10 29 27,88 21 20,19 21 20,19 

3 
Diatas 10 s/d 
20 28 26,92 27 25,96 21 20,19 

4 Diatas 20  20 19,23 32 30,77 22 21,15 
  Jumlah 104  100 104 100  104 100 

   Sumber: Kuesioner 2010 
 

Dalam tabel pengalaman kerja responden tersebut di atas  menunjukan bahwa sebagian besar 

responden telah praktik audit forensik untuk kegiatan audit investigatif dalam waktu yang cukup 

lama antara 5 sampai dengan 10 tahun sebanyak 29 orang atau 27,88%, bahkan yang bekerja lebih 

dari 10 tahun  juga cukup banyak yaitu 48 orang atau 46,15 %. Makin lamanya pengalaman kerja 

dalam audit forensik akan memberikan pemahaman yang baik bagi auditor dan akan memudahkan 

dalam pelaksanaan audit forensik, meskipun setiap kasus yang ditangani berberda-beda. Dengan 

beragamnya jenis kasus yang ditangani akan memberikan nilai tambah dalam ketajaman analisa 

dan ketepatan dalam pengumpulan dan evaluasi bukti dalam pengungkapan fakta-fakta yang akan 

lebih mendekatkan bukti akuntansi dengan bukti hukum. Untuk pengalaman  melakukan audit 

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagian besar auditor telah 

berpengalaman di atas 20 kali  yaitu sebanyak 32 orang atau 30,77% , antara 10 s/d 20 kali 
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sebanyak 27 orang atau 25,96% dan di atas lima sampai dengan 10 tahun sebanyak 21 orang atau 

20,08%. Demikian pula pengalaman pemberian keterangan ahli di depan sidang pengadilan 

perkara tindak pidana korupsi juga menunjukkan pengalaman yang cukup baik yaitu di diatas 10 

kali sebanyak 43 orang atau 41,34% dan  di atas lima sampai dengan sepuluh kali 21 orang atau 

20,19%. Pengalaman kerja ini paralel dengan lamanya responden bekerja pada bidang  audit 

forensik, yang disajikan dalam tabel berikut: 

 
Tabel 5.15 

Lama kerja responden dalam jabatan terakhir 
 

 No 
  

Lama kerja dalam Jabatan terakhir 
  

Responden 
Jumlah % 

1 1 s/d 3 tahun 22 21,15 
2 >  3  s/d 5 tahun 25 24,94 
3 > 5  s/d 10 tahun 39 37,50 
4 > 10  tahun 18 17,31 

  Jumlah 104 100 
                    Sumber: Kuesioner 2010 
 

Dari tabel di atas tampak bahwa pengalaman kerja dari auditor forensik di BPKP sebagian besar 

sudah di atas 5 tahun sampai dengan sepuluh tahun  sebanyak  39 orang atau  37,50 % bahkan 

sudah ada yang di atas 10 tahun sebanyak 18  orang atau 17,31 % . Sedangkan yang bekerja 

dibawah  lima tahun sebanyak  47 orang atau 46,09 %. Berkaitan dengan pengalaman kerja ini,  

nara sumber Mulyana dalam FGD mengemukakan  bahwa;   

pengalaman kerja bagi seorang auditor sangat mendukung dalam kelancaran pelaksanaan 
tugas berikutnya. Dengan pengalaman kerja yang cukup akan memudahkan dalam 
mengidentifikasi permasalahan. 

(Hasil FGD 2010) 
 

Meskipun kasus-kasus penyimpangan berindikasi tindak pidana korupsi memiliki sifat unik dan 

tersembunyi, tidak ada yang sama persis antara satu kasus dengan kasus lainnya, namun dengan 

adanya pengalaman   masa lalu yang dimiliki auditor akan memudahkan dia untuk menggunakan 

teknik investigatif  yang tepat dan kriteria hukum yang  tepat pula. 
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5.2.3.1.2.3.Output 

                   Kemampuan teknis  yang dimiliki auditor forensik sangat berguna dalam pelaksanaan 

tugas audit forensik. Dari jawaban auditor mengenai pertanyaan  kemampuan teknis yang dimiliki, 

para auditor di BPKP  berpendapat yang sama bawa kemampuan teknis tersebut memberikan 

pengaruh dalam kelancaran dan kualitas kerja audit forensik. Keharusan memiliki kompetensi 

teknis tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh para auditor yang melaksanakan tugas audit 

forensik, hal ini terlihat dalam tabel berikut yang mengambarkan  para auditor forensik merasa 

memerlukan kompetensi teknis tesebut yaitu 

Tabel 5.16 
Score rata-rata jawaban 104 responden auditor atas pertanyaan  

kompetensi auditor terkait Kemampuan Teknis 
 

 
No 

 
Kemampuan Teknis 

Score 
rata-
rata 

1 Auditor Forensik harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan 
melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan keahlian profesionalnya dengan 
cermat dan seksama (due profesional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam 
setiap penugasan . 
 

   
4,6 

2 Auditor Forensik memiliki kemampuan untuk  menggunakan pengetahuan dan 
keterampilan  teknis yang dituntut oleh profesi  untuk melaksanakan dengan cermat 
dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti 
secara objektive. 
 

  
4,6   

3 Auditor Forensik harus menggunakan hal tersebut di atas selama proses 
pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit yang berkaitan dengan fakta-fakta 
yang berindikasi tindak pidana korupsi yang mempermudah aparat penegak hukum 
dalam mengidentifikasikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terjadi sesuai 
dengan UU No.31/1999 dan UU No.20 tahun 2001. 

   
4,6  

4 Auditor Forensik harus memiliki pemahaman yang baik dan menginterpretasikan 
dokumen/informasi keuangan secara tepat  agar memperoleh bukti-bukti akuntansi 
yang  mendukung  alat bukti tindak pidana korupsi 
 

   
4,5   

5 Auditor Forensik harus memahami peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan  
kasus yang ditangani sebagai acuan atau kriteria dalam mengidentifikasikan 
terjadinya penyimpangan 
 

   
4,5   

6 Auditor forensik harus memiliki kemampuan untuk  mengetahui informasi spesifik 
yang menunjukkan adanya gejala atau potensi fraud. 
 

   
4,5   

7 Auditor Forensik memiliki kemampuan dalam pengumpulan dan pengevaluasian 
bukti  audit secara objective, harus mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan 
bukti. 
 

   
4,6   
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8 Hal-hal berikut ini akan mempercepat proses perolehan bukti-bukti akuntansi yang 
terkait dengan penyimpangan transaksi keuangan berindikasi tindak pidana korupsi   
yaitu: 

1. kemampuan membangun hipotesa 
2. Kemampuan mengumpulkan informasi yang relevan 
3. Kemampuan mengembangkan hipotesa 
4. Kemampuan memilah bukti transaksi yang relevan 

 

   
4,5   

9 Auditor Forensik memiliki kemampuan untuk menyajikan temuan dengan alur pikir 
yang jelas, objektive, independen, sehingga dapat mendudukan masalah secara 
proporsional 
 

   
4,5   

10 Memiliki pengetahuan  dasar dan kemampuan teknis seperti yang disebutkan di atas 
akan memudahkan auditor forensik dalam pengumpulan dan evaluasi  bukti bukti 
akuntansi yang mendukung kesimpulan hasil audit investigatif  dan penghitungan 
kerugian keuangan negara serta menunjang efektivitas pemberian keterangan ahli 
di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi  
 
 

   
4,5   

 Score rata-rata 4,6 
   Sumber: data diolah 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa  auditor forensik yang bekerja di BPKP memiliki persepsi yang 

hampir sama mengenai kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh seorang auditor forensik 

dengan skor pada skala likert rata-rata 4,6 atau hampir sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa 

untuk keberhasilan dalam pelaksanaan audit forensik, minimal seorang auditor harus memiliki 

kemampuan teknis tersebut. 

            Namun auditor yang telah memiliki kompetensi  audit forensik tersebut masih terkosentrasi 

pada auditor yang ada di BPKP sedangkan dengan beragamnya bentuk kecurangan terutama yang 

berkaitan dengan transaksi keuangan, juga memunculkan bermacam praktik-praktik audit yang 

menawarkan jasa untuk mengungkapkan kecurangan tersebut, selain memunculkan berbagai 

nama-nama jenis audit yang digunakan antara lain audit investigatif, due deligent, audit khusus 

dan lain sebagainya, hasilnyapun ternyata sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena standar 

yang diterapkan antar-praktisi satu berbeda dengan yang lainnya.   Nantinya para auditor forensik 

yang akan tetap eksis adalah para auditor forensik yang memiliki kompetensi tinggi, bahkan 

kemungkinan dalam tahun 2013 ketika WTO digulirkan, para auditor forensik internasional akan 
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banyak mewarnai pangsa pasar dalam negeri. Hal ini merupakan ancaman sekaligus tantangan 

bagi para auditor forensik nasional. Di sini para auditor diuji kompetensinya dan hanya auditor 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar (stake-holder) saja yang 

mampu mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini, hanya auditor forensik yang memiliki 

kemampuan mengungkap berbagai kasus kecurangan seperti penyimpangan berindikasi tidak 

pidana korupsi, money loundering serta kejahatan di bidang perbankan dan  yang selalu 

mengembangkan berbagai teknik audit sesuai dengan kasus kecurangan yang dihadapi akan 

mampu berkompetisi di pasar global, begitu pula sebaliknya. 

          Berdasarkan kenyataan dan tantangan besar yang akan dihadapi di masa mendatang 

tersebut, maka dalam tahun 2008  para auditor forensik BPKP memandang perlu adanya suatu 

standar kompetensi yang tidak saja diakui secara nasional akan tetapi juga diakui oleh dunia 

internasional. Standar kompetensi tersebut merupakan suatu standar kompetensi bagi auditor 

forensik yang memiliki kemampuan untuk menyajikan bukti-bukti (evidences), informasi 

keuangan dan bukti-bukti lain yang dapat diterima oleh pengadilan dalam proses litigasi yang 

mampu bersaing secara internasional. 

Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, secara kelembagaan BPKP bersama sama dengan 

Kejaksaan RI dan Kepolisian  Negara RI berinisiatif untuk membentuk dan mendirikan Lembaga 

Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP AF) guna untuk mengembangkan standar komptensi 

audit forensik yang mengacu kepada literatur-literatur internasional khususnya sebagaimana yang 

termuat dalam Fraud Examiners Manual dari Assocation of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

Amerika Serikat. Standar kompetensi seorang auditor forensik tersebut meliputi bidang 

kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan), kemampuan melaksanakan audit 

forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian dan kemampuan melaksanakan 

penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset.  
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Selanjutnya LSP-AF membuat Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(RSKKNI) bidang Audit Forensik. Tujuan penyusunan SKKNI Audit Forensik adalah 

menyediakan standar dan ukuran kompetensi kerja berupa keahlian di bidang audit forensik, dan 

terciptanya sertifikasi kompetensi kerja di bidang audit forensik. 

Sebagai dasar hukum Penyusunan Draft SKKNI Bidang Audit Forensik tersebut adalah : 
1. Undang-undang dasar 1945 pasal 36, yang mengatur bahasa negara, 
2. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
4. Permenakertrans Nomor 21/MEN/2007 tentang tata Cara Penetapan Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia. 
 

Sesuai dengan hasil studi literatur dan praktik audit yang umum dilakukan, konsep standar 

kompetensi audit forensik mencakup semua aspek kemampuan menyelenggarakan 

tugas/pekerjaan untuk membangun wawasan yang tidak terbatas pada kemampuan secara sempit. 

Berdasarkan kajian tersebut terdapat empat komponen kompetensi utama yang perlu 

dikembangkan, yaitu : 

1. Kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan) 

2. Kemampuan melaksanakan audit forensik 

3. Kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian 

4. Kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan  dan penelusuran aset. 

 Setiap komponen utama memiliki  beberapa unit  kompetensi yang dikembangkan dari empat 

komponen kompetensi utama tersebut. Unit-unit kompetensi disusun langsung secara kumulatif, 

berdasarkan siklus kegiatan suatu audit forensik. Penyusunan itu dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa pelaksanaan audit forensik di lapangan membutuhkan kemampuan teknis seorang auditor 

secara kumulatif. Bahkan siklus yang paling awal tetap membutuhkan keterampilan, sikap, dan 

pengetahuan menyeluruh mengenai bidang audit forensik. Dalam SKKNI Bidang audit forensik 

mencakup 27 unit kompetensi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 5.17 

Paket SKKNI Bidang Audit Forensik 

No. No.Kode Unit Kompetensi 
A Sub Bidang Pencegahan dan Pendeteksian Fraud 
1 AUD.FR02.001.01 Melakukan presentasi sistem anti-fraud 
2 AUD.FR02.002.01 Mengapresiasi peraturan perundang undangan yang terkait 

dengan fraud 
3 AUD.FR02.003.01 Mengaprisiasi standar profesi yang terkait anti fraud 
4 AUD.FR02.004.01 Mengevaluasi sistem pengendalian intern 
5 AUD.FR02.005.01 Mengevaluasi keberadaan sistem anti-fraud 
6 AUD.FR02.006.01 Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti-fraud 
  
B Sub Bidang Pelaksanaan Audit- Forensik 
7 AUD.FR02.007.01 Melakukan identifikasi dan penelaahan masalah 
8 AUD.FR02.008.01 Melakukan perencanaan audit forensik 
9 AUD.FR02.009.01 Melakukan pengumpulan bukti 
10 AUD.FR02.010.01 Melakukan evaluasi bukti 
11 AUD.FR02.011.01 Menyusun dan mereviu kertas kerja 
12 AUD.FR02.012.01 Menyusun laporan hasil penugasan audit 
  
C Sub Bidang Pemberian Pernyataan Secara Keahlian 
13 AUD.FR02.013.01 Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik 
14 AUD.FR02.014.01 Melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan 
15 AUD.FR02.014.01 Melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli 
  
D Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset 
16 AUD.FR02.016.01 Melakukan penelaahan awal melalui ekspose 
17 AUD.FR02.017.01 Mempersiapkan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti 
18 AUD.FR02.018.01 Melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara 
19 AUD.FR02.019.01 Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan 
20 AUD.FR02.020.01 Menyusun dan mereviu kertas kerja 
21 AUD.FR02.021.01 Menyusun dan mereviu laporan 
22 AUD.FR02.022.01 Mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan 

atau pengkonversian aset 
23 AUD.FR02.023.01 Melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait 
24 AUD.FR02.024.01 Melakukan penyitaan aset 
25 AUD.FR02.025.01 Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita 
26 AUD.FR02.026.01 Menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset 
27 AUD.FR02.027.01 Menyusun dan mereviu laporan penelusuran aset. 

      Sumber: SKKNI Bidang Audit Forensik (2009) 
 

Dengan dimilikinya kompetensi yang sesuai dengan SKKNI Bidang Audit Forensik, diharapkan 

dapat menghasilkan: 

1. Auditor yang diakui kompetensi dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian fraud 

2. Auditor yang diakui kompeten dalam melaksanakan audit forensik 

3. Ahli audit forensik yang diterima oleh hukum untuk memberikan keterangan ahli di depan 

penyidik dan persidangan 
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4. Auditor yang diakui kompeten dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan  dan 

penelusuran aset. 

 
 

Kemudian Draft Rancangan SKKNI Bidang Audit Forensik tersebut dilakukan pembahasan dalam 

pra-konvensi pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 di Kantor BPKP Pusat Jalan Pramuka 

Jakarta dengan peserta sebanyak 50 orang dan dilakukan konvensi nasional pada tanggal 22 

Desember 2008. Peserta pra konvensi dan konvensi nasional sebanyak 50 orang terdiri dari wakil-

wakil organisasi sebagai disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.18 
Daftar peserta konvensi nasional SKKNI Bidang Audit Forensik 

 
No                     Nama Mewakili  

unsur 
Nama instansi 

1 Komjen Susno Duadji Pengguna Kabareskrim 
1 Kompol Iriani Pengguna Bareskrim 
2 Kompol Setia Pusdiklat Pusdik Reskrim 
3 AKP Sarjono Pusdiklat Pusdik Reskrim 
4 Marwan Effendi Pengguna JAMPIDSUS 
5 Lufti Pengguna Kejaksaan 
6 Remadja Rauf Pengguna Jamwas 
7 Yusran Lubis Pengguna Jamwas 
8 Sutono R Pemerintah Setwapres 
9 Edihartono Industri SPI BRI 

10 Dr. Ade Heryati Asosiasi Forbes Itjen Depdagri 
11 Deni Darmawati Pengguna FE USAKTI 
12 Theodorus M Tuanakotta Akademisi Universitas Indonesia 
13 Iswan Elmi,Ak.Macc,CFE KPK Direktur Penyelidikan 
14 Gatot 

Supriartono,Ak.MAcc,CFE 
BPK Staf Ahli 

15 Nasib Padmomihardjo,CFE LPFA Praktisi 
16 Muharam Pengguna Itjen Depdiknas 
17 A.Aman Santoso Industri KAP Usman & Rekan 
18 Tasnedi Industri SPI Telkom 
19 Haerudin Pengguna Bawasda DKI 
20 KBP Drs.Yotje Mende Pengguna Irwasum Polri 
21 Dian Ruswandiana Pengguna Inspektorat Bappenas 
22 AKBP.S.Nadapdap Pengguna Irwasum Polri 
23 Anny Isgianti Pengguna BNPB 
24 Hidayat Praabowo Industri SPI Bank Mandiri 
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25 I Nyoman Sardiana Asosiasi IAI KASP 
26 Marhun Panjaitan Pengguna Itjen Depdiknas 
27 Gunadi/Pionir Asosiasi FK SPI 
28 Wisnu wardoyo Pengguna Pengadilan Tipikor 
29 Dadang Mulyana Industri SPI Indofarma 
30 M.Guntur S Pengguna Itjen Dephut 
31 E.Agus Hartono Pengguna Itjen Depkeu 
32 AKBP Endang Sulystiwati Pengguna Bareskrim/WCC 
33  Pionir Harapan Asosasi FK SPI 
34 Iri Suheri Pengguna Inspektorat BPKP 
35 Bund Hold Pengguna Inspektorat BPKP 
36 Haswinsyah Pengguna Itjen Depdagri 
37 Nugroho Pengguna Itjen Depdagri 
38 Kuswadji W Pengguna Itjen Depdagri 
39 Endah Mustika Asosiasi Forbes APIP 
40 Ridwan Pengguna Itjen Depkeu 
41 Ahmad Syahru M Pengguna Itjen Dephut 
42 Sukiman Pengguna Bawasda DKI 
43 Manaor Pen Pengguna BNPB 
44 Mustaqhfirin Pemerintah Setwapres 
45 Amir P SH Pusdiklat Pusdiklat Kejaksaan 
46 Sutarma Pusdiklat Pusdiklat Kejaksaan 
47 Hastoni Pengguna STIE Kesatuan 
48 Bambang Herwanto Industri KAP Bambang H  & 

Rekan 
49 Suharyani Pengguna Itjen Depdiknas 
50 Johny B.S Pengguna Itjen Dephub 

   Sumber : BPKP 

Setelah melalui konvensi nasional pada tanggal 22 Desember 2008, RSKKNI Bidang Audit 

Forensik ditetapkan menjadi SKKNI Bidang Audit Forensik oleh Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transamigrasi dengan Nomor Kep.46/MEN/II/2009 tanggal 27 Februari 2009. Dalam surat 

keputusan tersebut dinyatakan bahwa  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

Bidang Audit Forensik berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi. 

Untuk bisa mengikuti ujian 27 unit kompetensi  dalam rangka memperoleh sertifikasi auditor 

forensik tersebut, seorang auditor harus terlebih dahulu telah memiliki kemampuan dasar dan 

kemampuan teknis serta memiliki sikap mental yang baik. 
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5.2.3.1.3. Sikap Mental 
                  
                Sikap Mental/Integritas moral merupakan kondisi mental seseorang menjadi pedoman 

perilakunya dalam pergaulan hidupnya. Integritas moral dimanifestasikan dalam kehidupan 

sebagai sikap dan perilaku yang memancarkan nilai nilai seperti memiliki sifat jujur, egaliter, 

menghormati sesama, rela berkorban, mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi 

atau golongan dan senantiasa membela kebenaran.  

 Dalam profesi sebagai auditor forensik integritas moral ini sangat erat kaitannya dengan etika 

profesi  yang sangat menentukan keberhasilan seorang auditor forensik dalam melaksanakan 

tugasnya. Karena tinggi rendahnya tingkat integritas moral seorang auditor menentukan tingkat 

konsistensinya terhadap kepatuhan pada etika profesi termasuk norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Misalnya salah satu indikator berkualitasnya hasil suatu audit forensik sangat 

ditentukan oleh sejauhmana kepatuhan auditor forensik mengikuti standar audit yang berlaku. 

Sebuah kecerdasan  tidak akan memberi manfaat jika berada dikepala seorang auditor  yang tidak 

memiliki integritas. 

Perlunya integritas moral atau sikap mental sebagai salah satu dimensi pembentukan kompetensi, 

tergambarkan oleh persepsi  responden atas pernyataan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 5.19 

Persepsi Responden terhadap perlu Sikap Mental yang harus dimiliki auditor Forensik 

 
No 

 
Pernyataan Sikap Mental Auditor Forensik 

Score 
Rata-
rata 

1 Auditor forensik, disamping wajib mengikuti standar audit yang berlaku, juga selalu 
mengembangkan dan menggunakan investigatif mentality dalam pengumpulan bukti-
bukti, menemukan bukti yang kompeten, relevan dan cukup. 
 

   
4,5  

2 Auditor Forensik harus selalu bersikap independen, tidak boleh memihak kepada 
pihak manapun kecuali pada kebenaran, secara intelektual harus bersikap jujur  dan 

   
4,5   
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tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan 
dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. 
 
 

3 Auditor Forensik harus selalu mempertahankan sikap integritas dalam melaksanakan 
tugas investigatif dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang 
seharusnya. 
 

   
4,5   

4 Auditor Forensik harus memiliki skeptisme profesional yaitu sikap yang mencakup 
pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis atas bukti 
audit untuk mencari bukti perbuatan tindak pidana korupsi, dan penyebab yang hakiki 
dan bukti-bukti pendukung adanya kerugian keuangan negara. 
 

   
4,6   

5 Auditor Forensik harus bebas dari setiap kewajiban terhadap klien dan tidak 
mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen satuan kerja 
atau pihak-pihak lainnya yang meminta dia untuk melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan yang seharusnya 
. 

   
4,5   

6 Auditor Forensik senatiasa menggunakan kemampuan investigatif yang diperolehnya 
dalam penugasan audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara dan 
pemberian keterangan ahli dibidang akunting dan auditing  dalam perkara tindak 
pidana korupsi 

   
4,7   

7 Auditor Forensik harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknis dan 
metodologi audit melalui: 

   
4,7   

Rata-rata 4,6 
Sumber: data diolah 
 

        Semua responden auditor forensik  memiliki persepsi yang hampir sama mengenai sikap 

mental yang harus dimiliki oleh seorang auditor forensik dengan skor pada skala likert rata-rata 

4,6 atau hampir sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa untuk keberhasilan dalam pelaksanaan 

audit forensik, bukan saja ditentukan oleh dimilikinya pengetahuan dasar dan kemampuan teknis 

yang baik tetapi juga sangat ditentukan pula oleh sikap mental pribadi auditor yang memiliki 

integritas, independen dan kejujuran yang digunakan secara konsekuen dan konsisten dalam 

semua hal berkaitan dengan pelaksanan tugas sebagai auditor forensik.  

5.2.3.1.3.1. Input 

                   Integritas moral  yang baik akan muncul bilamana masing-masing individu auditor 

memiliki sifat yang jujur, ikhlas dan tulus bekerja serta memiliki kemauan dan kesadaran yang 

tinggi untuk selalu mematuhi etika atau aturan perilaku profesi. Adanya etika atau aturan prilaku 
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profesi dalam organisasi tempat auditor bekerja akan memudahkan untuk membentuk pribadi yang 

memiliki sikap mental yang baik. 

Pribadi yang dengan Ikhlas dan Ridho untuk taat melaksanakan ibadah dalam agama apapun yang 

dianutnya. Pribadi yang dengan taat melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan 

semua laranganNya. Norma-norma yang ada dalam masyarakat, dan sistem yang baik sangat 

berperan untuk membangun integritas moral yang tinggi. 

5.2.3.1.3.2. Proses 

                   Proses pembentukan integritas moral yang dimiliki seseorang tidak dapat dilakukan 

secara instan (secara ujug-ujug atau tiba tiba). Integritas moral  diawali oleh niat yang tulus. Moral 

yang baik akan memupuk timbulnya sifat integritas  dan jujur serta bertanggungjawab. Dan 

prosesnya melalui pendidikan berjenjang. Harus dimulai dari pendidikan di rumah, di masyarakat, 

dan di sekolah serta di tempat pekerjaan. Pendidikan integritas moral ini memerlukan keteladanan 

dan pengawasan, serta penindakan yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran norma atau 

aturan, baik yang berlaku di lingkup profesi maupun di lingkungan masyarakat. 

Menurut narasumber di KPK menjelaskan bahwa; 

             ”norma norma yang membangun integritas moral terdiri dari norma keluarga, norma 
kelompok bermain, norma sekolah, norma di tempat  pekerjaan, norma lingkungan dan norma-
norma masyarakat, serta norma hukum terutamanya norma-norma tindak pidana korupsi”.  

(Pimpinan KPK) 
 

Menurut nara sumber esselon 1 di BPKP menjelaskan bahwa; 

                    ”sikap mental tidak dapat dipisahkan dengan etika  yang dicirikan oleh kemampuan  
seseorang untuk bisa mematuhi semua norma-norma yang bersifat positif, maka dapat dipastikan 
bahwa dia memiliki tingkat moralitas yang tinggi atau baik”. 

(Deputi di BPKP) 
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5.2.3.1.3.3. Output 

Sikap mental yang dimiliki auditor forensik sangat berguna dalam pelaksanaan tugas audit 

forensik. Dari hasil kuesioner atas pernyataan yang terkait dengan sikap mental  yang dimiliki, 

para auditor  berpendapat yang sama bahwa sikap mental  tersebut memberikan pengaruh dalam 

kelancaran dan kualitas kerja audit forensik. Keharusan auditor forensik memiliki sikap mental 

yang baik juga dikemukakan  para peserta Focus Group Discussion (FGD) bahwa, 

          ”dalam setiap pelaksanaan audit forensik auditor harus selalu menggunakan investigatif 
mentality dalam pengumpulan bukti-bukti, menemukan bukti yang kompeten dan relevan dan 
cukup”. 

(FGD Kompetensi) 
 

Disamping itu narasumber dari Direktur Investigasi Intansi Pemerintah BPKP menyatakan:  
 

”Hal yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh 
seorang auditor forensik adalah ia harus memiliki sikap mental yang baik. Seorang auditor 
forensik harus mampu bersikap independen, obyektif dan jujur dalam semua tindakannya 
harus dlakukan secara profesional untuk mencari kebenaran. Independen dan kejujuran 
sangat diperlukan karena, bagaimanpun baiknya kinerja seorang auditor tetapi bila hal itu 
dilakukan dengan tidak independen dan jauh dari kejujuran maka hasil kerjanya tadi tidak 
akan memiliki makna yang berarti untuk mencapai keadilan” 

(Direktur Investigasi) 
 
                 Jelas bahwa Auditor Forensik harus selalu bersikap independen, tidak boleh memihak 

kepada pihak manapun kecuali pada kebenaran, secara intelektual harus bersikap jujur  dan tidak 

bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan 

pekerjaan yang dilakukannya.  Auditor Forensik senantiasa menggunakan kemampuan investigatif 

yang diperolehnya dalam penugasan audit forensik meliputi kegiatan audit investigatif, audit 

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli dibidang 

akunting dan auditing  dalam perkara tindak pidana korupsi 

Demikian juga Auditor Forensik harus selalu memiliki dan senantiasa mempertahankan sikap 

integritas moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas audit forensik dan tidak melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan yang seharusnya. Untuk itu Auditor Forensik harus bebas dari setiap 

kewajiban terhadap klien dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu 
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manajemen satuan kerja atau pihak-pihak lainnya yang meminta dia untuk melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan yang seharusnya. Integritas moral dan etika yang dimiliki oleh auditor 

forensik akan dapat mengangkat harkat dan martabat organisasi, bahkan dapat menjadi modal 

utama kesinambungan hidup organisasi. 

Tabel 5.20 
Ikhtisar Input, Proses dan Output 

 Kompetensi Auditor Forensik 
 

No INPUT PROSES OUTPUT 

A Pengetahuan Dasar 
• Ilmu Akuntansi 
• Ilmu  Auditing 
• Ilmu Investigatif 
• Ilmu  Penyidikan 
• Ilmu  Lab Audit Investigasi 
• Sertifikasi CFE 

 
• Pendidikan Formal, 

minimal D3 Akuntansi 
• Diklat Investigatif 
• Diklat Penyidikan 
• Diklat Lab Audit Inv. 
• Diklat CFE 

 
Memudahkan auditor forensik 
dalam pengumpulan dan evaluasi 
bukti-bukti akuntansi yang 
kompeten, relevan dan cukup 
yang mendukung kesimpulan 
hasil audit investigatif dan 
penghitungan kerugian keuangan 
negara serta menunjang 
efektivitas pemberian keterangan 
ahli di sidang pengadilan perkara 
TPK 

B Kemampuan Teknis 
• Telah memiliki 

pengetahuan dasar 
• Pengalaman yang cukup 

dalam audit keuangan, 
audit operasional, audit 
kinerja dan audit tujuan 
tertentu 

 
• Praktik audit Keuangan,  
• Praktik Audit 

operasional 
• Praktik Audit Kinerja 
• Praktik Audit tujuan 

Terterntu 
• Diklat audit Forensik 

 

 
• Kemampuan mencegah dan 

mendeteksi fraud 
• Kemampuan melaksanakan 

audit forensik 
• Kemampuan melakukan 

audit dalam rangka 
penghitungan kerugian 
keuangan negara 

• Kemampuan memberikan 
Keterangan Ahli 

C Sikap Mental 
• Memiliki sifat jujur, ikhlas 

dan tulus dalam bekerja 
• Memiliki kemauan dan 

kesadaran tinggi untuk 
selalu mematuhi etika 
profesi 

• Adanya atura perilaku 
profesi dalam organisasi 
tempat auditor bekerja 

 
• Adanya niat yang tulus. 
• Proses pendidikan 

berjenjang, dimulai dari 
rumah, masyarakat, 
sekolah dan dunia kerja 

• Memerlukan 
keteladanan dan 
pengawasan serta 
penindakan yang tegas 
dan konsisten 

 
• Auditor harus mampu 

bersikap independen, 
objektive, dan jujur dalam 
semua tindakannya harus 
dilakukan secara profesional 
untuk mencari kebenaran. 

• Sikap mental ini sangat 
diperlukan, karena 
bagaimanapun baiknya 
kinerja seorang auditor, 
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• Pribadi yang dengan ikhlas 
dan Ridho untuk selalu taat 
melaksanakan ibadah 
kepada Allah SWT dan 
meninggalkan semua 
laranganNya. 

-  

• Norma-norma yamg 
membangun integritas 
moral terdiri dari 
norma keluarga, norma 
kelompok bermain, 
norma sekolah, norma 
ditempat pekerjaan, 
norma lingkungan dan 
norma masyarakat 
serta norma hukum. 

 

tetapi bila hal itu dilakukan 
dengan tidak independen 
dam jauh dari kejujuran maka 
hasil kerjanya tadi tidak akan 
memiliki makna yang berarti 
untuk mencapai tujuan 
keadilan. 

 

Sumber Data: Diolah 

 

5.2.3.2.  Proses Audit Forensik yang Profesional  
 
             Praktik audit forensik di Indonesia, bisa dikatakan dimulai  dengan peristiwa bulan 

Oktober 1997 sewaktu Indonesia menjajagi kemungkinan untuk meminjam dana IMF dan World 

Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai prasyarat pemberi bantuan, 

IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Dilligence (ADDP) yang 

dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat 

mengejutkan karena dari sampel 6 bank besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita 

melakukan ovestatement asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33 

%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank 

swasta. Pelaksanaan ADDP tersebut adalah merupakan penerapan audit forensik atau audit 

invetsigatif (Suriyanto:2008) dan  Tuanakotta (2007)  menjelaskan bahwa pada kasus Bank  Bali, 

terlihat suksesnya peran audit forensic  oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC).  PwC dalam hal ini 

berhasil menunjukkan arus dana yang rumit. Bentuk diagramnya seperti cahaya yang mencuat dari 

sang surya (sunburst). Dari diagram tersebut PwC meringkaskannya menjadi arus dana dari orang-

orang tertentu. Metode yang digunakan adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil 

korupsi Bank Bali dan in depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan 
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pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya, Tuanakotta (2007) menyelaskan kasus 

lain yang tidak kalah menariknya adalah kasus pembongkaran korupsi Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) di tahun 2005 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ini mencuatkan 

Khairiansyah Salman sebagai salah seorang contoh  whistleblower (peniup peluit). Dalam tahun 

2005 juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mampu membuktikan 

kepada pengadilan bahwa Adrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp1,3 

triliun, dengan menggunakan metode follow the money yang mirip dengan metode PwC dalam 

kasus Bank Bali. 

Sejak peristiwa tersebut, dan makin meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat melaporkan 

adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana 

korupsi yang diketahuinya  kepada aparat penegak hukum serta makin kuatnya dorongan dari 

berbagai pihak  kepada pemerintah untuk memberantas korupsi, maka penggunaan audit forensik 

untuk membantu aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi juga mulai 

makin dirasakan. Kasus korupsi yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan keuangan 

negara yang selama ini tersembunyi makin terkuak disebabkan oleh masyarakat yang makin peduli 

terhadap bahaya korupsi. Hampir seluruh nara sumber baik yang di kejaksaan maupun di 

kepolisian dan KPK, sangat setuju bahwa laporan pengaduan masyarakat dan laporan hasil 

pengawasan intern pemerintah dan BPK  yang terkait dengan temuan penyimpangan pengelolaan 

keuangan yang diduga tindak pidana korupsi merupakan informasi awal untuk  tindakan  hukum 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi..  

         Makin berkembangnya bentuk  kecurangan, ketidakjujuran, penggelapan dan berbagai 

macam bentuk serta modus kejahatan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi  baik 

disektor pemerintahan dan sektor swasta telah memposisikan audit forensik menjadi jenis audit 

yang sangat dibutuhkan keberadaannya. Audit forensik merupakan keahlian audit yang diperlukan 
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untuk membuktikan dan mengungkapkan eksistensi kasus sampai dengan penyelesaiannya 

termasuk penelusuran dan pemulihan terhadap aset atau jumlah kerugian yang diakibatkan oleh 

kecurangan tersebut. Bagitu besarnya manfaat dari audit forensik terutama sejak terungkapnya 

kasus-kasus ”big fish” baik kasus internasional yang menghebohkan dunia seperti kasus Enron, 

World.Com, Sociale Generale Bank, maupun kasus-kasus nasional yang merugikan keuangan 

negara hingga triliunan rupiah, mengakibatkan ”magnet” bagi para ahli dibidang akunting dan 

auditing untuk mengembangkan jenis audit forensik. 

           Sejalan dengan meningkatnya peran serta  masyarakat melaporkan kasus-kasus 

penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyimpangan dalam 

pengelolaan keuangan negara  ke aparat penegak hukum, maka kebutuhan jasa auditor forensik 

oleh aparat penegak hukum juga makin meningkat. Hal ini terlihat dari data empiris permintaan 

intansi penyidik kepada auditor BPKP periode tahun 2002 s/d 2009, tampak dalam tabel berikut: 

Tabel 5.21 
Rekapitulasi Permintaan Instansi Penyidik kepada BPKP  

terhadap Jasa Audit Forensik dan Pemberian Keterangan Ahli 
Periode tahun 2002 s/d 2009 

N
o 

Jenis Jasa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah 

1 Audit 
Investigatif 

20 
 
 

44 94 157 181 188 176 173 1.033 

2 Menghitung 
Kerugian 
Keuangan 
Negara 

104 151 186 219 349 350 410 507 2.276 

3 Pemberian 
Keterangan 
Ahli di depan 
penyidik 

20 123 178 215 355 320 417 367 1.852 

4 Memberikan 
keterangan 
ahli di depan 
persidangan 

12 87 154 104 127 213 409 500 1.507 

 Jumlah 156 405 612 695 1.012 1.071 1.412 1.547 6.671 
Sumber: BPKP 

Dari tabel di atas tampak bahwa permintaan dari instansi penyidik kepada auditor BPKP 

cenderung meningkat setiap tahunnya mulai  tahun 2002 ke tahun 2009. 
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Permintaan aparat penegak hukum kepada auditor BPKP dalam praktiknya dilakukan dalam tiga 

tahap penanganan kasus tindak pidana korupsi yaitu: 

1. Tahap Penyelidikan 

2. Tahap Penyidikan 

3. Tahap Penuntutan di sidang pengadilan. 

Pada tahap penyelidikan. Auditor memberikan jasa audit forensik dengan kegiatan audit 

investigatif. Dalam tahap ini auditor forensik membantu aparat penegak hukum  dengan 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti akuntansi yang kompeten, relevan dan cukup  serta 

menggali modus operandi penyimpangan dengan teknik wawancara kepada pihak-pihak terkait 

sehingga ditemukannya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, sebab-sebab 

hakiki penyimpangan, pihak-pihak yang terkait/bertangungjawab serta jumlah kerugian keuangan 

negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang berindikasi tindak pidana korupsi tersebut. 

Informasi yang telah dikumpulkan yang didukung dengan bukti bukti audit dituangkan dalam 

Laporan Hasil Audit dan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Hasil Audit Investigatif ini berfungsi 

sebagai informasi awal yang telah terstruktur terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan 

keuangan negara berindikasi tindak pidana korupsi yang dapat mengarahkan pihak penyidik untuk 

menemukan bukti bukti hukum dan menemukan tersangka yang melakukan  tindak pidana 

korupsi.   

Pada tahap penyidikan. Auditor memberikan jasa audit forensik dengan kegiatan audit dalam 

rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Auditor forensik membantu aparat penegak 

hukum dalam tahap penyidikan atas suatu kasus tindak pidana korupsi yang sudah jelas unsur 

melawan hukum dan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Auditor forensik membantu aparat 

penegak hukum dengan penghitungan kerugian keuangan negara melalui teknik audit 
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investigative mengumpulkan dan mengevaluasi  bukti-bukti audit yang kompeten, relevan dan 

cukup  untuk mendukung kesimpulan dalam  menghitung besarnya kerugian keuangan negara 

sebagai akibat dari dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka. 

Tahap Penuntutan.. Auditor forensik membantu aparat penegak hukum dalam tahap penuntutan 

untuk memperkuat dakwaan dengan cara Pemberian Keterangan Ahli. Dalam hal ini  aparat 

penegak hukum melalui Penuntut Umum mengajukan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian 

Keuanga Negara (LHPKKN)  sebagai alat bukti “surat” dan auditor forensik untuk memberikan 

keterangan ahli di depan penyidik dan di depan sidang pengadilan sebagai alat bukti “keterangan 

ahli” yang menjelaskan proses penghitungan kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian 

keuangan negara sehingga perkara tersebut menjadi terang dan jelas. 

        Dalam praktiknya, audit forensik merupakan salah satu aktivitas dalam rangka implementasi 

upaya strategi memerangi korupsi dengan pendekatan investigatif. Ditinjau dari profesi auditor 

atau bidang auditing, audit forensik merupakan perkembangan atau spesialisasi dari auditing 

dengan tujuan tertentu (special audit). Dengan maraknya masalah kecurangan (fraud), yang di 

Indonesia kita kenal dengan istilah “korupsi”, berkembanglah audit yang berkaitan dengan 

kecurangan tersebut menjadi suatu spesialisasi dengan istilah investigative audit, forensic audit, 

fraud audit, fraud investigation, fraud accountants, fraud auditors, dan forensic accountants. 

Namun demikian, hingga saat ini belum ada batasan yang jelas tentang ruang lingkup istilah-istilah 

tersebut (Bologna, 2006) Dalam penelitian ini audit forensik didefinisikan menurut  Bologna dan 

Lindquist (1987) dalam bukunya “Fraud Auditing and Forensic Accounting, New Tools and 

Techniques”, yakni: 

“Investigative Auditing involves reviewing financial documentation for a specific purpose, 
which could relate to litigation support and insurance claims, as well as criminal matters.” 
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 Berdasarkan metodologi dan pola pendekatan  investigatif dalam pelaksanaan audit forensik 

sebagaimana yang telah dibahas pada bab II, BPKP untuk tujuan praktis membagi tahapan 

kegiatan audit forensik ke dalam empat kelompok  proses audit forensic sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Supervisi 

d. Pelaporan 

5.2.3.2.1. Perencanaan  

                 Tujuan perencanaan audit forensik adalah untuk meminimalkan tingkat risiko 

kegagalan dalam melakukan audit forensik serta memberikan arah agar pelaksanaan audit  yang 

efisien dan efektif. Kesalahan yang dibuat pada tahap perencanaan audit  dapat menyebabkan 

kegagalan dalam pelaksanaan audit forensik. Tanpa proses perencanaan yang fleksibel dan 

sederhana, risiko kesalahan akan meningkat dan audit forensik akan kehilangan arah.  

5.2.3.2.1.1 Input: 

                  Perencanaan audit forensik dilakukan bilamana ada informasi tentang  dugaan 

terjadinya tindak pidana korupsi. Informasi yang diperoleh bisa dari permintaan instansi penyidik 

kejaksaan, kepolisian dan KPK dan bisa juga atas permintaan unit instansi pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta dari direksi BUMN dan BUMD. 

            Dari penelitian dokumentasi berupa catatan surat masuk permintaan dari instansi penyidik 

kepada BPKP dalam periode tahun 2002 sampai dengan 2009 diperoleh informasi bahwa BPKP 

telah menerima permintaan dari instansi penyidik untuk melakukan audit forensik dengan kegiatan 

audit investigative  sebanyak 1.033 surat permintaan dan untuk melakukan audit dalam rangka 
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penghitungan kerugian keuangan negara sebanyak 2.276 permintaan, yang disajikan dalam tabel 

berikut: 

 
 

Tabel 5.22 
Permintaan Instansi Penyidik kepada BPKP untuk melakukan Audit Investigatif 

Periode tahun 2002 s/d 2009 
 

N
o 

Nama 
Intansi 
Penyidik 

                                 Tahun Permintaan  
Jumlah 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Kejaksaan 20 27 34 69 76 74 92 102 494 
2 Kepolisian - 17 53 60 68 76 69 70 413 
3 KPK - - 7 28 37 38 15 1 126 
 Jumlah 20 44 94 157 181 188 176 173 1.033 

Sumber data: BPKP 
  
 

Permintaan audit investigative  dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara 

oleh intansi penyidik Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK,   disampaikan secara tertulis kepada 

Kepala BPKP atau Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi atau Kepala Perwakilan BPKP. 

Kepala BPKP/Deputi Bidang Investigasi mendisposisikan permintaan dari Intansi 

Penyidik/Penetapan pengadilan ke Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi untuk 

diproses lebih lanjut atau untuk diteruskan ke Perwakikan BPKP terkait dengan lokasi terjadinya 

dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara berindikasi tindak pidana korupsi. Pimpinan 

Unit Kerja Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP 

mengadministrasikan surat permintaan dari intansi penyidik.  Kemudian unit kerja auditor 

meminta kepada instansi penyidik untuk melakukan ekspose atau  gelar kasus agar diperoleh 

kecukupan informasi dan bukti awal yang kuat dan  beralasan untuk dilakukan audit investigatif. 
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Tabel 5.23 
Permintaan Instansi Penyidik kepada BPKP untuk melakukan Audit Dalam Rangka 

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
Periode tahun 2002 s/d 2009 

 
No Nama 

Intansi 
Penyidik 

                                 Tahun Permintaan  
Jumlah 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Kejaksaan 49 76 84 103 171 175 276 316 1.246 
2 Kepolisian 55 75 100 111 170 162 125 177 975 
3 KPK - - 2 5 8 13 9 14 51 

 
Jumlah 104 151 186 219 349 350 410 507 2.276 

Sumber data: BPKP 
 

Ekpose dilakukan hampir sama dengan Focus Discussion Group (FGD) yang dipimpin oleh 

seorang moderator. Penyidik yang memiliki informasi bertindak sebagai narasumber yang 

memaparkan informasi yang diperolehnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. 

Peserta ekspose dari instansi penyidik biasanya berkisar 3 s/d 5 orang dan dari auditor forensik 

sebanyak 10 sampai dengan 22 orang yang dipimpin oleh penanggunjawab (Direktur atau Kepala 

Perwakilan) atau pembantu penanggungjawab (Kepala Sub Direktorat atau Kepala Bidang 

Investiagsi). Forum diskusi dibangun sedemikian rupa sehingga setiap peserta ekpose mempunyai 

kesempatan yang sama dan bebas untuk memberikan pandangan dan pendapatnya secara kritis 

terhadap materi informasi yang dipaparkan.  Diskusi mengarah pada penggalian apakah informasi 

atau  bukti awal yang diperoleh dari instansi penyidik  sudah mengandung unsur 5H plus 1 H 

(what, where, when, why, who) dan how. 

           Kriteria untuk menilai cukup tidaknya alasan untuk dilakukan Audit investigatif adalah 

kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan 5W (What, Who, Whre, When, serta Why) dan 

1H (how) atau SIABIDIBA yaitu :SIapa melakukan Apa BIlamana dilakukan, DImana dilakukan 

dan BAgaimana  caranya. 
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Kecukupan informasi yang memenuhi kriteria 5W + IH adalah: 

1. What  (Apa- Jenis Penyimpangan dan Dampaknya) 

       Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan pengelolaan keuangan negara 

yang disampaikan instansi penyidik/pengadilan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal 

untuk mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan serta dampak adanya penyimpangan tersebut. 

2. Who (Siapa- Pihak-pihak Yang Bertanggungjawab) 

      Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan pengelolaan 

keuangan negara atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, 

dan pihak-pihak yang terkait yang perlu diminta keterangan/penjelasan. 

3. Where (Dimana- Tempat Terjadinya Penyimpangan) 

      Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan atau institusi/unit 

kerja tempat terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Informasi ini sangat 

berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan serta membantu dalam menentukan 

locus (tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi) 

4. When (Kapan- Waktu Terjadinya Penyimpangan) 

Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan pengelolaan keuangan negara ini terjadi 

yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan. Penentuan tempus (Saat/waktu 

terjadinya penyimpangan) ini membantu pengetahuan auditor atas peraturan perundang-

undangan yang kemungkinan akan disangkakan oleh penyidik, sehingga dalam pengungkapan 

fakta-fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan dasar 

dakwaan apabila kasus tersebut layak diteruskan kepada pihak penyidik 
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5. Why (Mengapa- Penyebab Terjadinya Penyimpangan) 

      Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal ini 

berkaitan  dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan negara 

yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur intent/niat  

6. How (Bagaimana- Modus Penyimpangan) 

       Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan pengelolaan keuangan Negara 

tersebut terjadi yang akan membantu auditor dalam menyususun modus operandi 

penyimpangan tersebut, serta meyakini penyembunyian (concealiment) dan pengkoversian 

(convertion) hasil penyimpangan.  

           Kecukupan alasan untuk melakukan audit forensik atas pengaduan masyarakat yang 

diajukan oleh penyidik, diperlukan agar pelaksanaan audit  bisa  lebih efisien dan efektif. Terkait 

dengan informasi ini, minimal ada tiga informai awal yang dapat diidentifikasikan dalam ekpsose 

yaitu yang pertama adanya informasi terkait dengan substansi  penyimpangan yang berguna dalam 

hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis penyimpangan dalam pengelolaan keuanga negara 

yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan 

tersebut. Informasi kedua adalah adanya informasi berkaitan dengan tempat dimana terjadinya 

penyimpangan atau institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat 

berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan serta membantu dalam menentukan locus 

(tempat) dimana penyimpangan tersebut terjadi. Selanjutnya informasi yang ketiga adalah 

berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang 

lingkup penugasan. Penentuan tempus (Saat/waktu terjadinya penyimpangan) ini membantu 

pengetahuan auditor atas peraturan perundang-undangan yang kemungkinan akan disangkakan 

oleh penyidik, sehingga dalam pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian serta pengumpulan 
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bukti dapat diselaraskan dengan dasar dakwaan apabila kasus tersebut layak diteruskan kepada 

pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

          Menurut nara sumber Pnj yang menjabat sebagai  kepala Bidang  Investigasi di Perwakilan 

BPKP  Provinsi DIY mengatakan dalam praktik dilapangan pernah juga terjadi pelaksanaan audit 

forensik yang dilakukan dengan informasi yang tidak cukup menimbulkan kendala audit  serius 

yang berakibat audit menjadi lama dan sulit ditemukan bukti bukti yang memenuhi ketentuan 

hukum atau hasil audit sulit untuk ditindaklanjuti  

          Tetapi bila hasil ekspose tersebut, menyimpulkan bahwa terdapat alasan yang kuat untuk 

dilakukan audit investigatif, maka atas informasi awal tersebut akan dilakukan audit investigatif 

oleh auditor forensik. Keputusan tersebut dituangkan dalam Risalah Ekspose yang ditandatangani 

oleh pihak instansi penyidik dan pihak auditor forensik. 

   Mengenai hasil ekpose ini nara sumber  Direktur Investigasi Instansi Pemerintah dalam FGD 

menyatakan bahwa; 

                 “Hasil ekspose antara lain harus memuat kesepakatan apakah kasus yang dipaparkan telah 
cukup informasi untuk ditindaklanjuti dengan audit investigative atau kasus yang 
dipaparkan tidak layak untuk dilakukan audit investigative. Hasil ekspose tersebut 
dituangkan dalam Risalah Hasil Ekpose yang ditanda tangani oleh pejabat yang 
berwenang dari BPKP dan Instansi Penyidik”   

         (Direktur Investigasi) 

    
   Dan nara sumber  Hadi dari Instansi Penyidik Kejaksaan menyatakan bahwa; 
                  ”ekpose ini sangat berguna untuk lebih memudahkan dalam pengumpulan bukti-bukti 

audit dalam rangka proses mendukung penyiapan alat bukti tindak pidana korupsi. 
Dengan adanya ekspose oleh penyidik akan sangat membantu Auditor BPKP 
memperoleh fakta-fakta adanya kerugian keuangan negara” 

     (Jaksa Penyidik) 
    

    Sementara nara sumber lainnya yang telah bertugas lebih dari 20 kali dalam penyelidikan, 

penyidikan dan sebagai jaksa penuntut umum, dari Kejaksaan menyatakan bahwa;  



 
 

302 

    ”sangat setuju diadakan ekpose oleh Penyidik kepada auditor BPKP, karena auditor 
BPKP dan penyidik harus diposisikan sebagai team yang saling melengkapi” 

     (Jaksa Penyidik) 
   Hal senada disampaikan pula oleh  penyidik Kejaksaan lainnya bahwa;  

                  ”dilaksanakannya ekpose, akan mempercepat proses penyelidikan dan ataupun 
penghitungan kerugian keuangan negara disamping adanya kerjasama tertulis dalam 
rangka adanya dugaan tindak pidana korupsi” 

      (Jaksa Penyidik) 
 

   Demikian pula penyidik dari Bareskrim Polda Metro Jaya mengatakan bahwa; 

 ”dalam ekspose antara penyidik dan tim auditor membahas informasi dan bukti bukti awal 
yang disampaikan penyidik. Dengan adanya masukan dari kedua belah pihak baik dari 
aspek akuntansi dan auditing maupun dari aspek hukum, maka pemahaman akan kasus 
tersebut oleh kedua belah pihak menjadi lebih lebih baik dan lebih terang sehingga  dan 
akan memudahkan dalam merencanakan untuk memperoleh bukti-bukti pendukung baik 
untuk penyimpagan yang memenuhi unsur melawan hukum maupun untuk penghitungan 
kerugian keuangan negara” 

     (Penyidik Kepolisian) 

         Selanjutnya dalam FGD atas masukan beberapa narasumber disepakati bahwa: “Ekspose 

kasus sangat  berguna untuk membangun kesamaan persepsi antara auditor dengan penyidik 

mengenai kualitas pengaduan atau informasi awal yang dibutuhkan untuk menentukan kecukupan 

alasan dalam melakukan audit forensik. 

5.2.3.2.1.2.  Proses: 

 
                    Setelah diambilnya keputusan untuk melakukan audit investigatif sebagaimana 

dituangkan dalam hasil risalah Ekspose, maka kegiatan berikutnya adalah  pembuatan hipotesis, 

penyusunan audit program, perencanaan sumber daya, dan penerbitan surat/perintah tugas. 

a. Membuat hipotesis   

Hipotesis biasanya adalah  suatu skenario “worst case”; yaitu setelah menganalisis berbagai 

kemungkinan berdasarkan data yang dimiliki, auditor akan memprediksi berbagai 
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kemungkinan penyimpangan yang dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia dan 

jawaban atas pertanyaan SIABIDIBA yang dihasilkan pada kegiatan penelaahan informasi 

awal/ekpose. Pada tahap hipotesis diidentifikasi bukti/informasi yang perlu dikumpulkan, 

sumber bukti/informasi, teknik/metode pengumpulan bukti/informasi, dan strategi atau 

pendekatan pengumpulan bukti.  

      Hipotesis juga merupakan pernyataan sementara yang bersifat prediksi dari hubungan antara 

dua atau lebih variable yang berguna untuk: 

a. Menentukan batasan serta mempersempit ruang lingkup audit 

b. Menyiagakan auditor terhadap semua fakta dan hubungan antar fakta yang telah 

teridentifikasi 

c. Sebagai alat yang sederhana dalam membangun fakta-fakta yang tecerai berai tanpa 

koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh 

d. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta. 

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan dari jawaban atas pertanyaan SIABIDIBA 

tersebut di atas disusunlah audit program. 

b. Menyusun Audit Program 

Audit program antara lain berisi tujuan (mendapatkan bukti/informasi tertentu), langkah-

langkah/prosedur, petugas/auditor, prediksi waktu yang dibutuhkan. 

c. Perencanaan Sumber Daya yang Dibutuhkan 

Berdasarkan audit program disusunlah rencana kebutuhan sumber daya (tenaga, dana, 

sarana/prasarana) untuk melaksanakan Audit investigatif dimaksud. Salah satu metode (alat) 

yang dapat dipergunakan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya adalah SMEAC 

(Situation, Mission, Execution, Administrative and Logistics, serta Communication). Metode 

SMEAC juga dapat dipergunakan sebagai alat checklist  kelengkapan perencanaan 
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d. Penugasan (Assignment) 

Kegiatan akhir dari tahap perencanaan adalah penerbitan surat tugas/perintah untuk 

melaksanakan Audit investigatif 

Contoh SMEAC 

      RENCANA INVESTIGASI DINAS PEMAKAMAN PROV XYZ 
 

I. SITUASI (SITUATION) 
 

Fakta yang ada: 

1) Terdapat pengaduan masyarakat tentang adanya indikasi dugaan pembebasan lahan 

fiktif  untuk Pemakaman senilai Rp. 25 milyar yang dilakukan oleh Proyek 

Pembebasan Lahan Pemakaman sejak tahun 1997 - 2002 

 

2) Terjadi pada Proyek Pembebasan Lahan Pemakaman sejak tahun 1997 – 2002, 

Dinas Pemakaman Prov XYZ yang berjarak ± 25 km dari kantor Perwakilan BPKP 

Propinsi XYZ 

II. TUJUAN (MISSION) 
 
      Tujuan umum  audit investigatif  adalah untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi 

sesuai pasal 2 & 3 UU No 31 tahun 1999 Jo pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 dan pada Proyek  

Pembebasan Lahan Pemakaman sejak 1997 sampai tahun 2002.  

Tujuan khusus (secara rinci) adalah: 

1. Membuktikan terjadinya rekayasa atas pembayaran ganti rugi dalam Pembebasan 

Lahan Pemakaman 

2. Membuktikan terjadinya rekayasa bahwa seolah-olah membebaskan lahan baru 

tetapi sebenarnya tidak ada pembebasan lahan atau pembebasan lahan sudah 

dilaksanakan (pembebasan lahan fiktif). 

3. Membuktikan terjadinya penggelembungan ganti rugi pembebasan lahan \ pada 

Proyek Pembebasan Lahan Pemakaman. 
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4. Membuktikan terjadinya tindakan penyuapan/pemotongan pembayaran  pada 

Pembebasan Lahan Pemakaman Proyek  Pembebasan Lahan Pemakaman sejak 

1997 sampai tahun 2002. 

 

III. PELAKSANAAN (EXECUTION) 
 

a. Audit Program 

Tabel 5.24 
Program Audit Investigatif 

 
N
O 

URAIAN PERSONIL WAKTU LOKASI KET 

I PROGRAM AUDIT PENDAHULUAN 

1 Lakukan penelahaan 
informasi awal 

Tim  BPKP 1 Hr BPKP  

2 Buat Perencanaan audit  
investigasi 

Tim BPKP 1 hr BPKP  

3 Lakukan Pembicaraan 
awal dg Pihak Auditan 

Tim BPKP 1 hr Dinas/ 
Proyek 

 

4 Dapatkan data-data 
umum mengenai 
auditan 

Tim BPKP 1 hr Dinas/ 
Proyek 

 

5 Dapatkan peraturan dan 
kriteria yang 
berhubungan dengan  
pembebasan lahan 

Tim BPKP 2 hr Dinas/ 
Proyek 

 

6 Dapatkan bukti-bukti 
pembayaran ganti rugi 
pembebasan lahan 
pemakaman 

Tim BPKP 3 hr Dinas/ 
Proyek 

 

7 Bandingkan dan 
analisis kriteria yang 
ada dengan bukti-bukti 
yang diperoleh 

Tim BPKP 3 hr  Dinas/ 
Proyek 

 

8 Lakukan pemeriksaan 
fisik atas pembebasan 
lahan pemakaman 
tersebut 

Tim BPKP 2 hr Lokasi 
pemakam-
an 

 

9  Lakukan permintaan 
keterangan/klarifikasi 
terhadap pihak-pihak 
terkait 

Tim BPKP 2 hr Lokasi 
pihak 
terkait 
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10 Buat audit program 
lanjutan untuk 
memperkuat 
pembuktian 

Tim BPKP 1 hr Dinas/ 
Proyek 

 

11 Buat simpulan dan 
saran 

Tim BPKP 2 hr Dinas/ 
Proyek 

 

 
NO URAIAN PERSONIL WAKTU LOKASI KET 
II PROGRAM AUDIT LANJUTAN 
A Tujuan Audit: Membuktikan terjadinya rekayasa atas 

pembayaran ganti rugi dalam pembebasan 
lahan pemakaman 

1 Dapatkan ketentuan 
mengenai Proses 
Pembebasan Lahan 

Tim  BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

2 Dapatkan data 
mengenai Panitia 
pelelangan 

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

3 Bandingkan dan 
analisis ketentuan 
yang ada dengan data 
mengenai Panitia 

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

4 Lakukan klarifikasi 
dengan Panitia 
Pembebasan 

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

5 Buat simpulan apakah 
panitia pembebasan 
cukup kualifikasinya 

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 
 

 

6 Dapatkan data 
mengenai proses 
pembebasan dan 
pembayaran ganti rugi 
atas pembebasan 
lahan pemakaman 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

7 Bandingkan dan 
analisis kecukupan 
dokumen pembayaran 
ganti rugi  dan 
ketentuan yang ada 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

8 Lakukan konfirmasi 
kepada pihak-pihak 
terkait (Bank, BPN, 
Kantor PBB, 
Kelurahan, penerima 
ganti rugi, dll) 

Tim BPKP 3 hari Lokasi 
terkait 
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9  Buat simpulan audit 
apakah terdapat 
rekayasa pembayaran 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

 
NO URAIAN PERSONIL WAKTU LOKASI KET 
III PROGRAM AUDIT LANJUTAN 
B Tujuan Audit : Membuktikan rekayasa bahwa seolah-olah 

membebaskan lahan baru tetapi sebenarnya 
tidak ada pembebasan lahan atau 
pembebasan lahan sudah dilaksanakan. 

1 Dapatkan ketentuan 
target pembebasan 
lahan 

Tim  BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

2 Dapatkan data 
mengenai realisasi 
luas pembebasan 
tanah pemakaman 

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

3 Lakukan pemeriksaan 
fisik atas pembebasan 
luas tanah pemakaman 

Tim BPKP 3 hari Lokasi 
tanah 

 

4 Bandingkan target 
dengan realisasi dan 
hasil pemeriksaan 
fisik  luas tanah 
pemakaman tersebut 

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

5 Mintalah keterangan 
ahli tentang luas 
pembebasan tanah 
pemakaman tersebut 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

6 Buat simpulan dan 
audit lanjutan (bila 
perlu) 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

 
NO URAIAN PERSONIL WAKTU LOKASI KET 
IV PROGRAM AUDIT LANJUTAN 
B Tujuan Audit : Membuktikan terjadinya terjadinya 

penggelembungan ganti rugi pembebasan 
lahan \ pada Proyek Pembebasan Lahan 
Pemakaman. 

1 Dapatkan ketentuan 
/kriteria penetapan 
nilai ganti rugi  

Tim  BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

2 Dapatkan data/bukti 
mengenai penetapan 
ganti rugi 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 
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3 Dapatkan konfirmasi 
nilai ganti rugi dari 
pihak-pihak terkait 

Tim BPKP 2 hari Lokasi 
pihak 
terkait 

 

4 Analisis penetapan 
nilai ganti rugi oleh 
panitia pembebasan 

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

5 Bandingkan nilai ganti 
rugi dg nilai menurut 
konfirmasi  

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

6 Buat simpulan dan 
audit lanjutan 

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

 
NO URAIAN PERSONIL WAKTU LOKASI KET 
VI PROGRAM AUDIT LANJUTAN 
B Tujuan Audit : Membuktikan terjadinya tindakan tindakan 

penyuapan/pemotongan pada Pembebasan 
Lahan Pemakaman 

1 Dapatkan analisis 
adanya rekayasa pada 
proses pembayaran. 

Tim  BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

2 Dapatkan analisis 
tentang adanya 
ketinggian/pemotonga
n  nilai ganti rugi  

Tim BPKP 1 hari Dinas/ 
Proyek 

 

3 Dapatkan bukti-bukti 
pembayaran ganti rugi 
tersebut. 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

4 Gunakan tenaga ahli 
kepolisian untuk 
membuka rekening 
orang-orang terkait 

Tim BPKP 2 hari Lokasi 
terkait 

 

5 Analisis keterkaitan 
antara rekening terkait 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

6 Konfirmasi pada 
pihak-pihka terkait 

Tim BPKP 3 hari Lokasi 
terkait 

 

7 Buat simpulan dan 
audit lanjutan 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

 
 

NO URAIAN PERSONIL WAKTU LOKASI KET 
VI PROGRAM AUDIT PENYELESAIAN LAPORAN 

1 Lakukan wawancara 
pada saksi-saksi 

Tim  BPKP 5 hari Dinas/ 
Proyek 

 

2 Lakukan wawancara 
pada tersangka 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

3 Lakukan perhitungan 
kerugian Negara 

Tim BPKP 3 hari Dinas/ 
Proyek 
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4 Buat simpulan atas 
kasus secara 
keseluruhan 

Tim BPKP 2 hari Dinas/ 
Proyek 

 

5 Buat laporan hasil 
audit investigasi 

Tim BPKP 10 hari BPKP  

 
IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 

 
b.    Nama Tim Audit Investigatif 

No Nama Posisi Keahlian 
1. Mr. A Penanggung Jawab audit Audit Forensik 
2 Mr. B Pengendali Mutu Audit Forensik 
3 Mr. C Pengendali Teknis Audit Forensik 
4 Mr. D Ketua Tim Audit Forensik 
5 Mr. E Anggota Tim Audit Forensik 
6 Mr. F Anggota Tim Audit Forensik 

 
 

c.   Matrik Rencana Perolehan Bukti 

No Jenis Bukti Tim Tgl  & Waktu Lokasi Ref. 
   Renc. Aktual Renc Aktual  
1 Bukti Dokumen 

(Dipda Proyek tahun 
1997 – 2002, Proses 
penetapan luas tanah 
yang dibebaskan dan 
dokumen 
pembayarannya, dll) 

Mr 
D, 
E, F 

20 hr     

2 Bukti Fisik (berita 
acara pengamatan 
fisik) 

Mr 
D, 
E, F 

3 hr     

3 Hasil wawancara 
(pihak terkait, saksi, 
tersangka) 

Mr 
D, 
E, F 

7 hr     

 
d.   Peralatan yang Dibutuhkan 

No Jenis Peralatan Digunakan untuk Keterangan 
1. Kendaraan Transportasi   
2. Tape recorder Permintaan klarifikasi  
3. Komputer/printer Melakukan analisis  
4. Alat ukur luas tanah Melakukan analisis Jika diperlukan. 
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e.   Matrik Risiko Investigasi 

No Jenis Risiko Audit Alternatif Pemecahan 
1. Dokumen telah 

dihilangkan/dimanipulasi 
Mencari bukti pendukung 
lainnya 

2. Saksi tidak lagi bekerja di 
Dinas/Proyek 

Melakukan pemanggilan ke 
rumah saksi 

3. Saksi/tersangka tidak mau 
memberikan keterangan 

Pemanggilan secara paksa 
melalui kepolisian 

4. Luas Pemakaman sudah dirubah Mencari audit program lain 
untuk pembuktian fisik 
barang 

 
f. Anggaran Biaya Audit Investigatif 

(diluar biaya personil auditor, akomodasi dan tiket pesawat) 
No Uraian Anggaran (Rp) 

1 Transportasi 25 hr X 4 org X Rp 150.000,00 15.000.000,00 
2 Alat-alat kantor & fotocopy 2.500.000,00 
3 Transportasi Saksi 2.500.000,00 
4 Lain-lain 2.500.000,00 
 Total Biaya 22.500.000,00 

 
 
 
 

IV. MATRIK KOMUNIKASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penanggung Jawab Audit 
Mr. A 

Pengendali Mutu 
Mr. B 

Pengendali Teknis 
Mr. C 

Ketua Tim 
Mr. DI 

ANGGOTA TIM: 
1. Mr. E 
2. Mr. F 
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Keterangan: 

1. Anggota Tim membuat laporan kemajuan pekerjaaan pada Ketua Tim minimal setiap 3 

hari sekali (kecuali ada hal-hal khusus) 

2. Ketua Tim membuat laporan kemajuan pekerjaan  pada Pengendali teknis minimal 1 

minggu sekali (kecuali ada hal-hal khusus) 

3. Pengendali Teknis membuat laporan kemajuan pekerjaan  pada Pengendali Mutu 

minimal 2 minggu sekali (kecuali ada hal-hal khusus) 

4. Pengendali Mutu membuat laporan kemajuan pekerjaan  pada Penanggung Jawab Audit 

minimal diakhir penugasan (kecuali ada hal-hal khusus) 

5.2.3.2.1.3. Output: 

                   Output dari kegiatan perencanaan ini berupa tersusunnya tim audit yang kompeten, 

adanya rencana kerja yang jelas meliputi jangka waktu, sarana dan prasarana, anggaran biaya serta 

langkah-langkah kerja yang  akan dilakukan termasuk matrik-matrik yang dibutuhkan untuk 

pengendalian mutu kegiatan audit. 

      Ikhtisar dari proses perencanaan audit forensik disajikan dalam table berikut: 
 
 

Tabel 5.25 
Ikhtisar Proses Perencanaan Audit Forensik 

 
 

No INPUT PROSES OUTPUT 

  
• Informasi dugaan 

kecurangan 5 W + 1H 
• Jumlah surat permintaan 

audit investigatif dari 
instansi penyidik periode 
2002 s/d 2009 sebanyak 
1.033 kali dan untuk audit 
dalam rangka penghitung- 

 
• Penelaahan informasi 

atas 5 W + 1 H 
• Melakukan ekspose 

kasus 
• Membuat hypotesis 
• Menyusun Audit 

Program 

 
Tersusunya Rencana Audit 
dengan SMEAC System yaitu: 
• Situation. Gambaran umum 

tentang kasus yang berisikan 
informasi terkait 5W + 1 H 

• Mission. Menjelaskan tujuan 
audit investigatif untuk 
membuktikan terjadinya 
tindak pidana korupsi 
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an kerugian keuangan 
negara sebanyak 2.276 kali 
 

• Perencanaan SDM 
dengan menggunakan 
model SMEAC System 

• Penyusunan Surat 
Penugasan 

• Execution. Tersusunya 
program audit pendahuluan, 
program audit lanjutan 

• Administration. Tersusunnya 
Tim Audit, Matrik rencana 
perolehan bukti, Peralatan 
yang dibutuhkan, Matrik 
risiko, Anggaran biaya audit. 

• Communication. 
Tersusunnya Matrik 
Komunikasi  yaitu arus 
informasi dari auditor level 
terendah ke level tertinggi 
untuk reviu dan pengendalian 
mutu hasil audit. 

Sumber: Data diolah 
 

5.2.3.2.2   Pelaksanaan 
 
                 Setelah ditunjuknya tim auditor yang melakukan audit forensik, dengan didampingi 

oleh penanggungjawab atau pembantu penanggungjawab audit, tim audit melaksanakan audit 

lapangan di kantor auditan. 

 
        5.2.3.2.2.1  Input 
 
           
        Berdasarkan Surat Tugas, Tim menghubungi Pimpinan Auditan untuk mengadakan 

pembicaraan pendahuluan. Dalam FGD disimpulkan bahwa: 

a. Dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah, pembicaraan pendahuluan tetap 

harus dilakukan, walaupun pimpinan auditan diduga terlibat dalam kasus tersebut 

b. Pembicaraan dengan pimpinan auditan dilakukan sedemikian rupa sehingga menutup 

kemungkinan/peluang bagi pelaku untuk menghilangkan, memanipulasi, dan 

merekayasa bukti-bukti asli. 
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5.2.3.2.2.2. Proses 

         1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern    

                  Setelah dilakukan pembicaraan pendahuluan, auditor harus memahami rancangan sistem 

pengendalian intern dan menguji penerapannya. Sistem pengendalian intern  adalah proses 

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

                  Auditor harus mempunyai pemahaman atas sistem pengendalian intern auditan dan 

mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan 

diterapkan secara memadai. Pemahaman atas rancangan sistem pengendalian intern digunakan 

untuk menentukan saat dan jangka waktu serta penentuan prosedur yang diperlukan dalam 

pelaksanaan audit. Oleh karena itu auditor harus memasukan pengujian atas sistem 

pengendalian intern auditan dalam prosedur auditnya.  Pemahaman atas sistem pengendalian 

intern dapat dilakukan melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi catatan dan 

dokumen, atau mereviu laporan pihak lain.  

Auditor harus merancang auditnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) . 

      Dalam merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, menurut narasumber dalam focus group dicussion bahwa  auditor harus 

mempertimbangkan dua faktor berikut: 

1. Rumitnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud 

2. Masih barunya peraturan perundang-undangan tersebut. 
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Selain itu, auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (fraud) yang 

berpengaruh signifikan terhadap tujuan audit. Terkait risiko yang akan dihadapi auditor, 

narasumber E Sdh Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara 

mengatakan bahwa; 

         ”faktor-faktor terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor adalah 
keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, 
kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang  
untuk melakukan kecurangan” 

(Kabid Investigasi) 

Ketidakpatutan (abuse) bisa terjadi tetapi tidak ada pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan. Auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya ketidakpatutan 

(abuse) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Meskipun demikian, auditor 

harus mempertimbangkan secara hati-hati karena terjadinya ketidakpatutan (abuse) ini bersifat 

subyektif.  

Dalam hal ini, auditor harus menggunakan pertimbangkan profesionalnya untuk mendeteksi 

kemungkinan adanya kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Dan juga dalam kondisi tertentu, auditor, sesuai mekanisme internal APIP, 

diwajibkan untuk melaporkan indikasi terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse)   ini kepada pihak-pihak tertentu 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Pengumpulan Bukti 

        Tujuan pengumpulan bukti dimaksudkan untuk menentukan apakah bukti awal yang diterima 

dalam pengaduan tersebut dapat diandalkan atau menyesatkan.                    

Untuk membuktikan hipotesis (dugaan penyimpangan) diperlukan bukti-bukti yang memenuhi 

persyaratan kualitas dan kuantitas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara. 
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Nara sumber  Direktur Investigasi BUMN dan BUMD menyatakan bahwa ; 

         ’Kesalahan dalam memberikan bukti dan menghadirkan bukti di sidang pengadilan akan 
berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka dibebaskan dari segala 
tuduhan. Oleh karena itu auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang 
dapat diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung kearah litigasi”  

(Direktur Investigasi) 
Terkait dengan tujuan audit investigative, maka kegiatan pengumpulan bukti dalam audit 

investigatif harus difokuskan pada upaya pengujian hipotesa untuk mengungkapkan: 

a. Fakta-fakta dan proses kejadian 

b. Sebab dan dampak penyimpangan 

c. Pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara 

d. Bukti-bukti yang mendukung 

Berdasarkan pada ketentuan pasal 183 KUHAP, penjatuhan pidana pada orang yang didakwa 

melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan 

keyakinan hakim. Walaupun auditor dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan penyelidik 

dan atau Penyidik seperti diatur dalam KUHAP, namun dalam pelaksanaan tugas audit forensik, 

auditor patut mempertimbangkan hal-hal yang dapat mendukung dipenuhinya ketentuan seperti 

diatur dalam pasal 183 KUHAP.  

Agar bukti yang dikumpulkan dapat diterima menurut hukum, maka harus memiliki kualitas 

sebagai berikut: 

a. Relevan, yaitu berhubungan dengan fakta utama, menunjukkan hubungan yang 

signifikan, dan dapat ditrasir. Yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian bukti-

bukti (Chain of Evidence) yang menggambarkan suatu proses kejadian atau jika bukti 
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tersebut secara tidak langsung menunjukkan kenyataan dilakukan atau tidak 

dilakukannya suatu perbuatan.  

b. Material, yaitu sangat penting pengaruhnya terhadap keputusan persidangan atau 

membantu dalam penetapan bersalah atau tidaknya tersangka. Bukti yang materialitas 

ini menekankan pada hubungan bukti terhadap sangkaan yang diindikasikan. 

Pengertian tersebut tidak melihat besaran dari nilai yang terkandung dalam bukti 

tersebut,  karena tidak seluruh bukti dalam audit forensik menunjukkan nilai suatu 

transaksi, misalnya dokumen notulen rapat. Dokumen tersebut mungkin tidak bernilai 

tetapi dapat dijadikan bukti adanya suatu putusan rapat/peserta rapat/ dan kegiatan 

rapat. Apabila bukti tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian adanya tindak 

pidana korupsi, maka bukti tersebut menjadi sangat material.  

c. Kompeten, yaitu dapat diterima secara hukum. Sudut pandang kompetensi suatu bukti 

ditujukan pada proses pembuatan bukti tersebut dan proses perolehannya. Jika bukti 

dibuat oleh petugas yang tidak kompeten maka bukti tersebut dianggap tidak 

kompeten. Kompetensi suatu bukti juga didasarkan pada proses perolehan bukti 

tersebut oleh auditor. Bukti yang diperoleh secara illegal tidak dapat diterima menurut 

hukum 

Dalam kaitan ini, menurut nara sumber Kepala Subdit Investigasi BUMN menyatakan bahwa; 

 ”auditor forensik yang melaksanakan audit investigatif perlu memahami bahwa 
menurut hukum  Indonesia, dibedakan antara alat bukti dengan barang bukti” 

(Kasubdit Investigasi) 
 

Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti meliputi 

Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Sedangkan yang 
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dimaksud barang bukti adalah barang yang dipergunakan dan atau merupakan hasil dan atau 

berkaitan dengan kejahatan/tindak pidana.    

Auditor harus memahami dan mempertimbangkan jenis-jenis bukti yaitu: 

a. Bukti utama. Adalah bukti yang menunjang secara langsung suatu transaksi/kejadian. 

Bukti utama menghasilkan kapastian yang paling kuat atas fakta. 

b. Bukti tambahan. Adalah bukti yang lebih rendah dan tak dapat dipergunakan dengan 

tingkat keandalan yang sama dengan bukti utama 

c. Bukti langsung.  Adalah merupakan fakta tanpa kesimpulan ataupun anggapan. Bukti ini 

cenderung untuk menunjukkan suatu fakta atau materi yang dipersoalkan. Suatu bukti 

dapat dikatakan langsung apabila dikuatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai 

pengetahuan nyata mengenai persoalan yang bersangkutan dengan menyaksikannya 

sendiri 

d. Bukti tidak langsung. Adalah bukti yang mengungkapkan secara tidak langsung atas 

suatu tindak pelanggaran atau fakta-fakta dari seseorang yang mungkin mempunyai niat 

atau motif melakukan pelanggaran. Bukti tidak langsung cenderung untuk menetapkan 

suatu fakta dengan pembuktian fakta lainnya yang setara dengan fakta yang diaudit. 

Meskipun bukti ini mungkin benar, tetapi bukti tidak langsung sebenarnya tidak 

menetapkan suatu fakta secara meyakinkan. 

Auditor dapat memperoleh bukti melalui beberapa sumber berikut: 

a. Saksi. Merupakan sumber informasi yang paling utama bagi auditor. Dengan 

mengembangkan hasil wawancara dengan saksi, seringkali auditor akan memperoleh 

dokumen dan bukti lainnya yang dapat mendukung dan mengungkapkan fakta/kejadian. 

b. Departemen/Instansi/unit kerja yang menjadi subyek audit investigatif dapat merupakan 

sumber informasi dan dokumentasi yang penting bagi auditor. Sumber informasi ini 
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umumnya paling mudah diidentifikasi, dikumpulkan dan dikuasai untuk analisis lebih 

lanjut 

c. Instansi pemerintah terkait, mungkin juga memiliki catatan dan informasi yang relevan 

dengan audit forensik yang dilakukan. Sebagai contoh, pemilikan tanah dan bangunan oleh 

tersangka diperoleh dari BPN, kendaraan bermotor dari BPKB yang terdaftar di kepolisian. 

Mungkin semuanya relevan dengan permasalahan yang sedang di audit. 

d. Dengan berkembangnya internet sebagai alat yang digunakan untuk penelitian, data yang 

diperoleh dari media semacam ini akan sangat bermanfaat bagi auditor sebagai sumber 

informasi. 

Bukti-bukti yang diperlukan dalam audit investigatif dikumpulkan melalui teknik-teknik tertentu. 

Teknik yang dominan (umum dipergunakan) adalah interviu/wawancara mengingat sifat 

kecurangan yang tersembunyi. Sebagian besar proses pengumpulan bukti bukti dalam rangka 

menyakini penyebab hakiki penyimpangan dan keterkaitan pejabat tertentu dengan permasalahan 

yang dihadapi dilakukan melalui wawancara, namun teknik lain juga digunakan seperti  observasi 

fisik, analisis/evaluasi dokumen. 

Dalam teknik wawancara, narasumber auditor forensik yang berpengalaman dalam audit forensik 

dan menjadi fasilitator dalam diklat audit forensik untuk mata ajaran  teknik wawancara 

menjelaskan sebagai berikut:  

        ”Dalam situasi yang mengancam, makhluk hidup biasanya mempertahankan diri baik itu 
dengan menyerang atau melarikan diri. Ketika seseorang sedang berusaha menyerang atau 
melarikan diri maka hal tersebut tidak mendukung adanya arus informasi yang bebas. Stress 
akan mengurangi kerjasama dengan responden, agar komunikasi menjadi efektif 
hindarkanlah situasi wawancara yang membuat stress responden ” 

(Auditor Forensik) 

Untuk itu, bagi auditor yang  akan melakukan wawancara harus memahami beberapa karakteristik 

dari wawancara yang baik akan mengurangi stress, yaitu: 
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1. Wawancara dilakukan di ruangan yang bersih, cukup tenang, cukup penerangan. 

2. Wawancara dilakukan di ruangan tertutup tetapi sebaiknya tidak terkunci karena responden 

akan merasa terkurung berada dalam ruangan tertutup yang terkunci. 

3. Wawancara harus cukup dari segi waktu dan kedalaman untuk mengungkap fakta-fakta yang 

relevan.  

4. Wawancara sedapat mungkin dilaksanakan sedekat mungkin dengan saat kejadian-kejadian 

yang akan ditanyakan. Dengan berlalunya waktu, memori manusia dapat saja menjadi rusak, 

dan hal-hal yang kritis dapat terlupakan.  

5. Wawancara yang baik harus obyektif, ditujukan untuk memperoleh informasi dan dengan cara 

yang tidak sepotong-sepotong (impartial).  

 

Agar wawancara bisa berhasil dengan baik, auditor juga harus membangun hubungan 

(rapport) dalam wawancara. Namun  stress dan rapport adalah dua kutub yang saling 

bertentangan. Stress mempersulit proses komunikasi sedangkan rapport  memperlancar proses 

komunikasi. Rapport adalah ..is the establishment of the connection between two individuals that 

is based on trust and belief in a relationship that is mutually beneficial to both parties 

(ACFE:2001) . Berdasarkan definisi tersebut, beberapa hal yang menjadi penekanan dalam 

rapport adalah suatu pembentukan hubungan antara dua individu yang didasari kepercayaan dan 

keyakinan dalam pertalian yang menghasilkan manfaat bagi keduanya.  

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk terjalinnya rapport sebagai berikut: 

a. Perilaku Pewawancara 

Merupakan hal yang sangat penting bagi pewawancara untuk bersikap baik, menghindari kata-

kata, cara berbicara dan sikap non verbal yang menghakimi dan menuduh responden. Lakukan 

kontak mata dengan wajar dan sopan (kira-kira 40-60 % dari seluruh waktu wawancara). 

b. Cara Bersikap Pewawancara 

Simpati merupakan suatu keterlibatan emosional yang dapat mengurangi objektivitas 

sedangkan empati merupakan sikap pewawancara untuk mendengarkan responden dengan 

tujuan untuk memahami sudut pandang responden. Sikap empati akan membuat proses 

wawancara menjadi efektif. 
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c. Objektivitas 

Pewawancara harus menjaga objektivitas dan tidak terpengaruh responden. Apabila responden 

marah atau memusuhi, tetaplah tenang dan menjaga jarak. Dalam batas yang wajar, biarkan 

responden melepaskan kemarahannya sebagai bagian dari terapi dan hal tersebut akan 

menunjukkan bahwa pewawancara mau mendengarkan pembicaraannya tetapi jangan 

terhanyut dengan simpati yang diberikan. Sympathetic listening mengandung resiko 

kehilangan objektivitas. 

 

d. Humor 

Apabila responden membuat humor, pewawancara dapat mencermati apakah humor 

dilakukannya untuk ”menutupi” situasi/informasi yang sesungguhnya atau untuk memecahkan 

konsentrasi pewawancara. 

 

e. Pembicaraan Ringan 

Pembicaraan ringan dan humor harus tetap terkendali agar tidak menjadi kontra produktif 

karena terlalu banyak membicarakan hal yang tidak perlu dan terlalu banyak bergurau. 

Pewawancara harus tetap menjaga ”jarak” dengan responden dan tidak perlu menceritakan hal 

pribadi pewawancara terlalu banyak. 

f. Opini 

Apabila responden memberikan suatu opini, tetaplah dalam posisi netral. Tidak perlu 

berlebihan mengomentari pendapatnya, mengemukakan ketidaksetujuan dengan pendapatnya 

begitu juga sebaliknya. 

g. Mengarahkan Wawancara 

Pewawancara terkadang tidak bisa mengantisipasi ”arah” dari wawancara yang dilakukannya 

tetapi semakin baik persiapan yang dilakukan maka pewawancara lebih siap untuk 

mengarahkan wawancara menjadi wawancara yang efektif.  

Hal-hal yang penting pula diperhatikan dalam wawancara adalah dilakukannya wawancara dengan 

mekanisme yang tepat. Berikut ini merupakan mekanisme wawancara yang baik yang pernah 

dilakukan oleh auditor forensik BPKP 

1) Persiapan wawancara 

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan adalah: 
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a. auditor forensic harus mempelajari berkas kasus/permasalahan dan dokumen untuk 

memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh 

b. menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara 

c. mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan 

diwawancarainya 

d. mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar tidak ada kesempatan 

menggali informasi yang terlewatkan 

e. mempersiapkan tempat untuk wawancara 

 

2) Fase Pengenalan  

Pewawancara dapat mengajukan beberapa jenis pertanyaan yaitu pertanyaan-pertanyaan 

pembukaan (introductory questions), pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi 

(informational questions), pertanyaan penutup (closing questions), pertanyaan-pertanyaan untuk 

menguji (assessment questions), pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pengakuan 

(admission-seeking questions). Dalam situasi wawancara yang biasa, di mana untuk informasi 

didapatkan dari saksi yang netral atau saksi-saksi yang menguatkan, hanya tiga yang lazim 

ditanyakan: pembukaan, informasi, dan pertanyaan penutup. Jika pewawancara mempunyai alasan 

yang cukup bahwa si responden tidak jujur, maka pertanyaan untuk menguji dapat diajukan. Lebih 

jauh, jika pewawancara berkeyakinan si responden bertanggungjawab atas suatu tindakan 

kecurangan maka pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pengakuan dapat diajukan. 

Fase pengenalan didesain untuk memenuhi empat tujuan sebagai berikut : 

a. Memperkenalkan Diri dan Menjelaskan Maksud Wawancara 

Pewawancara wajib memperkenalkan dirinya sebelum memulai wawancara. Ia juga harus 

menyebutkan nama lembaganya, tetapi menghindari menyebutkan gelarnya. Biasanya, semakin 

informal suatu wawancara, semakin santai pula si responden. 

b. Membangun  Hubungan (Rapport)  

Sebelum wawancara dimulai, dibuka dengan pembicaraan ringan, namun jangan sampai 

berlebihan.  
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c. Membangun Suasana Wawancara 

Pewawancara harus menyatakan tujuan wawancara sebelum dilontarkannya pertanyaan yang 

serius. Jika tidak, responden dapat merasa bingung, terancam, atau mengambil jarak. 

d. Observasi Reaksi 

Pewawancara harus terampil dalam menginterpretasikan reaksi responden atas pertanyaan yang 

diajukan. Caranya adalah pertama-tama mengajukan yang tidak sensitif sambil membangun 

rapport. Dalam tahap ini, pewawancara berusaha menemukan “landasan” yang sama untuk 

nyambung dengan responden.. Setelah pewawancara membangun rapport melalui pembicaraan 

normal, reaksi responden diamati.Hal ini akan memberikan landasan yang kuat untuk 

mengobservasi perilaku ketika pertanyaan-pertanyaan sensitif diajukan.  

Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam fase pengenalan adalah sebagai berikut :  

a. Pembicaraan Pengantar Menuju Pokok Wawancara 

Pembicaraan pengantar menuju pokok wawancara hanya membicarakan hal ringan yang 

berhubungan tidak langsung dengan tujuan wawancara yang sebenarnya. Tujuannya adalah 

memperoleh kesediaan responden untuk membantu dalam wawancara. Umumnya, hampir semua 

orang mengalami kepuasan dalam menolong orang lain dan merasa dihargai. 

Pada hampir semua wawancara, pewawancara harus mendekati responden sehingga ia dibuat 

merasa penting untuk memberikan bantuan. Selama tahapan wawancara, responden harus merasa 

tenteram.  

Kotak 5.1 

Pewancara Memperkenalkan Diri Kepada Responden 

Contoh: 

SALAH 

Pewawancara:  

“Pak Budi, saya Amrizal, Ak., CFE dari BPKP. Saya sedang menginvestigasi 
kasus korupsi, anda mungkin tahu sesuatu tentang hal ini. Berapa lama anda 
bekerja di perusahaan ini?” 
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BENAR 

Pewawancara: 

“Pak Budi, Saya Amrizal. Saya bekerja di BPKP. Kita pernah ketemu 
sebelumnya?” 

Responden: 

“Sepertimya tidak.” 

Pewawancara: 

“Saya sedang menjalakan tugas dan saya membutuhkan bantuan anda. Anda 
punya waktu untuk berbincang dengan saya?” 
 

   Sumber: data dioalah 

 

Responden harus berpikir bahwa mereka memiliki sesuatu yang diperlukan pewawancara dan 

harus merasa nyaman situasinya. Wawacara akan menjadi lancar jika responden merasa 

pewancara adalah seorang yang bersahabat dan terbuka. Teknik-teknik berikut untuk mewujudkan 

situasi di atas : 

1) Buatlah kontak fisik dengan orang yang diwawancarai dengan menyalaminya. Membuat 

kontak fisik membantu dalam menurunkan hambatan psikologis dalam komunikasi. 

Pewawancara jangan terlalu dekat dekan persponden, karena hal ini dapat membuat orang 

tidak merasa nyaman. 

2) Gunakanlah bahasa tubuh untuk menciptakan kepercayaan, dengan cara menyatukan tangan, 

dan menyondongkan badan ke depan untuk menunjukkan perhatian. Rapport dapat dibangun 

melalui penggunaan kata-kata yang lembut, setuju dengan apa yang diucapkan responden, dan 

menghindari terminologi negatif. 
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3) Ketika kontak pertama kali dengan responden, pewawancara harus menyebutkan namanya. 

Tanpa suatu alasan yang jelas, tidak perlu menyebutkan gelar. Semakin informal, semakin 

baik.  

b. Membangun Tujuan Wawancara 

 

Tujuan wawancara harus dibangun. Alasan atau tujuan wawancara harus bersifat umum. Tujuan 

spesifik wawancara tidak perlu dijelaskan secara detail. Tujuan wawancara haruslah sesuatu yang 

logis dan mudah bagi responden. Umumnya semakin mendetail akan semakin sulit dijelaskan  

 
 

Kotak 5.2 
Membangun Tujuan Wawancara 

 

CONTOH 

Pewawancara: 

“Saya sedang mengerjakan sesuatu dan saya membutuhkan bantuan anda.” 

atau 

“Saya sedang menelaah prosedur-prosedur yang ada di perusahaan ini.” 
atau 

“Saya sedang mencari informasi mengenai prosedur pembelian.” 

     Sumber: data dioalah 
 

c. Mengajukan Pertanyaan yang Nonsensitif 

Pertanyaan-pertanyaan sensitif harus dihindari hingga tiba saat yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dilontarkan setelah melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang. Pada  tahap 

pengenalan/ introductory, kata-kata yang bernada emosional harus dihindari. Kata-kata tersebut 

akan membuat orang segan dan cenderung enggan untuk bekerja sama. 
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Kotak 5.3 
Menghindari Pertanyaan yang Sensitif 

Contoh 

Hindari   Gunakan  
Investigasi   Menanyakan 
Audit    Telaah 
Wawancara   Mengajukan beberapa pertanyaan 
Penggelapan/ pencurian Masalah kekurangan 

 
   Sumber : data diolah 

 

d. Memperoleh Komitmen untuk Membantu   

Kesalahan yang lazim dilakukan bahkan oleh pewawancara yang berpengalaman adalah gagal 

untuk memperoleh komitmen untuk membantu. Hal ini merupakan langkah yang kritis dalam 

membentuk suasana wawancara.  

Komitmen ini harus diminta sebelum dilaksanakan dan usahakan responden untuk secara tegas 

menyatakan kesediaannya. Jika pada kesempatan pertama responden tidak memberi jawaban, 

harus ditanyakan ulang dalam cara yang berbeda hingga responden menyatakan komitmennya. 

Kotak 5.4 
Memperoleh Komitmen untuk Membantu 

 

Contoh: 

Pewawancara: 
“Bu Suci, Saya Wira. Saya sedang menelaah fungsi penjualan kita. Ibu punya waktu 
sebentar?” 
Responden: 

“Ya.” 
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Pewawancara: 
Saya sedang mengumpulkan beberapa informasi mengenai prosedur-prosedur tertentu 
pada perusahaan ini. Mungkin anda dapat membantu saya?” 
Responden: 

Tidak menjawab. 
Pewawancara: 

“Bolehkah saya meminta bantuan anda, jika anda bisa?” 
Responden: 

“Ya. Tentang apa?” 
Sumber: data diolah 
 

e.   Membangun Pernyataan Transisi 

     Pada tahap ini, setelah mendapatkan komitmen untuk membantu, maka pewawancara harus 

menjelaskan secara rinci tujuan wawancara.  Caranya adalah dengan pernyataan transisi yang 

digunakan untuk menjelaskan dasar pemeriksaan, dan menjelaskan pada responden posisinya 

pada proses pemeriksaan. Saat mewawancarai karyawan pada perusahaan yang sama, hampir 

semua sudah mengetahui permintaan pewawancara untuk membantu. Setelah menjelaskan 

sifat dasar dari pemeriksaan melalui pernyataan transisional, pewawancara harus kembali 

meminta komitmen kedua kalinya untuk membantu. 

 
Kotak 5.5 

Membangun Pernyataan Transisi 

Contoh: 

Pewawancara: 

“Apa yang kita lakukan saat ini merupakan prosedur audit yang rutin kami lakukan. 
Saya sedang mengumpulkan informasi mengenai fungsi penjualan dan bagaimana 
fungsi seharusnya berjalan. Karena anda merupakan manager penjualan tentu akan 
sangat membantu jika anda dapat menjelaskan mengenai tugas-tugas anda. Saya 
yakin anda bersedia membantu kami, OK?” 

           Sumber : data diolah 
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f. Jangan merapatkan jarak badan 

Sepanjang tahap pengenalan, pewawancara harus berjarak satu setengah hingga dua meter. Jangan 

merapatkan posisi (kurang dari satu meter). Hal ini membuat responden merasa tidak nyaman. 

3) Fase Tanya Jawab  

Pada fase ini, pewawancara mulai mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada materi-

materi wawancara. Dalam situasi wawancara yang biasa, di mana wawancara bertujuan untuk 

mendapatkan informasi dari pihak yang netral, hanya tiga yang lazim ditanyakan: pembukaan, 

informasi, dan pertanyaan penutup. Jika pewawancara mempunyai alasan yang cukup bahwa si 

responden tidak jujur, maka pertanyaan menguji (assessment questions) dapat diajukan. Lebih 

jauh, jika pewawancara berkeyakinan si responden bertanggung jawab atas suatu tindakan 

kecurangan maka pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pengakuan (admission seeking 

question) dapat diajukan. 

 Pewawancara harus mulai bertanya dengan bentuk pertanyaan yang bersifat open-ended 

question untuk memberi kesempatan responden memberi informasi seluas mungkin. Beberapa hal 

yang perlu menjadi perhatian pewawancara adalah: 

a. Berikan kesempatan pada responden untuk menjawab pertanyaan secara lengkap tanpa 

interupsi. 

b. Pewawancara perlu memberikan jeda waktu bagi responden yang ingin berhenti berbicara 

karena berusaha mengingat sesuatu atau menjelaskan hal yang sensitif. 

(1). Pertanyaan-pertanyaan Informasional 

Pertanyaan jenis ini diajukan dalam rangka memperoleh informasi. Penggolongan pertanyaan oleh 

pewawancara dapat dibagi dalam kategori-kategori berikut: 
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- Melakukan wawancara untuk memperoleh kejelasan mengenai sistem pengendalian intern 

dalam pelaksanaan kegiatan dan catatan  akuntansi 

- Pertanyaan-pertanyaan mengenai dokumen-dokumen 

- Memperoleh informasi mengenai sistem atau kegiatan bisnis 

- Wawancara dalam rangka penerimaan pegawai 

Pertanyaan-pertanyaan informasional bermanfaat untuk memperoleh informasi yang faktual. 

Pewawancara harus waspada akan ketidakkonsistenan pada fakta atau tingkah laku. Pertanyaan-

pertanyaan informasional terbagi dalam kategori: terbuka, tertutup, mengarahkan/ leading, negatif 

ganda, rumit/ complex. 

a. Pertanyaan Terbuka 

Pertanyaan jenis ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab sekedar “ya” atau “tidak”. Pada 

tahapan wawancara, pewawancara harus mengajukan pertanyaan jenis ini untuk memancing 

pembicaraan.  

Kotak 5.6 

Pertanyaan Terbuka 

Contoh: 

Pewawancara: 
“Coba saudara uraikan pekerjaan/ tugas anda.” 
“Coba ceritakan tentang tugas pokok bagian anda.” 
“ Bagaimana pendapat anda tentang permasalahan ini?” 
“Coba jelaskan prosedur pembelian barang.” 
 

      Sumber: Data diolah 

b. Pertanyaan Tertutup 

Adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang singkat dan tepat, biasanya “ya” atau “tidak”. 

Pertanyaan jenis ini biasanya juga untuk sesuatu yang spesifik, misalnya jumlah, tanggal, dan 

waktu. Sedapatnya, pertanyaan ini dihindari pada tahap informasional.  
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Kotak 5.7 
Pertanyaan Tertutup 

Contoh: 

Pewawancara: 

“Anda bekerja di sini?” 
“Hari apa kejadiannya?” 
 

      Sumber: data diolah 

c. Pertanyaan Mengarahkan 

Pertanyaan jenis ini mengandung jawaban sebagai bagian dari pertanyaan. Biasanya, untuk 

mengkonfirmasi fakta yang telah diketahui. Pertanyaan ini efektif digunakan pada situasi 

wawancara tertentu. 

 

Kotak 5.8 

Pertanyaan Mengarahkan 

Pewawancara: 

“Jadi sejak tahun lalu tidak ada perubahan struktur organisasi ?” 
“Anda masih bertugas di bagian Penjualan?” 
“Anda dipindahkan ke Makasar, kan?” 
“Anda mendapat penghasilan dari berbagai sumber, kan?” 
 
 

      Sumber : data diolah 

d. Pertanyaan Negatif Ganda/ Double Negative  

Pertanyaan atau pernyataan model ini harus dihindari karena membingungkan dan sering 

mendapatkan jawaban kebalikan dari yang dimaksudkan.  
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Kotak 5.9 
Pertanyaan Negatif 

 

Contoh: 

Pewawancara: 
“Tidakkah Anda curiga bahwa transaksi tersebut tidak benar?”  

 
      Sumber: data diolah 

 

e. Pertanyaan Rumit/ Complex 

Pertanyaan model ini juga harus dihindari karena sulit untuk dimengerti, memiliki lebih dari satu 

subyek atau topik, menghendaki lebih dari satu jawaban, dan juga sulit menjawabnya. 

Kotak 5.10 
Pertanyaan Rumit 

 

Contoh: 

Pewawancara: 

“ Apa tugas Anda, sudah berapa lama anda bekerja disini dan bagaimana suasana 
bekerja di sini?” 
 

      Sumber : Data diolah 

Selanjutnya auditor forensik juga harus memperhatikan beberapa hal dalam mengajukan 

pertanyaan untuk  memperoleh informasi (informational questions) sebagai berikut : 

a. Cara Merangkai Pertanyaan 

Aturan umumnya, pertanyaan harus diajukan dari yang sifatnya umum ke yang khusus; 

maksudnya adalah menjaring informasi umum sebelum menuju yang detail. Biasanya, khususnya 

dalam bidang akuntansi dan penyimpangan yang berhubungan dengannya, masalah angka sangat 

rawan. Ada orang yang kesulitan untuk mengingat jumlah yang akurat. Pewawancara dapat 
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memancing memori responden dengan cara membandingkan jumlah yang tidak teringat dengan 

jumlah yang diingatnya. 

b. Teknik Mengendalikan Jawaban 

Teknik ini dapat digunakan untuk memancing jawaban yang dikehendaki. Teknik ini 

mengarahkan wawancara langsung ke point tertentu. Contoh, bisa jadi untuk membuat seseorang 

mengaku mengetahui suatu permasalahan dengan melontarkan pertanyaan seperti ini,”Saya 

mengerti saat pengendalian interen disusun anda berada di sini, coba anda jelaskan bagaimana 

sistem tersebut dibangun?” Pertanyaan ini bermakna lebih kuat untuk memaksa responden 

mengakui mengatahui dari pada:”Apakah Anda berada di sini ketika pengendalian interen 

disusun?” 

Untuk merangsang orang untuk bicara, dapat digunakan pernyataan berikut:”Anda kan tidak 

terlibat dalam hal ini, jadi Saya yakin Anda tidak keberatan mendiskusikan hal ini dengan Saya.” 

Cara ini lebih efektif dari pada:”Anda keberatan untuk menginformasikan kepada Saya apa yang 

Anda ketahui? ”Hindari pertanyaan negatif, seperti,”Saya tidak menyangka  Anda akan 

berkeberatan untuk menjawab beberapa pertanyaan?” 

c. Narasi Bebas 

Digunakan untuk mendapatkan simpulan yang cepat atas suatu masalah. Pastikan telah mendisain 

secara khusus hal-hal yang akan didiskusikan. 

Kadang-kadang responden harus dikendalikan untuk mencegah jawaban yang bias. Tetapi, jangan 

melakukan interupsi tanpa suatu alasan yang logis. Responden biasanya akan memberikan 

informasi yang berharga ketika membicarakan sesuatu yang tidak terkait langsung terhadap 

masalah yang sedang diperiksa/ diselidiki. 

 



 
 

332 

d. Teknik Pertanyaan Informasional   

Hal-hal berikut disarankan demi memperbaiki kualitas wawancara dalam tahap pengumpulan 

informasi. 

- Mulailah pertanyaan yang tidak akan membuat responden menjadi defensif atau menarik diri. 

- Ajukan pertanyaan dengan cara yang akan membangun fakta berdasarkan urutan kejadiannya, 

atau cara yang sistematis lainnya. 

- Ajukan hanya satu pertanyaan pada suatu saat, perjelaslah pertanyaannya sehingga hanya ada 

satu jawaban yang diperoleh. 

- Bertanyalah dengan lugas dan apa adanya, hindari pendekatan yang kasar. 

- Beri responden waktu yang cukup untuk menjawab, jangan tergesa-gesa. 

- Bantulah responden untuk mengingat, tapi jangan menyarankan jawaban; dan janganlah 

menanggapi suatu jawaban tertentu dengan ekspresi wajah, gerakan badan, metode 

mengajukan pertanyaan, atau jenis pertanyaan yang diajukan. 

- Ulangi atau tekankan pertanyaannya, jika perlu, untuk mendapatkan fakta yang diinginkan.   

- Pastikan anda mengerti jawaban-jawaban yang diberikan, jika ada yang kurang jelas, minta 

responden untuk menjelaskannya saat itu juga, jangan ditunda. 

- Beri kesempatan responden untuk mengklarifikasi jawabannya. 

- Pisahkan fakta dari opini. 

- Untuk memastikan keakuratan, minta responden untuk membandingkan dengan cara 

persentase, pecahan, taksiran waktu dan jarak. 

- Peroleh semua fakta; hampir semua responden dapat memberikan informasi lebih dari sekedar 

informasi awal. 

- Setelah responden menjelaskan secara naratif, ajukan pertanyaan atas semua hal yang telah 

didiskusikan. 

- Untuk menyimpulkan hasil wawancara, mintalah responden untuk menyarikan informasinya; 

sarikan fakta-fakta, minta responden untuk memverifikasi bahwa simpulan yang diambil 

adalah tepat. 
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e. Kegiatan Pencatatan 

Pewawancara seringkali harus mencatat selama kegiatan wawancara. Mulailah wawancara dengan 

kertas yang terpisah. Hal ini akan sangat bermanfat ketika dokumen wawancara diajukan sebagai 

bahan untuk dakwaan. Catatlah hal-hal penting saja. Mencatat terlalu banyak akan menyulitkan 

responden. Jika suatu terdapat kutipan yang penting, catatlah kata demi kata. Catatlah semua 

kutipan langsung dengan tanda baca.  

Jangan memperlambat proses wawancara untuk mencatat. Catatlah poin-poin pentingnya saja, 

kemudian di akhir wawancara, reviulah seluruh hasilnya secara detail.  

f. Memelihara Kontak Mata 

Lakukan kontak mata secara wajar, tidak menatap terlalu tajam. Hal ini akan menciptakan 

lingkungan yang lebih kondusif dan membantu kelancaran arus informasi dalam proses 

wawancara. 

g. Opini 

Hindari membuat tanggapan atau catatan yang berisi opini atau kesan terhadap responden.  

h. Menyiapkan Pertanyaan 

Meskipun dimungkinkan, jangan membuat daftar pertanyaan. Biarlah wawancara mengalir apa 

adanya. Adanya catatan membuka peluang bagi responden untuk membacanya dan merekayasa 

jawaban. Tetapi, menulis poin-poin penting  untuk bahan diskusi adalah hal yang baik. 

i. Mengamati Reaksi Wawancara  

Pewawancara harus memiliki pengetahuan tetang tingkah laku seseorang dalam situasi 

wawancara. Semua tingkah laku tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori berikut: proxemics, 

chronemics, kinetics, atau paralinguistics. 
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a) Proxemics 

Komunikasi proxemic adalah memanfaatkan jarak antar personal untuk memperjelas 

maksud/ arti. Hubungan antara pewawancara dengan responden adalah sebab akibat dari 

tingkah laku proxemic.  

b) Chronemics 

Adalah pemanfaatan waktu oleh seseorang untuk mengerti, bersikap, dan berkeinginan. 

Jika responden hadir tidak sesuai komitmen, sebagai contoh, mungkin merupakan 

ketidakpeduliannya atau menghindar dari wawancara. 

Teknik chronemic yang paling sering digunakan oleh pewawancara adalah memainkan 

waktu dalam mengajukan pertanyaan. Ia dapat mengendalikan lamanya jeda dan panjang 

kalimatnya. Hal ini disebut pacing ( mengatur kecepatan). Ia juga dapat mengatur waktu 

kapan saat mengajukan pertanyaan berikutnya setelah responden selesai menjawab suatu 

pertanyaan. Ini disebut sebagai silent probe (menyelidiki secara diam-diam). 

Pengaturan kecepatan adalah salah satu metode nonverbal dalam menyusun suasana yang 

baik. Cara bertanya yang seperti senapan mesin akan membuat responden ketakutan. 

Untuk memperoleh hasil yang baik, suasana yang penuh pertimbangan diperlukan untuk 

menciptakan iklim yang bebas, pewawancara harus berinisiatif dalam menciptakan kondisi 

yang lebih santai. 

c) Kinetics 

Adalah melibatkan gerakan badan dalam menyampaikan maksud. Meskipun bisa saja 

anggota badan lain bergerak juga, namun pewawancara lebih fokus kepada ekspresi wajah,  

yang diperoleh dari kontak mata. Kontak mata akan menjelaskan seseorang untuk 

berkomunikasi atau menghindarinya. Orang yang merasa malu sewajarnya akan 

menghindari kontak mata  dan melihat ke arah lain. Hal ini bukan saja menjelaskan 

ketidaksetujuan, tapi juga rasa malu atau kebingungan.   

d) Paralinguistics 

Komunikasi jenis ini mencakup volume, nada, dan kualitas suara untuk 

menyampaikan maksud. Perbedaan mendasar antara komunikasi lisan dengan tulisan 
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adalah lisan lebih memperjelas apa yang dimaksudkan. Misalnya, jawaban “tidak” belum 

tentu bermaksud tidak, tapi tergantung bagaimana “tidak” diucapkan. 

Pewawancara harus belajar mendengar dan mengamati perubahan nonverbal dan apakah 

verbal dan nonverbal saling menunjang atau cenderung memberikan sinyal responden 

mengelabui pewawancara.  

j. Membangun Suasana 

• Semua pertanyaan tidak boleh dengan nada menuduh. Tidak ada hal lain yang menutup 

jalur komunikasi dalam wawancara kecuali pertanyaan yang menuduh. Pewawancara 

harus merancang pertanyaan yang tidak memancing reaksi emosional responden. 

• Pindah dari nonsensitif ke sensitif. Jika responden kelihatan mulai tidak nyaman dengan 

pertanyaan yang diajukan, pewawancara harus mengalihkan ke hal lain dan kembali masuk 

ke point sensitif dari arah yang menguntungkan. 

Ada orang yang tidak mudah untuk berbicara/ memberikan informasi, mereka harus 

ditanya. Pewawancara harus berani menanyakan pertanyaan sensitif setelah suasana yang 

kondusif terbangun. Jika pewawancara kelihatan percaya diri dan bersikap serius atas 

pertanyaannya, responden akan lebih mudah untuk memberikan informasi yang 

diinginkan. Demikian sebaliknya. 

(2). Pertanyaan Yang Bersifat Menguji (Assessesment Questions)  

     Pada fase tanya jawab, pewawancara perlu menguji kredibilitas responden.  Hal ini dilakukan 

jika pewawancara menganggap jawaban-jawaban sebenarnya tidak konsisten. 

Sekali pewawancara memiliki alasan bahwa jawaban responden tidak konsisten, ia harus 

mengajukan pertanyaan untuk menguji.  Biasanya dengan cara, “ Saya punya beberapa pertanyaan 

tambahan” tetapi jangan menunjukkan dalam keadaan apapun bahwa pertanyaan ini punya tujuan 

selain memperoleh informasi. 
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a. Nouring atau kebiasaan  

Adalah proses mengenali perilaku sebelum melontarkan pertanyaan kritis.  Orang yang jujur akan 

menawab dengan dengan tegas, sebaliknya dengan tidak jujur. Pertanyaan  ujian untuk 

mendapatkan persetujuan atas permasalahan berlawanan pinsip bagi kebanyakan orang yang jujur.  

Dengan kata lain, orang yang tidak jujur cenderung untuk setuju dengan banyak jawaban, 

sebaliknya untuk orang yang jujur.  

Pertanyaan ujian dirancang untuk mendapatkan mendapatkan reaksi verbal atau tidak verbal  dari 

responden.  Kemudian pewawancara menguji reaksi yang timbul dengan hati-hati.  Saran-saran 

dalam mengamati perilaku verbal dan fisik responden meliputi: 

- Gunakan indera mata, pandang, dan pendengaran untuk membentuk noem  

- Jangan menatap atau meminta perhatian atas tanda-tanda perilaku yang ditunjukkan. 

- Cermati badan responden secara menyeluruh  

- Amati  kejadian dan konsistensi  perilaku  

- Catat perilaku yang tidak biasa. 

Berdasarkan reaksi dan pertanyan ujian, pewawancara mempertimbangkan jawaban verbal dan 

nonverbal secara bersamaan unuk memutuskan masuk ketahap mencari pengakuan. 

b. Physiology of Deception  

Biasanya orang berbohong demi salah satu alasan : mendapatkan penghargaan atau menghindari 

hukuman.  Bohong, bagi hampir semua orang menyebabkan stress. Badan manusia akan 

menyatakan rasa stress ini melalui isyarat verbal dan nonverbal. 

Simpulan mengenai perilaku harus mempertimbangkan beberapa faktor.  Kondisi lingkungan 

tempat wawancara berpengaruh pada perilaku jika responden merasa nyaman, perilaku yang tidak 
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diinginkan dapat terminimalisive.  Semakin cerdas respoden, semakin andal isyarat verbal dan non 

verbal yang diperoleh. 

Orang mentalnya tidak stabil atau dibawah pengaruh alkohol tidak dapat untuk diwawancarai.  

Faktor sosial, etnik, dan ekonomi harus dipertimbangkan dengan hati-hati.  Pada budaya tertentu, 

misalnya sungkan menatap langsung orang lain.  Budaya lainnya menerjemahkan bahasa tubuh 

dengan arti yang lain.  Namun pembohong “profesional” yang terbiasa dengan teknik wawancara 

sulit diamamati isyarat perilakunya. 

Isyarat-isyarat berikut perlu diperhatikan oleh auditor, yang sedang melakukan wawancara yaitu: 

1) Isyarat Verbal  

(1) Berubahnya nada bicara  

Orang yang berbohong sering mempercepat atau memperlambat cara bicaranya.   

(2) Pengulangan pertanyaan  

Pembohong sering meminta pengulangan atas pertanyaan untuk mencari waktu untuk 

mengarang jawaban  

(3) Mengomentari hal-hal yang berhubugan dengan wawancara. 

Misalnya ia komplain dengan lingkungan tempat  wawancara, misalnya, “Dingin sekali 

disini,”  atau kadang bertanya berapa lama wawancara akan berlangsung. 

(4) Memilah-milah ingatan  

Orang seperti ini akan lancar menjawab untuk pertanyaan yang tidak signifikan.  Tapi, jika 

menyangkut hal penting ia menyatakan “lupa”. 

(5) Mencari alasan  

Orang ini sering mencari alasan  atas hal buruk tentangnya, misal : “saya suka gugup; 

atau tidak peduli atas hal itu.” 

(6) Bersumpah  

Untuk menguatkan bohongnya, ia bersumpah, Misal : “Demi Tuhan,” atau “Sejujurnya” 
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(7) Menunjuk kesaksian 

Pembohong ini biasa meminta pewanwancara, :Tanya saja istri saya” atau Bicarakan 

dengan pimpinan saya”. 

(8) Menjawab dengan pertanyaan  

Untuk menyangkal suatu tuduan seringkali ia menjawab dengan pertanyaan, “Buat apa 

saya lakukan hal itu?”  Atau bisa juga, “Mengapa anda menuduh saya?”  saya tahu  Bapak 

menjalankan tugas. Tapi saya tidak melakukannya.” 

(9) Kadar penyangkalan melemah  

Orang yang jujur tak bersalah semakin keras dituduh, semakin keras pula sangkalnya.  

Sebaliknya orang yang bersalah, semakin tuduhan diulangi, semakin lemah sangkalnya, 

biasanya ia akan terdiam pada titik ini. 

(10) Gagal menyangkal  

Orang yang bersalah akan mejawab suatu tuduhan dengan panjang lebar.  Orang yang tidak 

bersalah ringkas saja menjawab “tidak”, orang yang bersalah akan menjawab. “tidak” saya 

tidak mencuri Rp 100 juta uang perusahaan tanggal 12 Agustus.  “Kalimat lain,” Seingat 

saya……” atau kalimat sejenisnya. 

(11) Mencegah kata-kata yang bermakna emosional  

Pembohong biasanya menghindari kata-kata “mencuri”, dan “kejahatan”.  Mereka lebih 

senang menggunakan kata “meminjam” atau “hal lain” tergantung pertanyaannya. 

(12) Menolak menunjuk keterlibatan orang lain   

Orang ini cenderung menolak mengungkap pihak yang terlibat, karena hal itu dapat 

membuat tuduhan makin jelas. 

(13) Sikap toleran  

Orang ini bersikap toleran atas suatu kejahatan.  Jika orang yang tidak bersalah disodori 

pertanyaan “Kalau tertangkap, harus diapakan orang itu ?” ia akan menjawab, “Harus 

dipecat/dihukum”. 

Sebaliknya jawaban orang yang bersalah, “Mana saya tahu?” atau “Sebenarnya ia pegawai 

yang baik, mungkin ia dalam kesulitan.  Sebaiknya ia diberi kesempatan kedua” 
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(14) Cenderung memperpanjang wawancara  

Orang yang tidak bersalah berusaha meyakinkan pewawancara bahwa ia tidak bersalah, 

sehingga investasi tidak perlu dilanjutkan. 

(15) Menunjukkan ketidakpedulian  

Orang yang bersalah sering mencoba tampil serta tidak peduli dan sering duduk selonjor 

dengan tidak wajar, bersikap gugup, tertawa sumbang atau berusaha membuat lelucon 

ketika menghadapi pertanyaan.  Sebaliknya, orang yang tidak bersalah, biasanya sangat 

peduli atas suatu tuduhan, dan menjawab pertanyaan dengan serius. 

2) Isyarat Nonverbal 

(1) Gerakan badan  

Saat menghadapi pertanyaan sensitif, orang yang bersalah akan mengubah drastis 

posisinya, seakan-akan hendak meninggalkan pewawancara.  Orang yang tak bersalah 

akan mendekatkan badannya kearah pewawancara saat pertanyaan serius disodorkan. 

(2) Respon/ekspresi anatomi 

Adalah ekspresi yang timbul spontan dari tubuh, misalnya meningkatnya denyut 

jantungnya, menarik napas panjang, saat dituduh atas suatu kesalahan. 

(3) Illustrator 

Adalah gerakan tangan untuk mendemontrasikan suatu saat berbicara.  Saat pertanyaan 

sensitif, penggunaan ilustrator dapat meningkat atau menurun. 

(4) Tangan menutupi mulut  

Sering terjadi, orang yang bersalah menutupi mulut dengan tangan saat berbohong. 

(5) Manipulator  

Adalah gerakan memainkan suatu benda, seperti kancing baju, pensil, telepon seluler 

sambil berbicara, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa gugup. 

(6) Posisi “kabur” 

Sementara wajahnya mengarah pada pembicara, badan bagian bawah mengarah kepintu 

dan seakan berusaha kabur dari pewawancara. 
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(7) Menghilangkan kekakuan  

Adalah salah satu reaksi defensif atas pertanyaan sensitif yaitu menghilangkan kekakuan 

pada bagian tubuh tertentu secara berulang-ulang. 

(8) Bereaksi terhadap bukti  

Sambil berupaya terlihat tidak peduli, orang yang bersalah akan menunjukkan perhatian  

terhadap bukti  yang disodorkan.  Orang ini sering melihat dokumen yang disodorkan oleh 

pewawancara, berusaha santai, dan seakan tidak ada masalah dengan bukti tersebut. 

Rekasi yang paling sering terjadi adalah : 

- menutuip mulut rapat-rapat  

- “Melipat” bibir 

-  menutup mulut dengan tangan  

- menggigit - gigit bibir   

- mengunyah sesuatu  

(9) Bersedekap  

Tangan atau kaki disilangkan untuk mengurangi stress. Gerakan tersebut adalah gerakan 

defensif  

 

c. Metodologi  

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan menguji yang dapat dilontarkan.  Harus diingat pertanyaan 

dimulai dari yang paling ringan hingga yang paling sensitif.  Pertanyaan berikut berasumsi bahwa 

responden mengetahui suatu kasus yang dicurigai. 
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Kotak 5.11 
Pertanyaan Menguji 

 

Contoh: 

Pewawancara 

Perusahaan sangat peduli mengenai kecurigaan dan penyalahgunaan.  Ada beberapa 

peraturan baru yang dapat menyebabkan perusahaan didenda jutaan rupiah jika 

penyalahgunaan/penyimpangan terjadi dan  kita tidak berupaya menemukannya.  

Apakah anda tahu peraturan mana yang saya maksud ?” 

PENJELASAN 

Banyak orang yang tidak mengetahui tentang peraturan yang dapat menghukum 

perusahaan, pedoman-pedoman, oleh kerenanya akan menjawab “tidak”.  Tujuan 

pertanyan ini adalah untuk menjelaskan kepada responden mengenai seriusnya sifat 

dari suatu kecurangan dan penyalahgunaan.  Selanjutnya pewawancara harus 

menerangkan mengenai aturan tersebut dengan sejelas-jelasnya, setelah itu, meminta 

persetujuan responden.   Jika responden tidak setuju, pewawancara harus 

menanyakan alasannya. 

   Sumber: data diolah 

1).Pertanyaan-Pertanyaan Untuk Memperoleh Pengakuan (Admission Seeking Questions)  

Apabila cukup alasan bahwa responden yang diwawancarai adalah pihak yang bertanggung 

jawab/terlibat atas suatu penyimpangan maka pada fase tanya jawab dapat kita ajukan 

pertanyaan untuk memperoleh pengakuan. 

    Tujuan dari pertanyaan ini adalah: 

(1) Untuk membedakan pihak yang bersalah dengan yang tidak. Seseorang yang bersalah akan 

banyak melakukan pengakuan sebaliknya seorang yang tidak bersalah akan membantah 

kecuali saat ia berada di bawah ancaman atau paksaan. 
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(2) Untuk memperoleh pengakuan yang sah. Pengakuan yang diakui sah menurut hukum 

adalah pengakuan yang diperoleh secara sukarela. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan dari terdakwa. Meskipun pengakuan lisan memiliki derajat 

yang sama dalam hukum namun pengakuan tertulis memiliki nilai lebih.  

Tema transisional diperlukan pada saat peralihan dari pertanyaan yang bertujuan menguji 

menuju pertanyaan yang bertujuan mendapatkan pengakuan. Tema transisi ini bertujuan untuk 

menciptakan kesan dalam benak terdakwa bahwa kesalahan mereka telah diketahui. Dalam 

kondisi ideal, pewawancara dapat meninggalkan ruangan untuk “mengecek sesuatu”. Apabila 

pewawancara memiliki dokumen yang memperlihatkan keterlibatan terdakwa maka dokumen 

tersebut dapat dibawa namun bila pewawancara tidak memiliki dokumen, pewawancara dapat 

berpura-pura memiliki suatu bukti. 

Kotak 5.12 
Pertanyaan Meminta Pengakuan 

Contoh: 

Saat pewawancara kembali ke ruangan dengan membawa dokumen terkait (baik 

dokumen yang sebenarnya maupun dokumen yang hanya pura-pura), pewawancara 

dapat bertanya,”Apakah masih ada hal-hal lain yang ingin anda katakan tentang                        

 Tunjukkan dokumen tersebut namun jangan memperlihatkannya atau menjelaskan 

barang bukti tersebut dan mintakan komentar. Kurang lebih 20% kasus, para terdakwa 

akan mangakui perbuatan dengan metode ini. Apabila gagal, lanjutkan wawancara.  

   Sumber : data diolah 

Umumnya jarang ada pengakuan yang dilakukan secara sukarela. Seorang responden akan 

mengaku bila ia merasa bahwa pengakuannya akan memberikan keuntungan lebih atas 

hukumannya. Seorang pewawancara yang baik akan dapat meyakinkan bahwa pengakuan adalah 

hal terbaik bagi responden. 
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Responden tidak akan membuat pengakuan bila mereka mengetahui ada keraguan dalam 

benak pewawancara. Pewawancara harus memperlihatkan kepercayaan yang penuh meskipun ia 

tidak percaya sepenuhnya. Pewawancara harus membuat dakwaan dengan menggunakan 

pernyataan fakta sebagai berikut: 

“Mengapa Anda melakukan hal itu?” 

dan bukan 

“Apakah Anda melakukan hal itu?” 

Umumnya, seseorang yang tidak bersalah tidak akan menerima alasan dari pertanyaan 

tersebut. Pengakuan memerlukan waktu yang cukup untuk sampai ke pernyataan bahwa mereka 

bersalah. Memperoleh pengakuan dan pengakuan memerlukan kesabaran. Pertanyaan untuk 

memperoleh pengakuan seharusnya dilakukan pada saat tersedia privasi dan waktu yang cukup. 

Pewawancara tidak boleh memperlihatkan ketidaksukaan, mengejek, dan menyalahkan atas apa 

yang dilakukan oleh terdakwa. Bila hal-hal tersebut dilakukan maka bertentangan dengan prinsip-

prinsip untuk memperoleh pengakuan yaitu memaksimalkan simpati dan meminimalkan 

pemahaman pelaku atas kesalahan yang dilakukan. 

Pewawancara harus menawarkan alasan yang secara moral dapat diterima oleh perilaku 

pihak yang melakukan pengakuan. Pewawancara tidak dapat menuduh nya sebagai orang jahat. 

Seseorang yang bersalah hampir tidak pernah mengaku dalam kondisi seperti tersebut. 

Pewawancara harus menjaga terdakwa dari sikap menyangkal, karena bila terdakwa sekali 

menyangkal maka selanjutnya proses menjadi lebih sulit. 
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2). Tahapan Dalam Wawancara untuk Memperoleh Pengakuan 

(1) Dakwaan/Tuduhan Langsung – Direct Accusation 

Tuduhan harus dalam bentuk kalimat pernyataan dan bukan kalimat tanya. Kalimat yang 

dapat membangkitkan emosi, seperti “mencuri, kecurangan, dan kejahatan”, seharusnya 

dihindarkan.  

 

Kotak 5.13 

Pernyataan Tuduhan Langsung 

Contoh: 

Salah: 
Kami memiliki alasan bahwa anda telah melakukan…… 

Kami pikir anda mungkin telah melakukan…….. 
Benar: 

Kami telah melakukan pemeriksaan ke seluruh perusahaan dan anda jelas-
jelas orang yang tidak bisa kami hilangkan dari daftar orang-orang yang 
harus bertanggung jawab atas kejadian itu. 

            Sumber: data diolah 

(2) Pengamatan atas Reaksi 

Seseorang yang bersalah umumnya akan bereaksi dengan diam, tidak menyangkal atas 

kesalahan yang dilakukan maka penyangkalan akan menjadi makin lemah. Seorang yang 

bersalah juga akan memberikan alasan mengapa ia tidak mungkin melakukan hal tersebut. 

Sedangkan seorang yang tidak bersalah akan bereaksi dengan terkejut secara wajar pada 

saat didakwa dan sangat jarang seorang yang tidak bersalah akan bereaksi dengan cara 

marah. Berlawanan dengan orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah akan menolak 

secara tegas semua perbuatan yang diungkap dalam pertanyaan. 

 

(3) Mengulang Dakwaan 

Apabila terdakwa tidak secara jelas menolak dakwaan, maka dakwaan harus diulang 

dengan tingkat pengakuan dan bobot yang sama. 
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Kotak 5.14 

Pertanyaan Mengulang Dakwaan 

Contoh: 
“Seperti yang telah saya ucapkan tadi, pemeriksaan kami telah 
menyimpulkan bahwa anda termasuk orang yang bertanggung jawab. 
Tidak banyak pertanyaan yang kami ajukan tentang apa yang anda 
lakukan tapi mengapa anda melakukan itu?” 

                Sumber: data diolah 

(4) Menyela Penyangkalan 

Baik orang yang jujur maupun yang tidak jujur, keduanya akan melakukan 

penolakan dan penyangkalan. Pada saat pewawancara diyakinkan dengan kesalahan 

terdakwa maka sangat penting bila pewawancara melakukan interupsi/menyela. Orang 

yang tidak bersalah tidak akan membiarkan pewawancara berhasil menghentikan 

penyangkalannya. 

Kotak 5.15 
Pertanyaan Menyela Penyangkalan 

Contoh: 

Salah:  Apa Anda melakukan ini? 

Apakah Anda orang yang bertanggung jawab? 
Benar: 

Mengapa Anda melakukan ini? 

         Sumber: data diolah 

Seorang yang bersalah merasa sangat sulit untuk mengubah penyangkalan yang telah 

diungkapkannya, karena bila ia mengakui tuduhan berarti ia mengakui bahwa telah 

berbohong. Adalah tugas pewawancara sendiri untuk mempermudah tugas ini dengan cara: 
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a) Penundaan 

Salah satu teknik yang efektif untuk menghentikan penyangkalan adalah taktik 

penundaan. Pewawancara seharusnya tidak mendebat namun lebih berusaha menunda 

penyangkalan. Orang yang tidak bersalah tidak akan membiarkan pewawancara 

menunda penyangkalan. 

Kotak 5.16 

Menghentikan Penyangkalan dengan Teknik Penundaan 

Contoh: 

“Pak Tono, Saya mendengar apa yang bapak katakan tapi tolong 
biarkan saya menyelesaikannya dulu lalu baru bapak bicara.” 

                        Sumber: data diolah 

b) Interupsi 

      Kadang kala, pewawancara perlu menginterupsi penyangkalan oleh terdakwa beberapa 

kali. Tahap ini penting sekali, oleh karena itu pewawancara seharusnya 

mempersiapkan diri pada satu titik dimana pewawancara harus melontarkan ancaman 

untuk menghentikan wawancara. Orang yang salah akan memperhatikan ancaman ini 

karena Ia ingin mengetahui bukti-bukti kesalahannya yang dimiliki pewawancara. 

c) Pengungkapan Alasan 

Jika teknik interupsi tidak berhasil, maka pewawancara dapat memperlihatkan 

beberapa bukti yang memperlihatkan keterlibatan terdakwa, namun bukti yang 

diperlihatkan bukan keseluruhan bukti hanya sebagian kecil saja. 

(5) Menyusun Penjelasan (Rasionalisasi) 

Saat penyimpangan telah diungkapkan, diulang dan penyangkalan telah dihentikan, maka 

inilah saatnya pewawancara memberikan penjelasan yang dapat diterima secara moral 

yang akan menyebabkan terdakwa mengakui kesalahan yang Ia buat. Tidaklah penting 
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tema yang dikembangkan adalah alasan yang melatarbelakangi kesalahan namun adalah 

hal yang umum dan dapat diterima oleh terdakwa untuk menjelaskan konsekuensi 

penangkapan hingga segala penjelasan yang masuk akal selain menjelaskan “menjadi 

orang jahat.” 

Jika terdakwa tidak terlihat tertarik dengan salah satu tema, maka pewawancara dapat 

beralih kepada tema yang lain yang cocok kemudian dikembangkan. Yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa dalam tema yang dikembangkan itu tidak dijelaskan 

konsekuensi hukum namun hanya sebatas konsekuensi moral dari kesalahan yang 

dilakukan. Selain itu juga agar pewawancara menghindari membuat pernyataan yang 

menyebabkan terdakwa memiliki anggapan bahwa ia akan terhindar dari konsekuensi 

hukum dengan cara bekerja sama dengan pewawancara. 

Beberapa alasan responden melakukan penyimpangan adalah : 

a) Perlakuan yang Tidak Adil 

Penjelasan yang paling umum dari aktivitas kriminal pada umumnya dan fraud pada 

khususnya adalah usaha terdakwa memperoleh kekayaan. Penelitian mengatakan 

bahwa tingkah laku karyawan yang kontra produktif – termasuk mencuri – adalah 

didorong karena ketidakpuasan pekerjaan. Karyawan merasa bahwa “ganti 

menyerang” perusahaan adalah penting untuk harga diri mereka. Seorang 

pewawancara yang sensitif dapat memanfaatkan perasaan karyawan ini dengan 

menyatakan bahwa mereka adalah korban. 
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b) Penghargaan yang Tidak Cukup 

Beberapa karyawan merasa bahwa segala usaha mereka tidak mendapat perhatian oleh 

atasan mereka. Seperti tema sebelumnya, pewawancara harus berempati kepada 

mereka. 

c) Masalah Keuangan 

Kriminal internal, khususnya eksekutif dan manajemen level atas, sering terlibat dalam 

fraud untuk menutupi kondisi keuangan mereka, baik individu maupun bisnis. Tema 

yang harus dikembangkan adalah sama dengan tema sebelumnya yaitu memberikan 

simpati atas masalah keuangan yang sedang mereka hadapi. 

d) Penyimpangan Tingkah Laku 

Banyak pelanggar hukum percaya bahwa tindakan mereka merupakan penyimpangan 

dari gaya/cara hidup mereka dan tindakan mereka bukan perwujudan dari karakter 

mereka.  

e) Masalah Keluarga 

Beberapa orang melakukan fraud karena masalah keluarga-masalah keuangan yang 

disebabkan oleh perceraian, ketidakjujuran pasangan, tuntutan kebutuhan anak. Pria, 

khususnya-yang secara sosial dikondisikan untuk menghasilkan uang –mungkin 

beranggapan bahwa kekayaan berarti kehormatan keluarga. Wanita juga diketahui 

melakukan kejahatan kerah putih dengan mengatasnamakan tanggung jawab mereka 

terhadap pemenuhan kebutuhan anak dan suami. Keahlian pewawancara dapat 

mengungkap motive mereka. 
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f) Diperintah Pihak Lain 

Jangan mengungkap identitas pihak yang dianggap mungkin menyuruh pelaku jika 

identitasnya belum diketahui oleh responden. Namun dalam kondisi identitas pihak 

yang menyuruh telah diketahui oleh responden, akan sangat membantu jika 

pewawancara menyalahkan pihak yang menyuruh  untuk permasalahan yang dihadapi 

responden karena phak yang menyuruh dapat saja rekan responden, manajer, auditor 

dan lain-lain atas kesalahan yang dapat ditimpakan kepada perusahaan. 

g) Stres, Obat-obatan dan Alkohol 

Kadang-kadang, pekerja memilih menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk 

mengurangi stres. Dalam beberapa kejadian, stres sendirilah yang membuat beberapa 

orang melakukan penyimpangan atas tingkah lakunya.  

h) Balas Dendam 

Sama dengan tema yang lain, balas dendam dapat secara efektif dikembangkan sebagai 

motif. 

i) Pelanggaran Moral Minor 

Pewawancara dapat mengurangi persepsi keseriusan moral atas masalah yang 

dihadapi. Hal ini jangan dikacaukan dengan keseriusan masalah hukumnya. 

Pewawancara harus secara hati-hati menghindarkan diri dari membuat pernyataan 

yang dapat diartikan sebagai pelepasan tanggung jawab hukum. 

j) Altruism 

Dalam beberapa kasus, keseriusan permasalahan moral dapat dikurangi dengan 

mengklaim bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah untuk kebaikan atau 
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keuntungan orang lain. Hal ini terjadi jika terdakwa memandang dirinya sebagai orang 

yang perhatian kepada orang lain. 

k) Kebutuhan yang Mendasar 

Sangat sedikit kasus dimana fraud terjadi karena kebutuhan mendasar, misalnya untuk 

membayar tagihan pengobatan orang tua atau anak. Teknik yang dikembangkan adalah 

memahami bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah karena pelaku dihadapkan pada 

permasalahan hidup dan mati seseorang. 

(6) Alibi  

Meskipun terdakwa dihadapkan pada pemahaman yang benar, mereka cenderung untuk 

tetap menyangkal kesalahan mereka. Pada saat pewawancara dapat menghentikan 

penyangkalan terdakwa, mereka akan kembali mengungkapkan berbagai alasan mengapa 

mereka tidak mungkin melakukan pelanggaran seperti yang ditanyakan pewawancara.  

a) Memperlihatkan Bukti Fisik 

Adalah hal yang umum bahwa sebagian besar orang yang salah akan membayangkan 

secara berlebihan jumlah barang bukti. Pewawancara ingin mencoba dan mendesak 

gagasan tersebut dengan cara memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa. Bukti 

fisik – biasanya dokumen – umumnya harus diperlihatkan satu demi satu.   Dengan 

cara ini, tidak langsung seluruh dokumen diketahui oleh terdakwa. Setiap dokumen 

diperlihatkan kepada terdakwa, pewawancara harus memperhatikan arti penting 

dokumen tersebut. Jika selama fase tersebut terdakwa masih berusaha untuk 

mengutarakan berbagai alibi maka pewawancara harus menghentikannya sebelum 

seluruh alibi diucapkan. Apabila alibi telah berkembang tak terarah maka 

pewawancara harus mengembalikan ke tema semula. 



 
 

351 

b) Mendiskusikan Saksi-Saksi 

          Salah satu teknik untuk mengatasi alibi yang berkembang tak terarah adalah 

mendiskusikan kesaksian para saksi. Tujuannya adalah memberikan cukup informasi 

tentang apa yang akan diucapkan seseorang tanpa harus memberikan terlalu banyak 

informasi. Idealnya, pernyataan dari pewawancara akan menimbulkan pemahaman 

pada terdakwa bahwa banyak orang atau saksi yang memberikan informasi yang 

bersifat kontradiktif dengan dirinya.  

Pewawancara harus waspada dalam memberikan informasi kepada terdakwa sehingga 

berakibat terdakwa dapat mengidentifikasi siapa saksinya. Ini akan menempatkan saksi 

dalam posisi yang sulit dan terdakwa dapat mencoba untuk menghubungi saksi untuk 

mempengaruhi kesaksiannya. Terdakwa dapat melakukan tindakan balas dendam terhadap 

saksi yang potensial. 

(7) Mendiskusikan Kecurangan 

Teknik yang terakhir adalah mendiskusikan kebohongan terdakwa, tujuannya adalah untuk 

menarik jalan pemikiran terdakwa agar tidak menghardik, caci maki dan menghina. Teknik 

ini kadang-kadang menjadi satu-satunya teknik yang tersedia jika bukti fisik kurang. 

Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan kata-kata “bohong”harus dihindari. 

(8) Menyajikan Alternatif  

Pada saat alibi berkembang tak terarah maka selanjutnya terdakwa akan menjadi diam dan 

menarik diri. Kadang-kadang beberapa terdakwa menangis. Biarkan saja terdakwa 

memperlihatkan emosinya dengan menangis. Pada tahap itu, terdakwa sedang ragu-ragu 

apakah ia akan membuat pengakuan atau tidak. Pewawancara harus memberikan 

pertanyaan alternatif kepada terdakwa yang memberikan alternatif menerima secara moral 

kesalahan tersebut atau langsung menganggap bersalah.  
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a) Titik Awal Pengakuan 

         Apapun jawaban terdakwa atas pertanyaan alternatif sebenarnya terdakwa telah 

membuat pernyataan bersalah atau Titik Awal Pengakuan. Pada saat titik awal 

pengakuan dibuat, pelaku pelanggaran telah membuat keputusan untuk mengaku.  

Pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga alternatf negatif disajikan terlebih 

dahulu lalu diikuti dengan yang positif. Dengan cara ini, terdakwa hanya tinggal 

menjawab “ÿa” dan “tidak” untuk membuat titik awal pengakuan. Terdakwa 

umumnya juga akan menjawab secara negatif. 

Kadangkala terdakwa tetap tidak menjawab pertanyaan alternatif sehingga 

pewawancara harus mengulang-ulang sampai titik awal pengakuan terjadi.  

b) Memperkuat Penjelasan 

   Setelah titik awal pengakuan terjadi selanjutnya pewawancara harus berusaha untuk 

membuat terdakwa membuat keputusan untuk mengaku. Pewawancara harus 

membuat transisi menuju ke pengakuan verbal dimana detil pelanggaran berada. 

 

Kotak 5.17 
Pertanyaan Untuk Memperkuat Penjelasan 

Contoh: 

“Saya gembira sekali bapak memutuskan bersedia berbicara dengan kami, 
hingga ini memaksa kami memikirkan seluruhnya – bahwa bapak terlibat 
masalah ini karena bapak dalam kondisi yang tidak biasa. Kapan pertama 
kali bapak lakukakan ini?” 

                     Sumber: data diolah 
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c) Memperkuat Pemikiran 

            Pewawancara seharusnya memperkuat keputusan responden. Kemudian 

pewawancara seharusnya memindahkannya ke bentuk verbal dimana detail dari 

pelanggaran dapat diperoleh. Penguatan pemikiran dibangun terlebih dahulu akan 

membantu pengaku merasa senang, percaya bahwa pewawancara tidak akan 

menjatuhkannya. 

Kotak  5.18 

Pernyataan Memperkuat Pemikiran 
 

Contoh 

Pewawancara : 

Bu Shinta, saya senang mendengarkan bahwa ibu mempunyai alasan 
bagus untuk melakukannya. Hal ini akan memperkuat apa yang telah saya 
pikirkan selama ini bahwa ibu berada dalam keadaan yang luar biasa. 
Kapan hal ini pertama kali bu Shinta lakukan. 

                     Sumber: data diolah 

(9)   Pengakuan Verbal  

Pengalihan pada pengakuan verbal dibuat ketika tertuduh melengkapi detail informasi 

yang pertama kali tentang pelanggarannya. Pada kebanyakan interview, disana ada 3 

pendekatan umum untuk memperoleh pengakuan verbal: secara kronologi, secara 

transaksi, dan secara kejadian. 

               Selama admission-seeking interview, langkah pertama yang terbaik adalah 

konfirmasi detail umum dari pelanggaran, setelah itu baru mengarah ke yang spesifik. 

Karena latar belakang psikologi, banyak pengaku akan berbohong tentang satu atau lebih 

aspek pelanggaran. Ketika hal ini terjadi selama masa pengakuan verbal, pewawancara 

seharusnya membuat catatan mental dari perbedaan tersebut. 
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Beberapa perbedaan tersebut seharusnya disimpan sampai semua fakta relevan lainnya 

tersediakan oleh tertuduh. Jika perbedaan tersebut adalah material pada pelanggaran 

pewawancara seharusnya menyelesaikannya pada akhir pengakuan verbal atau 

membetulkannya pada penulisan pengakuan. Jika tidak material, beberapa informasi 

dapat dihilangkan dari penulisan pengakuan.  

Dibawah ini adalah beberapa items informasi yang seharusnya diperoleh selama 

pengakuan verbal : 

a) Tersangka tahu bahwa perbuatannya adalah salah. 

                    Niat sangat dibutuhkan dalam semua masalah yang berkaitan dengan kecurangan. 

Tidak hanya pengaku telah melakukan perbuatan tersebut, tapi juga dia 

melakukannya dengan niat. 

Kotak 5.19 

Memperjelas Niat Responden 

    Contoh 

     Pewawancara : 

Pak Budi, sekarang bapak telah memutuskan untuk membantu diri 
bapak sendiri dan saya dapat membantu juga. Saya ingin tanya 
beberapa hal untuk lebih memperjelasnya. Seperti yang saya mengerti 
bapak telah melakukannya dan bapak tahu itu adalah salah, tapi bapak 
tidak sungguh-sungguh bermaksud untuk menyakiti/merugikan  
perusahaan. 

                  Sumber: data diolah 

b) Fakta-fakta yang diketahui hanya oleh pengaku 

Pertanyaan sebaiknya ringkas sehingga pengaku dapat menjawab ya atau tidak. 

c) Perkiraan Sesuatu 

                   Dalam masalah kecurangan, hal ini adalah biasa bagi tersangka untuk memberikan 

penilaian rendah terhadap jumlah sesuatu yang terlibat. Jika tersangka menjawab 
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“Saya tidak tahu“, mulailah dengan jumlah yang lebih tinggi dan turun secara 

bertahap. 

Kotak 5.20 

Pertanyaan Menggali Perkiraan Jumlah 

Contoh: 
Pewawancara 

Pak Budi, berapa kali hal ini terjadi ? 
Responden 

Saya tidak tahu 
Pewawancara 

Apakah sebanyak 100 kali ? 
Responden 

Nggak. 
Pewawancara 

Mungkin 75 kali ? 
Responden 
Masih terlalu tinggi. Mungkin tidak lebih 2 atau 3 kali 

Pewawancara 
Bapak Budi  yakin ? 

Responden 
Mungkin 3 kali, tapi tidak lebih dari itu. 

 

                     Sumber: data diolah 
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d) Motif Melakukan Kecurangan 

            Motif adalah elemen penting dari kecurangan. 

Kotak 5.21 

Pertanyaan Menggali Motif Melakukan Kecurangan 

Contoh: 

Pak Budi, kita telah mendiskusikan apa yang telah bapak kerjakan. Tapi 
saya perlu mendengarkan dari bapak sendiri, mengapa bapak berpikir untuk 
melakukannya ? 

                     Sumber: Data diolah 

 

e) Kapan pelanggaran dimulai 

            Pewawancara ingin tahu perkiraan tanggal dan waktu dimulainya pelanggaran. 

Pertanyaan yang biasa diajukan yaitu : 

Kotak 5.22 

Pertanyaan Terkait Mulainya Penyimpangan 

Contoh 

Pewawancara 

Pak Budi, saya yakin bapak ingat kapan pertama kali ini terjadi ? 

Responden 

Sekitar pertengahan Maret  tahun kemarin. 
                         Sumber: data diolah 
 

f) Kapan pelanggaran diakhiri 

Dalam masalah kecurangan, khususnya kecurangan intern, pelanggaran biasanya 

berlanjut. Mereka adalah kejahatan yang jarang berhenti sebelum didapatkan. 

Pertanyaan yang disampaikan biasanya berbentuk phrasa  
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Kotak 5.23 
Pertanyaan Kapan Diakhirinya Penyimpangan 

Pewawancara 

Pak Budi, kapan terakhir kali bapak  melakukannya ? 

                    Sumber: data diolah 

g) Keterlibatan orang lain 

            Banyak kecurangan adalah pekerjaan berbahaya pribadi yang dilakukan tanpa 

bantuan kaki tangan. Pertanyaan sebaiknya diarahkan pada “siapa orang lain yang 

tahu?” daripada “apakah orang lain tahu? 

h) Bukti Fisik 

            Bukti fisik seharusnya diperoleh dari pengakuan. Dalam banyak kejadian, 

pendapatan yang tersembunyi dari kecurangan disimpan dalam rekening bank 

pelaku. Pewawancara biasanya menanyakan ke responden untuk menyerahkan 

secara sukarela catatan perbankan untuk direview. Ada 2 hal yang 

direkomendasikan : 

a. Membuat otorisasi tertulis secara terpisah. 

b. Kalimat yang ditambahkan pada catatan pengakuan untuk menyerahkan secara 

sukarela informasi banknya. 

             Metode pertama yang biasanya lebih baik. 

              Permintaan bukti fisik dari pengaku dapat diset sebagai berikut : 

 

 

 

 



 
 

358 

Kotak 5.24 

Pertanyaan Terkait Komitmen Responden 

Contoh 

Pewawancara : 

Pak Budi, sebagai bagian melengkapi detail membutuhkan 
catatan bank bapak. Pak Budi  mengerti hal ini, bersediakah 
bapak membayar ? 
 
 

Responden 

Tidak, saya tidak bersedia 

Pewawancara 

Baik, saya hanya perlu untuk mendokumentasikan fakta dan 
memperjelasnya. Bapak telah memutuskan untuk 
menceritakan sejarahnya secara lengkap, termasuk cerita 
lainnya. Saya ingin meyakinkan bahwa fakta-fakta tersebut 
adalah akurat dan fair buat bapak. Dan saya ingin melaporkan 
bahwa bapak sangat bekerjasama dan ingin mengerjakan 
sesuatu yang baik, ok? 
 

Responden 

Okay 

Pewawancara 

Dimana bapak  simpan rekening bank bapak ? 

Responden 

Di Bank Rakyat Indonesia. 

                           Sumber: data diolah 

i) Penempatan Hasil 

Pewawancara seharusnya menemukan jawaban apa yang terjadi pada pendapatan 

yang disembunyikan yang diperoleh dari kecurangan. Hal ini adalah tipe untuk 

uang yang digunakan untuk tujuan tidak jelas. 
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B. Fase Penuntupan 

 
Apabila responden merupakan saksi yang netral dan bukan pihak yang terlibat dengan 

penyimpangan yang sedang diaudit maka fase penutupan wawancara dapat dilakukan setelah 

pewawancara mengajukan pertanyaan memperoleh informasi (informational questions).  Apabila 

responden merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan maka setelah seluruh 

rangkaian pertanyaan diselesaikan, pewawancara dapat mengakhiri wawancara dengan memasuki 

fase penutupan. 

Pewawancara mereview kembali catatan atau Berita Acara Permintaan Klarifikasi yang 

harus ditandatangani oleh responden dan memberi kesempatan pada responden untuk menelitinya 

sebelum menandatangani. Pewawancara harus mengakhiri proses wawancara sama baiknya  

seperti mengawali proses wawancara. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan pada fase penutupan sebagai berikut: 

a. Pewawancara memberi kesempatan pada responden apabila ingin mengungkapkan hal-

hal lain yang mungkin terlewatkan dalam proses wawancara 

b. Pewawancara mengucapkan terima kasih pada responden 

c.  Pewawancara menyampaikan antisipasi apabila di kemudian hari perlu bertemu kembali 

dengan responden untuk menindak lanjuti informasi yang telah disampaikan responden. 

Dalam pengumpulan bukti audit forensik, auditor juga mengarahkan dan mendekatkan bukti audit 

ke bukti hukum dan  dilakukan dengan teknik pengumpulan bukti sebagai berikut: 

1) Pengujian fisisk (Physical Examination)   

      Untuk pengujian fisik, auditor melakukan pemeriksaan/inpeksi atau penghitungan terhadap 

fisik aset/aktiva dari auditan. Kertas kerja audit atas kegiatan ini adalah Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) Fisik yang ditandatangani oleh auditor maupun auditan. Berkaitan dengan 
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kegiatan pengujian fisik ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Aktivitas yang perlu 

diperhatikan adalah auditor menyaksikan sesuatu (mungkin fisik aset atau keadaan tertentu), 

ada dokumen yang ditandatangani, auditor dapat menilai sesuatu berdasarkan keahliannya. 

Berdasarkan fakta-fakta adanya kegiatan tersebut maka bukti hukum yang dapat 

dikembangkan dari jenis bukti audit adalah: 

a. Keterangan saksi. 

Auditor dapat diminta sebagai saksi sehubungan dengan apa yang dilihat sendiri, dengar 

sendiri atau alami sendiri. Auditor juga dapat didengar keterangannya sebagai saksi 

sehubungan dengan pelaksanaan audit program yang harus dijalankannya.  

b. Surat 

BAP Fisik yang ditandatangani oleh auditor dan auditan dapat memenuhi ketentuan hukum 

sebagai bukti surat sepanjang didukung dengan alat pembuktian yang lain (pasal 187 huruf 

d KUHAP). Contoh BAP Fisik disebutkan bahwa alat kesehatan yang ada hanya 15 unit 

yang seharusnya 18 unit. Audit menunjukkan bahwa alat tersebut merupakan alat yang 

harus diimport. Dari bukti-bukti impor barang, ternyata barang yang diimpor hanya 15 

unit. Berdasarkan ini maka BAP Fisik dapat dijadikan alat bukti surat kerena diperkuat 

dengan alat pembuktian lainnya, yaitu bukti impor barang. 

c. Keterangan ahli 

Auditor dapat diminta pendapatnya sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

pemeriksaan fisik tersebut., misalnya bagaimana pengendalian atas suatu aset dan jumlah 

dari aset tersebut pada saat pemeriksaan.  Mungkin bisa diketahui sebabnya, bahwa barang 

langsung diterima dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang tanpa dilakukan 

pemeriksaan terlebih dahulu. 
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d. Petunjuk 

Auditor berkewajiban untuk setiap langkah yang dilakukannya dituangkan dalam kertas 

kerja audit. Dalam hal BAP Fisik, auditor biasanya membuat simpulan atas apa yang telah 

dilakukannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, kertas kerja audit dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam rangka 

mengadili suatu perkara. Begitu juga dalam audit forensik atas dugaan terjadinya tindak 

pidana pencucian uang, kertas kerja audit dapat diperlakukan sebagai bukti petunjuk bagi 

hakim dalam perkara yang bersangkutan.   

2) Konfirmasi (Confirmation) 

      Bukti konfirmasi didapat dengan cara mengajukan pertanyaan dalam rangka memperoleh 

penegasan dari pihak lain (selain pihak yang terkait dengan transaksi yang obyek audit). Pada 

umumnya dalam suatu audit, konfirmasi dilakukan secara tertulis. Jika komfirmasi tertulis 

yang dilakukan maka bentuk bukti hukum yang dapat diperoleh dari jenis bukti audit 

konfirmasi adalah bukti surat sepanjang didukung dengan bukti lain yang sah  (pasal 187 huruf  

d  KUHAP) Sebagai contoh: berdasarkan bukti konfirmasi, auditor melakukan wawancara 

dengan pihak yang tekait dan diperoleh hubungan yang saling mendukung antara hasil 

konfirmasi  dengan hasil wawancara tersebut maka bukti konfirmasi dapat dijadikan bukti 

surat. Namun perlu dicatat bahwa dari sisi hukum acara pidana, wawancara yang mendukung 

konfirmasi tersebut harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan oleh penyidik. 

Artinya pengembangan bukti konfirmasi menjadi bukti hukum harus dilakukan dengan 

bantuan kewenangan penyidik. 
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3) Dokumentasi (Documentation) 

      Dokumen merupakan jenis bukti audit yang didapat dari hasil pengujian yang dilakukan oleh 

auditor terhadap dokumen dan catatan yang mendukung informasi audit. Dokumen adalah 

dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan auditan yang menjadi obyek audit. 

Contoh dokumen adalah risalah rapat umum pemegang saham (RUPS), kontrak dan 

sebagainya. Dalam rangka mengembangkan jenis bukti audit dokumen ke arah bukti hukum, 

auditor forensik selalu memperthatikan kesesuaian dokumen yang bersangkutan dengan 

ketentuan pasal 187 KUHAP dan cara memperoleh dokumen yang bersangkutan. Dokumen 

dapat langsung dikilasifikasikan sebagai bukti surat sesuai dengan huruf a.b. c atau d dari pasal 

187 KUHAP. Dalam praktik di sidang pengadilan, setiap dokumen tersebut harus asli. Bagi 

auditor, memperoleh dokumen asli tidak mungkin. Dokumen asli adalah milik auditan, oleh 

karena itu tidak mungkin diserahkan kepada auditor untuk dijadikan kertas kerja audit. Dalam 

praktik, biasanya auditor memperoleh fotocopy dari dokumen yang bersangkutan. Dari sisi 

hukum pidana, agar fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung 

dakwaan, fotocopy tersebut harus di legalisasi oleh pejabat yang berwenang. Jadi dokumen ini 

dapat diarahkan menjadi bukti surat menurut KUHAP.  Dalam hal syarat-syarat sebagai bukti 

surat tidak terpenuhi maka setidak tidaknya dokumen tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk 

bagi hakim. 

4) Observasi (Observation) 

      Observasi adalah jenis bukti  audit yang digunakan untuk menilai aktivitas tertentu dari auditan 

atau organisasi auditan yang dilakukan oleh auditor melalui penggunaan indera. Observasi 

diolah oleh auditor dengan keahlian yang dimiliki dengan berbagai informasi lain. Selanjutnya 

auditor menyimpulkan hasil observasi tersebut. Hasil observasi oleh auditor dituangkan dalam 
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suatu kertas kerja audit. Dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, hasil observasi 

yang dituangkan dalam kertas kerja audit dapat digunakan oleh hakim sebagai bukti petunjuk. 

      Observasi juga adapat dikembangkan menjadi alat bukti keterangan saksi. Dalam hal auditor 

dapat diminta untuk menjadi saksi atas apa yang dilihat, didengar dan alami sendiri. Saksi 

disini adalah seksi dalam pengertian saksi berantai 

5) Tanya jawab dengan auditan  (Inquires of the clients) 

      Tanya jawab merupakan salahsatu teknik auditor untuk melakukan pengujian atas apa yang 

menjadi obyek audit. Secara toeritis, bukti audit yang berasal dari tanya jawab ini mempunyai 

tingkat keandalan yang lebih rendah dari bukti audit yang telah dikemukakan di atas, namun 

dalam pemgungkapan dugaan tindak pidana korupsi hasil tanya jawab ini juga dapat 

mempunyai nilai.  

Untuk menggali informasi/bukti yang dibutuhkan khususnya untuk kasus-kasus yang 

kompleks, umumnya melalui langkah-langkah berikut : 

a) Membangun circumstantial evidence  melalui interviu saksi yang kooperatif dan 

dokumen yang tersedia; 

b) Mempergunakan circumstantial evidence untuk mengidentifikasi dan beralih ke saksi 

internal entitas yang dapat memberikan bukti langsung (direct evidence) tentang pihak-

pihak yang diduga terlibat; 

c) Seal the case , identifikasi dan tanggapi bantahan pihak yang terlibat, dan buktikan 

kesengajaan melalui pemeriksaan subyek atau sasara 

Hal ini biasa dilakukan dengan wawancara atau permintaan klarifikasi kepada beberapa pihak 

yang terkait dengan penyimpangan yang terjadi. Wawancara umumnya dimulai dari 

lingkungan paling luar yang tidak mempunyai kepentingan terhadap kasus yang akan diungkap 
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atau saksi yang tidak memiliki kepentingan yang kemudian menuju kepada pihak pihak yang 

memiliki konspirasi dan akhirnya kepada pihak pihak yang menjadi target kasus tersebut. 

Alurnya dapat disajikan dalam gambar 5.1   berikut: 

 

Gambar 5.1 
Teknik Wawancara 

 

 
Sumber: BPKP (2007) 

      Tanya jawab yang dituangkan dalam kertas kerja audit dapat mempunyai nilai sebagai alat 

bukti petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Tanya jawab 

yang dapat menjadi alat bukti keterangan saksi hanya dapat dilakukan penyidik dalam bentuk 

berita acara permintaan keterangan dalam tahap penyidikan. Auditor tidak mempunyai 

kewenangan untuk melakukan tanya jawab yang dapat menjadi alat bukti kesaksian. Namun 

perlu diingat bahwa dalam hal auditor melakukan tanya jawab dengan suatu pihak yang terkait 

dengan sangkaan penyimpangan, apa yang terungkap dapat digunakan oleh penyidik untuk 

kepentingan penyidikan.   

Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi PelaporanKonsep Dasar

DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR INVESTIGATIF
PUSDIKLATWAS, 30 JANUARI 2007

Interview
Suspect

TYPES SOURCE QUANTITY QUALITY METHODE

Pengumpulan
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6) Reperformance (pelaksanaan ulang) 

      Pelaksanaan ulang merupakan jenis bukti audit yang diperoleh dengan cara melakukan 

pengecekan kembali terhadapm suatu sample perhitungan dengan cara pemindahan informasi 

yang dilakukan auditan dalam periode yang diaudit. Pelaksanaan ulang tersebut dituangkan 

oleh auditor dalam suatu kertas kerja. Dalam pengungkapan dugaan pidana korupsi atau pidana 

pencucian uang, apa yang dilakukan auditor dapat diajdikan alat bukti petunjuk bagi hakim. 

7) Analytical procedures (prosedur analitis) 

Prosedur analitis merupakan jenis bukti audit yang diperoleh melalui perbandingan antara satu 

data/informasi dengan data/informasi lainnya. Dari hasil perbandingan tersebut auditor dapat 

menyimpulkan apakah suatu transaksi mengandung kejanggalan atau tidak. Hasil dari 

prosedur analitis biasanya menghasilkan suatu indikasi. Auditor forensik perlu membukti 

kebenaran material atas indikasi tersebut.  

Dalam hal pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, 

hasil prosedur analitis yang dituangkan dalam kertas kerja audit dapat digunakan oleh hakim 

sebagai alat bukti petunjuk 

3. Evaluasi Bukti 

               Kegiatan ini adalah tindakan untuk meyakinkan bahwa bukti-bukti yang telah 

dikumpulkan: 

a) Memiliki kaitan dan mendukung tersedianya alat bukti dari sudut pandang hukum 

pembuktian tindak pidana korupsi 

b) Membuktikan hipotesis yang telah dikembangkan kembali untuk menyusun uraian 

fakta, pihak-pihak yang diduga terlibat dan bertanggungjawab, serta kerugian 

keuangan negara 
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Setiap bukti yang diperoleh, dianalisis untuk menilai kesesuaian bukti (relevansi) dengan hipotesa 

serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lebih lanjut. Hasil analisis bukti 

dapat memberikan petunjuk untuk memperoleh bukti-bukti lain yang relevan sebagai bukti 

dukungan atas validitas bukti yang diperoleh.  

Menurut narasumber Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan: 

        “ Hasil analisis dapat menunjukkan gambaran mengenai suatu kejadian dari suatu peristiwa. 
Rangkain dari berbagai analisis bukti akan menggambarkan secara menyeluruh keadaan 
yang sesungguhnya mengenai suatu sangkaan yang ingin diuji kebenarannya” 

(Kabid Investigasi)  

Berkaitan dengan kegiatan evaluasi bukti, narasumber Kepala Sub Direktorat Instansi Pemerintah 

menyatakan” 

          “ Hasil rangkaian bukti-bukti tersebut kita evaluasi secara berkala untuk menilai apakah 
hipotesa yang kita susun telah menggambarkan kondisi yang sesungguhnya hingga pada 
aakhirnya evaluasi ditujukan untuk menyimpulkan terbukti atau tidaknya suatu tindak 
pidana korupsi” 

(Kasubdit Investigasi) 
Dalam menguji hipotesis, auditor kemungkinan menemukan bahwa semua fakta tidak cocok 

dengan skenario tertentu yang telah diperkirakan. Jika demikian, hipotesis harus direvisi dan diuji 

kembali.  Hasil evaluasi bukti dapat menunjukkan bahwa hipotesis  penyimpangan terbukti atau 

tidak terbukti (tidak cukup bukti untuk membenarkan hipotesis penyimpangan) 

      Dalam melakukan analisis bukti ada beberapa yang pada umumnya digunakan oleh auditor 

forensic BPKP, sebagaimana terungkap dalam hasil Focus Group Discussion (FGD) berikut: 

a. Find/Dapatkan. Setiap bukti yang telah disusun dalam perencanaan audit, melalui berbagai 

teknik audit, auditor berupaya untuk memperoleh bukti bukti yang relevan terhadap kasus yang 

ditangani. 
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b. Read and Interpret Document. Setiap bukti yang diperoleh, dipelajari dan diinterpretasikan 

oleh auditor. Tahapan ini merupakan tahapan yang menentukan dalam proses audit forensik.  

Sering kita temui dalam proses audit forensik, auditor tidak dapat menginterpretasikan suatu 

bukti yang diperoleh karena ketidak mampuan auditor membaca dan menginterpretasikan 

suatu bukti, sehingga suatu penyimpangan tudak diketahui meskipun bukti penyimpangan 

telah diperoleh auditor.   

c. Determined Relevance. Tentukan relevansi bukti yang diperoleh terhadap kasus yang 

ditangani. Bukti yang tidak terkait dengan kasus untuk sementara dapat diabaikan. Suatu bukti 

yang awalnya dianggap tidak relevan mungkin ternyata relevan untuk pembuktian suatu 

kejadian. 

d. Verify The Evidence. Setelah menentukan relevansi suatu bukti kemudian melakukan 

verifikasi dari bukti itu sendiri. Verifikasi yang dimaksudkan disini adalah menilai kebenaran 

dari bukti itu sendiri. Dalam melakukan penilaian, auditor dapat meminta dokumen pendukung 

sebagai bukti dukungan atas dokumen yang diterima. Misalnya untuk menilai kebenaran suatu 

kontrak, auditor dapat meminta dokumen-dokumen pendukung kontrak seperti Surat Perintah 

Kerja, Surat Keputusan Pemenang Lelang dan sebagainya. 

e. Assemble The Evidence. Setelah bukti bukti diuji kebenarannya, langkah selanjutnya adalah 

memasukan bukti tersebut dalam rangkaian bukti-bukti yang dapat menggambarkan kenyataan 

yang ditemui. 

f. Draw`Conclussions. Akhir dari setiap analisis bukti adalah menyusun simpulan atas setiap 

bukti yang diterima. Hal ini akan sangat membantu auditor dalam merangkum bukti dalam 

rangkaian bukti-bukti. Auditor tidak perlu membaca kembali dokumen, tetapi cukup melihat 

simpulan yang dibuat terhadap dokumen tersebut. 
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Selain teknis analisis bukti di atas yang dibahas dalam FGD yang diikuti oleh 11 orang auditor 

forensik berpengalaman puluhan tahun dalam audit forensic, dibahas pula mengenai teknik 

evaluasi  bukti yang digunakan. Berikut ini simpulan FGD  mengenai teknik evaluasi bukti yang 

digunakan di lingkungan BPKP dalam pelaksanaan audit forensik yaitu: 

e. Hal yang perlu diantisipasi dalam melakukan evaluasi bukti, yaitu mengenai urutan proses 

kejadian (sequence) dan kerangka waktu kejadian (time frame). Kedua hal tersebut dijabarkan 

dalam bentuk bagan arus kejadian (Flowchart Mosdus Operandi) atau dalam bentuk naratif 

yang menggambarkan kronologi fakta kejadian. 

f. Menyusun bagan arus dan kronologis fakta kejadian sangat bermanfaat bagi auditor untuk 

memahami kondisi sesungguhnya dari kasus yang ditangani. Flow chart ini merupakan salah 

satu teknik untuk memudahkan pemahaman suatu proses kejadian. Melalui penyusunan bagan 

arus kejadian dapat diketahui  Apa Siapa Bilamana dan Bagaimana suatu proses kejadian 

terjadi. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam suatu rangkaian proses 

kejadian umumnya dikenal dengan istilah “kasus posisi”. Kasus posisi merupakan suatu titik 

awal dan akhir dari perbuatan  tindak pidana korupsi. Posisi awal perbuatan umumnya ditandai 

dengan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan (perbuatan melawan hukum) 

sedang posisi akhir dari perbuatan adalah adanya keuntungan pribadi atau pihak lain atau 

golongan. Keuntungan pribadi atau golongan tersebut, disisi lain menimbulkan kerugian 

keuangan negara dan atau perekonomian negara. Kasus posisi ini harus didukung dengan 

kualitas dan kuantitas bukti yang dapat diterima dalam proses pengadilan. Apabila 

menggunakan bukti bukti yang tidak langsung, harus didukung dengan serangkaian bukti-

bukti pendukung lainnya yang dapat menunjukkan ada atau tidaknya perbuatan Tindak Pidana 

Korupsi. Demikian pula dalam menjajikan kronologi  fakta harus dijabarkan dalam bentuk 

naratif dengan memperhatikan aspek waktu kejadian. Kronologi fakta  harus didasarkan pada 
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urutan kejadian yang sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti yang diterima. Namun demikian 

dalam menyusun suatu kronologi fakta kejadian, ada `satu hal yang harus diwaspadai oleh 

auditor forensik mengenai kemungkinan adanya rekayasa dokume bukti, sehingga “Bilamana” 

yang ditunjukkan dari suatu dokumen bukti tidak menggambarkan kondisi yang sesunguhnya.  

Dalam rangka menunjang teknik audit forensic yang digunakan sebagaimana dijelaskan terdahulu, 

perlu pula diperhatikan oleh auditor forensik beberapa hal sebagai berikut: 

a.   Memperoleh alat/barang bukti 

     Yang dimaksudkan dengan alat bukti adalah alat bukti yang dapat diarahkan menjadi alat bukti 

hukum menurut ketentuan hukum pidana atau menurut ketentuan hukum Perdata. Menurut 

pasal 184 KUHAP terdapat lima jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  Dalam pelaksanaan audit forensic atas kasus 

yang berindikasi merugikan keuangan negara, diupayakan paling sedikit dua jenis alat bukti 

dari lima alat bukti yang sah, sebagaimana bunyi pasal 183 KUHAP.  Sedangkan yang 

dimaksud dengan barang bukti adalah barang yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana 

maupun perdata yang diperkarakan seperti obyek tindak pidana/.perdata, alat untuk melakukan 

perbuatan (misalnya cap, mesin kas, computer, telepon dll); hasil dari perbuatan (misalnya 

rumah, mobil, pabrik); serta barang barang lainnya yang mempunyai hubungan langsung 

dengan perbuatan tersebut (seperti tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, 

angka atau perforasi yang memiliki makna). 

      Auditor tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyegelan dan penyitaan, maka untuk 

memperoleh alat/baran bukti dapat dilakukan dengann cara: 

      1) Meminjam dan mengembalikan alat/barang bukti asli dengan Berita Acara Peminjaman 

dan/ atau Pengembalian Barang Bukti. Auditor sedapat mungkin berupaya untuk 
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mendapatkan bukti/dokumen asli. Atas dokumen/bukti yang sangat penting bagi proses 

penanganan kasusnya, selanjutnya diupayakan sedemikian rupa agar pengembaliannya 

tidak menimbulkan kemungkinan terjadinya penghilangan, manipulasi, atau rekayasa 

terhadap alat/barang bukti tersebut. 

      2) Memperoleh foto copy dokumen, apabila dokumen asli tidak dimungkinkan. Fotocopi 

dokumen yang mendukung temuan harus dilegalisasi/diotentifikasi oleh pembuat 

dokumen asli atau pejabat yang berwenang  dari auditan. Untuk menjaga keberadaan bukti 

asli, maka fotocopi dokumen tersebut dilegalisasi dengan penjelasan: “ Sesuai dengan 

aslinya dan bukti asli ada di kantor kami di bawah tanggungjawab Sdr. XY”. 

            Dalam hal dokumen asli tidak diperoleh namun fotokopi dokumen tersebut tersedia namun 

tidak ada pejabat yang bersedia melegalisasinya maka untuk meyakinkan dokumen 

tersebut, perlu melakukan prosedur audit lainnya seperti konfirmasi kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan dokumen. 

       3) Memperoleh dokumen bank yang dijamin kerahasiaannya, dilakukan dengan beberapa 

cara: 

      (1)  Meminta dokumen yang diperlukan kepada Bank, dengan izin/kuasa dari  pemegang 

rekening. 

       (2) Jika cara di atas tidak berhasil, maka perolehan dokumen Bank dapat ditempuh dengan 

meminta bantuan pihak Instansi Penyidik untuk mendapat ijin Pimpinan Bank 

Indonesia, setelah melalui proses sesuai dengan prosedur yang berlaku di Instansi 

Penyidik. 
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b. Pengamanan alat/barang bukti. 

             Alat bukti/ barang bukti tidak disimpan oleh auditor, barang bukti tersebut harus 

disegel/diamankan oleh penanggungjawab alat/barang bukti dengan sepengetahuan pejabat yang 

berwenang dari auditan dan auditor. Untuk itu perlu dibuat Berita Acara Pengamanan Barang 

Bukti. Pihak auditan atau penanggung jawab alat/barang bukti, diminta untuk membuat ” 

Pernyataan Kelengkapan Alat/Barang Bukti yang di Audit” untuk meyakinkan bahwa tidak ada 

barang bukti lainnya yang belum diserahkan/ diperhatikan. 

 4. Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 

           Hampir sama dengan audit investigative. Kegiatan Audit dalam rangka Penghitungan 

Kerugian Keuangan Negara juga berasal dari permintaan instansi penyidik  kepada auditor BPKP. 

Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara  tersebut tidaklah  mudah. 

Merumuskan adanya tindak pidana korupsi pada tahap pertama merupakan kewenangan atau 

masuk wilayah ahli hukum. Sedangkan untuk memastikan ada atau tidak adanya kerugian 

keuangan negara dan menghitung besarnya kerugian keuangan negara merupakan wilayah kerja 

auditor forensik.  Salah satu upaya untuk dapat mengungkapkan bahwa telah terjadinya kerugian 

negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum  adalah melalui kegiatan audit dalam 

rangka penghitungan kerugian keuangan negara.  

Manurut nara sumber Kabid Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I  

“Dalam hal ini kerugian keuangan negara baru dapat dihitung apabila sudah jelas unsur 
melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka, yang  ditetapkan oleh penyidik.  Kemudian 
untuk dapat menghitung besarnya jumlah kerugian keuangan negara tersebut secara efektif 
dan efisien disamping diperlukan kemampuan akunting dan auditing juga tidak kalah 
pentingnya auditor tersebut juga memiliki kemampuan  yang memadai dalam akunting 
forensik dan berpengalaman dalam melakukan audit investigatif. Kemampuan ini diperlukan 
agar auditor mampu memahami modus operandi dari kasus yang dihitung kerugian keuangan 
negaranya sehingga auditor akan lebih mudah untuk menentukan dan mengevaluasi bukti-
bukti yang cukup, kompeten, dan relevan” 

(Kabid Investigasi) 
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Nara sumber Kasubdit Investigasi Intansi Pemerintah  kantor BPKP Pusat menjelaskan: 

“Dalam hal hasil penyelidikan/penyidikan tidak diperoleh tambahan data/bukti yang 
mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara 
sebagaimana tercantum dalam LHAI adalah bersifat final. Penugasan yang dimintakan 
selanjutnya oleh aparat penegak hukum adalah penugasan pemberian keterangan ahli.  
Namun dalam hal penyelidikan/penyidikan memperoleh tambahan data/bukti yang 
mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana yang tercantum dalam 
LHAI, maka Pimpinan Unit Kerja auditor dapat menugaskan BPKP untuk melakukan 
penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang didahulukan 
dengan permintaan dari pimpinan instansi penyidik” 

(Kasubdit Investigasi) 

Ditambahkan oleh narasumber dari Kabid Investigasi BPKP Perwakilan DIY bahwa; 
 “Dalam hal audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan 
adanya novum atau bukti tambahan baru, maka pada saat menghitung kerugian keuangan 
negara diawali dengan jumlah kerugian keuangan negara seperti termuat dalam LHAI 
ditambah dengan bukti-bukti yang diterima dari penyidik” 

(Kabid Investigasi) 

       Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan   

menggunakan teknik-teknik audit investigative yang relevan. Jika dalam kegiatan audit baik audit 

umum atau audit keuangan maupun audit investigatif, sebelum menerbitkan laporannya ada 

keharusan bagi auditor untuk mengklarifikasikan/mengkonfimasikan hasil auditnya kepada 

auditan. Tetapi dalam penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, 

auditor tidak berhubungan dengan tersangka dan atau unit oganisasinya tempat ia bekerja. Oleh 

karena itu semua bukti-bukti  yang menjadi dasar penghitungan kerugian keuangan negara 

dikumpulkan melalui pihak penyidik. Auditor memita bantuan penyidik untuk megumpulkan 

bukti-bukti tersebut sehingga cukup untuk dapat dilaksanakan penghitungan kerugian keuangan 

negara. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, pihak penyidik dapat memaksa dan 

menyita sehingga akan lebih mudah memperoleh bukti walaupun bukti tersebut awalnya sengaja 

disembunyikan oleh tersangka yang mungkin sulit untuk diperoleh bila diminta oleh auditor yang 

tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki oleh seorang penyidik.  Perbedaan yang lain 

dengan  penugasan audit, dalam penugasan penghitungan kerugian keuangan negara auditor tidak  
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melakukan klarifikasi/megkonfirmasikan hasil perhitungannya ke pihak tersangka, karena 

penugasan ini dilakukan auditor dalam rangka membantu pihak penyidik dalam tahap penyidikan. 

Bila diperlukan prosedur ini dapat dilakukan melalui penyidik. Pihak penyidik dapat saja 

mengkalirifikasikannya kepada pihak tersangka mengenai informasi yang diperlukan  auditor dari 

tersangka  terkait dengan kegiatan  penghitungan kerugian keuangan negara. 

Tujuan dilakukannya penghitungan besarnya kerugian negara antara lain: 

a. Untuk menentukan besarnya uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh 

pihak yang terbukti bersalah bila terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur 

dalam pasal 17 dan 18 UU No.31 Tahun 1999 

b. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat 

ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan 

c. Dalam kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainya (kekurangan 

perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan 

sebagai bahan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdata/TP/TGR 

                 Secara konseptual menurut Tuanakotta (2009) proses yang berkaitan dengan kerugian 

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dibagi dalam tiga tahap yaitu: 

(1) Tahap pertama, menentukan ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara. Hal ini 

berkaitan dengan merumuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, yang 

merupakan kewenangan ahli hukum.  

  (2) Tahap  kedua, adalah menghitung besarnya kerugian keuangan negara tersebut kalau 

memang ada. Tahap keduanya ini dilakukan oleh akuntan/auditor forensik 
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  (3) Tahap ketiga, menetapkan kerugian keuangan negara dan besarnya uang pengganti, 

merupakan kewenangan hakim 

Dalam tahap kedua yaitu penghitungan kerugian keuangan negara, oleh BPKP dilaksanakan 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

Persiapan. Sebelum menerima penugasan maka auditor BPKP meminta instansi penyidik/ 

instansi peminta untuk mengadakan ekspose mengenai kasus yang berindikasi dapat merugikan 

keuangan negara yang akan dibuat perhitungannya. Ekspose  yang dilaksanakan instansi penyidik 

dimaksudkan untuk mengungkapkan modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari kasus 

tersebut. Disamping itu juga dimaksudkan untuk menentukan dapat tidaknya perhitungan kerugian 

keuangan negara dilaksanakan. Penentuan sasaran dan  ruang lingkup penugasan ditentukan 

berdasarkan hasil kesepakatan dengan pihak penyidik setelah pembahasan hasil ekspose yang 

dilaksanakan pihak penyidik. Dalam tahap ini juga ditetapkan langkah-langkah kerja yang 

mengarah pada  mendapatkan bukti-bukti yang sah secara hukum, sehingga dapat digunakan untuk 

menghitung nilai kerugian keuangan negara dan atau potensi  kerugian keuangan negara. 

Mengingat pengumpulan  bukti dilakukan oleh pihak penyidik peminta, langkah-langkah kerja 

juga harus mengungkapkan relevansi, materialitas dan kompetensi dari bukti yang diterima dari 

pihak penyidik.  

            Perlunya dilakukan ekspose ini, sejalan dengan pendapat Tuanakotta (2009), yang 

menyatakan  “bahwa merumuskan tindak pidana korupsi adalah merupakan wilayah ahli hukum, 

sedangkan untuk untuk memastikan ada tidaknya kerugian keuangan negara dan menghitung 

besarnya kerugian tersebut merupakan wilayah akuntan/auditor/akuntan forensik”. Tahap pertama 

dan tahap kedua berhubungan erat dan bersifat interaktif dan reiterative.  
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              Ekpose ini dipimpin oleh Penanggungjawab atau pembantu penanggungjawab pada unit 

kerja auditor yang diikuti oleh beberapa orang dari pihak instansi penyidik (biasanya 3 sampai 5 

orang) dan dari pihak auditor 7 sampai 11 orang yang terdiri dari pengendali teknis, ketua tim dan 

anggota tim. Jalannya ekspose dipandu oleh seorang moderator dan didokumentasikan dalam 

notulen ekspose yang kemudian dibuatkan risalah ekpose. Lamanya eksposes tergantung 

kasusnya, tetapi biasanya antara 1,5 s/d 3 jam. Tim Penyidik memaparkan modus operandi kasus 

dan bukti-bukti yang mendukung dugaan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

tersangka dan bukti-bukti yang mendukung adanya kerugian keuangan negara yang 

ditimbulkannya.      Ekspose diarahkan untuk menggali  bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh 

penyidik apakah bukti-bukti tersebut  kompeten dan relevan  serta cukup untuk mendukung 

penghitungan kerugian keuangan negara.   

                Dalam pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara auditor akan melakukan 

hal-hal berikut: 

1).   Pengumpulan dan Evaluasi Bukti-bukti: 

 Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara terkait dengan kasus dugaan tindak 

pidana korupsi didasarkan pada bukti-bukti  kompeten dan relevan yang diperlukan auditor 

dari auditan yang diperoleh melalui  penyidik. Pengujian dan analisis terhadap bukti-bukti 

tersebut dilakukan secara sensus. Evaluasi dan analisis dilakukan berdasarkan metode yang 

lazim dalam audit dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari suatu transaksi 

atau kegiatan serta ketentuan yang berlaku. 

Dalam pengumpulan bukti-bukti yang relevan kadangkala auditor mengalami hambatan, 

sebagaimana diterangkan oleh Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Utara:  
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              “ Kadangkala bukti-bukti yang kita perlukan sulit untuk diperoleh, terutama bilamana 
bukti-bukti tersebut sudah lama dan ada kemungkinan disembunyikan oleh auditan. 
Untuk mengatasi ini biasanya kita minta bantuan penyidik untuk memperolehnya. 
Tim auditor akan mengajukan surat permintaan keapada tim penyidik untuk 
melengkapi bukti bukti   yang terkait dan mendukung perhitungan yang dilakukan 
atas dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Dari 
mempelajari modus operandi dan fakta fakta yang ada, tim auditor akan bisa 
menentukan bukti-bukti relevan yang diperlukan, seperti rekening koran untuk 
transfer uang atau bukti pemeriksaan fisik barang di gudang, faktur pembelian dan 
faktur penjualan dan bukti-bukti lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan dan 
non keuangan ” 

              (Kabid Investigasi) 

2).  Metode Penghitungan Kerugian Keuanga Negara 

Metode dan cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan 

secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus 

penyimpangan yang terjadi. Namun demikian dalam menghitung kerugian keuangan negara, 

auditor  menempuh hal-hal sebagai berikut.: 

     (1).Mengidentifikasi Penyimpangan yang  terjadi: 

           Mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi misalnya, kontrak/pembayaran fiktif, 

mark-up/kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari seharusnya, kualitas barang 

lebih rendah dari yang seharusnya, harga jual terlalu rendah/mark-down. 

a. Mempelajari dasar hukum kegiatan yang digunakan seperti prinsip-prinsip akuntasi, 

undang-undang, Keppres tentang pengadaan barang dan jasa,  pertanahan , ruislag dll) 

b. Meneliti apakah kasus yang dihitung kerugiannya termasuk kategori keuangan negara 

atau tidak. 

c. Mengidentifikasi penyebab kerugiannya (unsur-unsur melawan hukum, 

penyalahgunaan jabatan, kelalaian, dsb apakah memenuhi unsur TPK atau tidak 

d. Mengidentifikasi waktu terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum 

(2) Mengidentifikasi Transaksi 
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a. Mengidentifkasi jenis transaksi misalnya, masalah pengadaan barang dan jasa, 

penyaluran kredit, penjualan aset dan lain sebagainya, 

b. Menentukan jenis kerugian misalnya hilang/kurang diterimanya penerimaan suatu 

hak, bertambahnya kewajiban dengan pengeluaran lebih besar, penerimaan 

diterima lebih kecil/tidak diterima sebagaimana seharusnya. 

(3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti yang berhubungan 

dengan perhitungan kerugian keuangan negara. 

(4) Berdasarkan bukti-bukti yang telah diverifikasi, dikumpulkan dan dianalisis, kemudian 

dihitung besarnya kerugian keuangan negara 

(5) Dalam menghitung kerugian keuangan negara, auditor mengenai penilain (accounting 

measurement) berdasarkan berbagai macam nilai, misal: Nilai perolehan (historical 

cost), Nilai jual (Sales Price), Nilai ganti (replecement cost), Nilai pasar wajar (fair 

market value), Nilai historis yang di adjust dengan index tertentu, Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP), Nilai buku (nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan) dan lain sebagainya. 

(6) Ekspose Intern 

Sebelum hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dituangkan dalam laporan, 

dalam rangka supervisi dan pengendalian mutu, Tim auditor  harus melakukan ekspose 

atau pemaparan kepada pejabat yang menugaskan atau kepada auditor forensik lainnya 

yang ditunjuk untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan hasil penghitungan. 

(7) Ekspose Extern 

Setelah dilakukan ekpose intern, auditor dengan didampingi Pengendali Teknis dan/atau 

Pengendali Mutu melakukan expose atau pemaparan kepada instansi penyidik yang 

meminta bantuan, yang kemudian dibuatkan risalah “Kesepakatan Hasil Ekpsose” yang 
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memuat kesepakatan instansi penyidik untuk melakukan tindak lanjut dari hasil 

penghitungan kerugian keuangan negara. 

5.2.3.2.2.3. Output 

                   Hasil dari suatu kegiatan pelaksanaan audit forensik adalah Laporan Hasil Audit 

Investigatif, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Semua laporan tersebut 

harus  disusun semata-mata atas dasar bukti yang relevan, cukup dan kompeten  atau fakta fakta 

yang ditemukan selama audit investigatif dan audit  terkait dengan penghitungan kerugian 

keuangan negara. Tidak ada simpulan tanpa didukung dengan bukti-bukti. Oleh karena itu auditor 

dituntut kemahiran profesionalnya  dengan penuh sikap hati hati dalam pengumpulan bukti-bukti 

terkait. Demikian juga semua bukti-bukti yang dikumpulkan diadministrasikan sebagai Kertas 

Kerja Audit yang tersusun sedemikian rupa serta harus disimpan ditempat yang aman, sehingga 

memudahkan dalam penyusunan laporan dan memudahkan  untuk mendapatkannya bilamana 

suatu saat diperlukan.   Informasi yang tercantum dalam Kertas Kerja Audit merupakan catatan 

utama pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh auditor forensik dan simpulan-simpulan yang 

dibuatnya mengenai masalah-masalah yang signifikan. Kuantitas, tipe dan isi kertas kerja 

bervariasi dengan kedaan yang dihadapi oleh auditor, namun harus memperlihatkan bahwa catatan 

akuntansi maupun non akuntansi harus didukung dengan bukti-bukti yang kompeten, relevan dan 

cukup.   

             Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan reviu terhadap bukti-bukti yang 

diperoleh, auditor forensik  mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, 

kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak 

yang diduga terkait/bertanggung jawab. 

              Dari hasil penelitian terhadap lebih dari 750 laporan hasil Audit Investigatif dan Laporan 

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah disampaikan ke instansi penegak 
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hukum, melalui hasil Focus Group Discussion (FGD)  yang diikuti  lebih dari 15 orang auditor 

forensik yang telah berpengalaman di Kantor BPKP Pusat, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

A.  Jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi: 

      Dari kasus-kasus yang ditangani oleh auditor forensik BPKP sebagian besar memenuhi unsur 

melawan hukum sebagaimanya yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang undang 

Nomor 31 tahun 1999 jo Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasasan Tindak Pidana 

korupsi yang terkait dengan kerugian Keuangan Negara, yang meliputi perbuatan (1) melawan 

hukum untuk memperkaya diri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara dan (2) 

menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dapat 

merugikan keuangan negara. 

1. Dalam Hal Peneriman Anggaran Di Pemerintah Daerah 
  

1) Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan PT.Bank Perkreditan 

Rakyat (PT.BPR) sebagai pemegang rekening giro Daerah. Kepala Daerah 

mengeluarkan surat untuk memindahbukukan dana giro daerah di Bank Pemerintah 

menjadi penempatan dana kas daerah dalam bentuk deposito di PT.BPR. PT BPR 

menyalurkan/ memberikan pinjaman/kredit kepada kerabat salah satu pejabat 

Pemerintah Daerah dan hasil pencairan kredit ditransfer/disetor kepada Kepala Daerah. 

Disamping itu PT.BPR tersebut ternyata tidak sehat bahkan akhirnya dilikuidasi. 

Akibat PT.BPR tersebut dilikuidasi maka seluruh uang Pemerintah Daerah yang 

ditempatkan pada PT.BPR tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh Pemerintah 

Daerah, sehingga merugikan keuangan negara/daerah. Kepala Daerah menerima 

fee/komisi dari hasil penempatan dana tersebut 

2) Kepala Daerah memerintahkan untuk memindahbukukan dana giro daerah di Bank 

Pemerintah menjadi penempatan dana kas daerah dalam bentuk Deposito on Call di 
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Bank Pemerintah. Bunga dari Deposito on Call ditransfer ke rekening yang tidak 

pernah dilaporkan dalam neraca Pemerintah Daerah sebagai rekening milik Pemerintah 

Daerah sehingga tidak jelas penggunaannya. Selanjutnya dari rekening tersebut 

sebagian ditransfer ke rekening Pemerintah Daerah dan sebagian lainnya diambil tunai 

dan dibagi bagikan kepada Kepala Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemerintah 

Daerah, sehingga merugikan keuangan negara/daerah. 

3) Pemerintah Kabupaten membuka rekening di suatu Bank Pemerintah untuk 

menampung Penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan provinsi berupa 

PBB, pajak migas dan BPHTB. Dana dalam rekening tersebut tidak seluruhnya 

disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah namun langsung 

ditarik/dicairkan oleh Kepala Daerah untuk kepentingan pribadi tanpa melalui proses 

pengajuan SPP dan penerbitan SPM. Kepala Daerah mengajukan permintaan pencairan 

dana dari rekening tersebut kepada Pimpinan Bank dan Sekretaris Daerah 

memerintahkan Bendahara Umum Daerah untuk memindahbukukan dana tersebut ke 

rekening Kepala Daerah, ke rekening pihak ketiga serta membayar tunai kepada 

Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, sehingga merugikan keuangan negara/daerah 

4) Kepala Daerah melakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui penunjukan 

langsung atas Pemungutan Pajak dan Eksploitasi Bahan Galian C yang sebelumnya 

dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menyetujui addendum 

kontrak yang awalnya hanya mencakup luas 12,4 ha menjadi seluruh wilayah 

Kabupaten tanpa alasan yang jelas. Hasil kerjasama dengan pihak swasta tersebut 

ternyata dimanipulasi oleh pihak swasta dengan mengecilkan jumlah sesungguhnya 

volume galian C yang diolah dan diangkut oleh pihak swasta tersebut sehingga 

merugikan keuangan negara/daerah.. 
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2. Dalam Pengelolaan Pelayanan Masyarakat 
 

1) Dalam bidang hukum dan peradilan terdapat penyuapan oleh oknum pengacara kepada 

oknum aparat penegak hukum dan peradilan agar proses dan atau keputusan hukum 

yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi klien yang sedang dibela. 

2) Masyarakat meminta perlindungan hukum/keamanan tetapi diminta sejumlah dana 

oleh oknum aparat secara tidak sah, dengan alasan instansinya tidak memiliki dana 

operasional yang cukup untuk memberikan pelayanan yang diminta. 

3) Proses pengurusan paspor dan dokumen dokumen keimigrasian berbelit belit dan 

diskriminatif, sehingga masyarakat cenderung menggunakan jasa calo dengan 

konsekuensi mengeluarkan biaya  lebih besar dari ketentuan yang seharusnya. 

Terindikasi adanya kolusi antara oknum petugas dengan calo yang merugikan 

masyarakat pemohon 

4) Pengajuan SPP untuk penerbitan SPM atas realisasi anggaran Rutin maupun 

Pembangunan ke kas negara, dipersulit/diperlambat jika tidak memberikan sejumlah 

dana tertentu kepada oknum petugas yang memberikan pelayanan 

5) Pelayanan obat-obatan kepada masyarakat yang seharusnya cuma-cuma dilakukan 

dengan memungut jasa pelayanan sejumlah kurang lebih sama dengan harga jual obat 

obatan tersebut, tetapi hasil pungutan tidak disetorkan ke kas negara 

6) Pelayanan Pengobatan Puskesmas tidak memuaskan karena adanya pungutan yang 

tidak sesuai ketentuan, rendahnya kehadiran tenaga medis di Puskesmas, kurangnya 

kunjungan ke rumah penduduk yang membutuhkan, ketidaksesuaian program 

Puskesmas dengan kebutuhan masyarakat, dan penyalahgunaan sarana Puskesmas 

7) Pembelian alat-alat peraga, kesenian dan olah raga untuk sekolah dari dana proyek 

secara terpusat dengan harga tinggi (di mark-up) tetapi berkualitas rendah, bahkan ada 
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yang diarahkan pada merk tertentu, sehingga cepat rusak dan tidak dapat dimanfaatkan 

untuk proses belajar mengajar secara memuaskan. 

8) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah-sekolah 

untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah, oleh oknum instansi yang 

membawahkan sekolah-sekolah tersebut diarahkan untuk membeli alat peraga, peta 

dan sebagainya yang sebenarnya tidak diperlukan sekolah tersebut, dengan cara 

berkolusi dengan rekanan. Dalam hal ini sekolah hanya menerima alat peraga, peta dan 

lain-lain bentuk barang, yang pengadaannya dilakukan oleh oknum instansi atasan 

sekolah secara berkolusi dengan rekanan dengan harga yang telah di mark-up 

9) Bantuan Beras Miskin (Raskin) yang seharusnya hanya dijual kepada masyarakat 

miskin dengan harga subsidi pemerintah, oleh oknum aparat pelaksana terkait dijual 

kepada masyarakat umum dengan harga jauh lebih tinggi dari harga subsidi 

pemerintah. Selisih harga tersebut dibagi-bagi kepada oknum aparat pelaksana yang 

bersangkutan. Akibatnya tujuan program pengetasan kemiskinan antara lain melalui 

subsidi raskin tidak tercapai. 

10) Prosedur pelayanan sertifikasi tanah dan tarif yang berlaku tidak diinformasikan secara 

transparan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga memungkinkan oknum-

oknum tertentu yang berhubungan dengan pelayanan sertifikasi mengambil 

keuntungan pribadi dengan cara memungut biaya biaya tidak resmi kepada masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan. 

11) Pelaksanaan prosedur penerbitan Seritifikat Tanah berbelit-belit pengurusannya tidak 

mudah dan prosesnya memakan waktu lama, sehingga menyuburkan praktek-praktek 

percaloan. 
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12) Pelaksanaan pengurusan IMB berbelit belit akibat birokrasi yang kaku sehingga 

pengurusannya membutuhkan waktu yang lama dan menimbulkan praktek percaloan 

yang memperberat beban biaya bagi pihak pemohon. 

13) Oknum petugas yang berwenang dalam menertibkan bangunan yang tidak memeiliki 

IMB tidak tegas dan bahkan melakukan pungutan pungutan di luar ketentuan kepada 

para pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB 

14) Parkir kendaraan bermotor di jalan umum, perkantoran dan pertokoan sering dilayani 

oleh petugas yang tidak berwenang dan berpenampilan kurang bersahabat, bahkan 

sering meminta uang yang lebih besar tanpa disertai bukti pembayaran/karcis, padahal 

masyarakat seharusnya merasa aman karena telah mengeluarkan biaya. Dengan 

demikian patut dicurigai bahwa penerimaan perparkiran ini tidak disetorkan ke pihak 

yang kompeten dengan lengkap, bahkan sebagian besar berpotensi bocor ke pihak 

pihak tertentu 

15) Pelaksanaan pengurusan KTP atau akte kelahiran berbelit belit prosesnya memakan 

waktu lama, sehingga menyuburkan praktek percaloan yang bekerjasama dengan 

petugas pelayanan 

16) Terdapat tunggakan fasilitas umum dan fassilitas sosial yang merupakan kewajiban 

pengembang dengan nilai yang signifikan, tidak ditagih oleh instansi yang berwenang, 

sehingga diduga terdapat kolusi antara pejabat yang berwenang dengan para 

pengembang yang bersangkutan 

17) Investasi perusahaan untuk sarana pembangkit dan distribusi dan atau pembelian listrik 

dari swasta terlalu mahal karena adanya unsur korupsi yang menguntungkan oknum-

oknum tertentu sehingga biaya investasi menjadi tinggi. Hal ini akan berakibat pada 

mahalnya tarif listrik yang menjadi beban konsumen. 
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18) Oknum petugas karena api menagih ongkos di atas kereta api dari penumpang yang 

tidak membeli karcis (penumpang gelap) tidak sesuai dengan ketentuan, dan uangnya 

ke kantong pribadi oknum tersebut. 

3. Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Negara/Daerah 

1) Pembayaran ganda pejabat yang ditugaskan/dikaryakan ketempat lain dilakukan 

dengan cara memberi gaji dan tunjangan sesuai kedudukannya pada lembaga 

tempatnya diperbantukan. 

2) Perjalanan Dinas fiktif atau dinas yang tidak perlu dilakukan dengan cara menerbitkan 

surat perintah perjalanan dinas pejabat/pegawai ke suatu tempat atau instansi tertentu 

yang pertanggungjawabannya dibuat dengan memalsukan stempel, tandatangan 

pejabat berwenang yang menyetujui waktu tiba ke dan berangkat dari instansi yang 

dituju. 

3) Banyak pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala 

daerah/pejabat daerah mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka 

memenangkan pengusaha/ rekanan tertentu dengan cara mengirim surat penawaran 

kepada Kepala Daerah yang mencantumkan Kawat Surat MDN yang ditujukan kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota atau seluruh kepala daerah. Kemudian Kepala Daerah 

mengirim Surat kepada  Kepala Biro/Bagian Perlengkapan selaku Ketua Panitia 

Pengadaan/ Pekerjaan Barang dan Jasa perihal persetujuan prinsip penunjukan 

langsung kepada rekanan tertentu. Panitia Pengadaan kemudian menunjuk langsung 

rekanan tertentu tersebut sebagai pelaksana pengadaan barang. 

          Kepala Daerah juga mempengaruhi secara tidak langsung Panitia Pengadaan 

dalam penentuan HPS dan nilai kontrak yang digelembungkan (mark up). Hal ini 

mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah. 
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4) Dana Pemerintah Provinsi yang sebenarnya dianggarkan untuk bantuan ke daerah 

bawahan digunakan untuk pengadaan Helikopter untuk operasional Kepala Daerah 

Provinsi. Proses pengadaan melalui penunjukan langsung kepada rekanan yang sudah 

disiapkan/ditentukan sebelumnya. Helikopter yang dibeli seharusnya menurut 

spesifikasi dalam kontrak adalah baru. Pada saat penerimaan barang Helikopter 

tersebut dalam Berita Acara Penerimaan Barang dinyatakan sudah sesuai dengan 

kontrak. Namun sesudah didatangkan Ahli teknis oleh Penyidik diketahui bahwa 

Helikopter tersebut bukan barang baru melainkan bekas, sehingga merugikan 

keuangan negara/daerah. 

5) Pemerintah daerah merencanakan pengadaan tanah untuk pengembangan Kawasan 

GOR. Panitia pengadaan menyetujui harga ganti rugi dengan pemilik tanah yang 

nilainya di atas harga wajar yang dihitung Tim Penilai Harga. Dalam melakukan 

musyawarah penentuan harga, panitia pengadaan tanah tidak menyertakan pihak 

pemerintah yang memerlukan tanah, namun Berita Acara Musyawarah ditandatangani 

Kepala Daerah yang mengatasnamakan pemerintah daerah dengan pemilik tanah. Hal 

ini mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah. 

6) Pemerintah daerah melaksanakan pengadaan tanah dengan berdasarkan  kepada harga 

yang ditawarkan dalam proposal oleh pemilik tanah tanpa melalui prosedur yang diatur 

menurut ketentuan yang berlaku yaitu melakukan negosiasi harga dengan pemilik 

tanah serta berpedoman kepada nilai tanah berdasar nilai nyata atau sebenarnya dengan 

memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir 

untuk tanah yang bersangkutan. 
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     Harga yang ditawarkan dan dibayar oleh pemerintah daerah kepada pemilik tanah 

tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai nyata atau sebenarnya, sehingga 

merugikan keuangan negara/daerah. 

7) Kepala Daerah merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan 

Sekolah Luar Biasa. Kepala Dinas Pendidikan setempat mengajukan proses pengadaan 

tanah. Para pemilik tanah mengajukan penawaran harga tanah dengan harga tertentu 

melalui salah satu pegawai Dinas Pendidikan. Kemudian staf tersebut mengusulkan 

penawaran harga tanah kepada Pemerintah Daerah dengan harga yang 

berbeda/ditinggikan (di Mark Up). Tanpa melalui penelitian lebih lanjut, panitia 

pengadaan tanah menyetujui nilai tanah yang diusulkan oleh staf Dinas Pendidikan 

tersebut, sehingga pembayaran lebih besar dari harga penawaran pemilik tanah / harga 

sebenarnya. Setelah pemilik tanah menerima pembayaran, maka selisih harga yang 

terjadi antara harga yang dibayar dengan yang ditawarkan/yang sebenarnya, 

dikembalikan kepada pegawai Dinas Pendidikan tersebut secara pribadi dan tidak 

disetorkan ke kas daerah, sehingga merugikan keuangan negara/daerah. 

8) Kepala Daerah merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan 

Gedung, menetapkan lokasi pembangunan dan masyarakat yang menempati lokasi 

tersebut akan dipindahkan dengan mendapatkan uang santunan. Tim Pengadaan tanah 

tidak bekerja dengan cermat, hal ini dibuktikan dengan dokumen yang dipakai sebagai 

dasar uang santunan ternyata tidak sah (tidak dikeluarkan instansi yang kompeten 

(Kantor IPEDA/KP PBB) dan diterbitkan sesudah tahun 1960/sudah tidak dapat 

memperoleh uang santunan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga merugikan 

keuangan negara/daerah. 
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9) Kepala Daerah melaksanakan pengadaan barang dengan cara penunjukan langsung 

kepada rekanan tertentu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah. Dokumen 

pelelangan dibuat oleh rekanan bersama sama dengan panitia pengadaan atas perintah 

Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan tujuan sebagai formalitas untuk 

memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003. HPS dan RAB 

dibuat oleh rekanan dan telah di mark up, sehingga merugikan keuangan 

negara/daerah. 

10) Kepala Daerah melaksanakan pengadaan Barang dengan cara penunjukan langsung 

kepada rekanan tertentu. Pekerjaan merupakan jenis pekerjaan spesifik (pembuatan 

Sistem Informasi Management). Pelaksanaan jasa yang seharusnya menggunakan jasa 

konsultan yang spesifik, ternyata dikerjakan oleh konsultan lanjutan pembangunan 

gedung (lanjutan proyek sebelumnya). Kepala Badan Instansi Pengguna tidak 

melakukan uji coba pada saat serah terima barang. Hal ini mengakibatkan pekerjaan 

tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga merugikan keuangan 

negara/daerah. 

 
11) Kepala Daerah mengeluarkan ijin prinsip pemilihan langsung dalam Proyek 

Pengembanganan Bandar Udara di daerah dengan proses yang tidak sesuai dengan 

ketentuan, Panitia Pemilihan Langsung tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi 

terhadap harga satuan dan teknis pekerjaan terutama terhadap item-item pekerjaan 

yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari pada harga satuan yang tercantum 

dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kontrak ditandatangani sebelum adanya 

anggaran dalam Daftar Isian Proyek Daerah, sehingga merugikan keuangan 

negara/daerah. 
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12) Pengeluaran belanja  barang/jasa fiktif dilakukan dengan cara melakukan pembelian 

barang/jasa untuk suatu kegiatan unit tertentu yang sebenarnya tidak ada. 

13) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas mempengaruhi secara tidak langsung Pemimpin 

Proyek dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara penunjukan langsung 

kepada BUMN dibawah Departemen dan didukung Keputusan Menteri yang 

sebenarnya bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003. Penentuan harga 

barang telah digelembungkan (mark up) dan volume barang sebagian diserahkan 

setelah tanggal kontrak, sehingga merugikan keuangan negara/daerah. 

14) Pengeluaran biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas,kendaraan dinas, dan 

peralatan kantor fiktif atau digunakan untuk perbaikan kendaraan atau peralatan 

pribadi 

15) Konsultan perencana dalam membuat spesifikasi mengarah kepada produk/kontraktor 

tertentu 

16) Desain konstruksi yang tidak mencerminkan keadaan lapangan yang sebenarnya, yang 

dapat mengakibatkan perubahan jadwal waktu penyelesaian serta volume dan harga 

kontrak 

17) Rencana pengadaan yang digelembungkan terutama dari segi biaya dan atau diarahkan 

untuk kepentingan produk atau pemenang lelang tertentu 

18) Harga perkiraan Sendiri tidak akurat atau cenderung ditinggikan karena sumber dan 

waktu penyusunannya tidak jelas 

19) Kualifikasi rekanan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilakukan dengan cara 

pencantuman jumlah kekayaan bersih yang tidak benar, mencantumkan tenaga ahli 

yang bukan pegawai tetap calon rekanan, peralatan yang diajukan bukan milik sendiri, 
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serta pengalaman kerja dan reputasi calon rekanan yang direkayasa agar memenuhi 

persyaratan dalam DRT 

20) Dalam lelang serentak untuk beberapa paket, satu rekanan memenangkan beberapa 

paket pekerjaan sehingga melebihi Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang 

mengakibatkan rekanan kesulitan menyelesaikan pekerjaan. 

21) Pelelangan pengadaan barang/jasa bersifat formalitas, peserta pelelangan merupakan 

perusahaan pinjam bendera, aanwijzing penawaran harga dilakukan hanya untuk satu 

rekanan (rekanan lain menandatangani Berita Acara Aanwijzing  tanpa 

menghadirinya). 

22) Rekayasa oleh peserta lelang untuk mengarahkan pemenang tender kepada pihak 

tertentu secara bergantian/tender arisan. Hal ini didukung pula oleh sikap panitia lelang 

untuk menciptakan kondisi yang kondusif terjadi tender arisan. 

23) Pengadaan  barang dan jasa seharusnya melalui pelelangan dilaksanakan dengan 

pemilihan langsung/penunjukan langsung dengan menunda-nunda pelelangan 

sehingga waktunya terdesak dan membuat alasan pekerjaan spesifik. 

24) Melakukan proses penunjukan langsung setelah pelelangan gagal dengan alasan waktu 

yang mendesak 

25) Pekerjaan yang menurut nilainya harus dilaksanakan dengan lelang, ternyata 

diserahkan kepada rekanan tertentu dengan penunjukkan langsung. 

26) Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan waktu kontrak/pekerjaan dan pembuatan 

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang tidak benar/fiktif dengan tujuan untuk 

memperoleh pembayaran atau menghindari denda. 
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27) Dalam kontrak harga satuan, terdapat upaya untuk mendapatkan pekerjaan tambah 

untuk jenis pekerjaan yang unit price nya rendah dengan maksud menaikan nilai 

realisasi kontrak 

28) Pekerjaan yang dicantumkan dalam kontrak tidak dilaksanakan, tetapi dalam Berita 

Acara dianggap selesai sehingga terjadi pembayaran fiktif. 

29) Permintaan eskalasi harga dari rekanan didukung dengan analisis harga satuan item 

yang di eskalasi dengan rekayasa 

30) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal (mundur) akan tetapi dalam 

perhitungan eskalasi menggunakan indeks harga pada waktu pelaksanaan 

4. Dalam Pengelolaan BUMN dan BUMD 

1) Penjualan aset BUMN dan BUMD dilakukan dibawah harga pasar dan metode  

penyerahan barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak yang dilakukan dengan 

memperoleh imbalan dari pembeli 

2) Uang hasil penjualan komoditi dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang 

dilakukan dengan cara memunda pencatatan penerimaan 

3) Petugas gudang melakukan penjualan barang persediaan dan tidak menyetorkan hasil 

penjualan ke kas perusahaan yang dilakukan dengan cara memperbanyak kemasan dan 

atau menunda pencatatan penerimaan persediaan barang 

4) Perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi 

berdasarkan pengadaan tahun sebelumnya ditambah jumlah prosentase tertentu, agar 

barang yang dibutuhkan pada tahun sebelumnya tetap diadakan karena perencana 

memperoleh imbalan dari rekanan. 
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5) Harga Penghitungan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa disusun hanya 

formalitas untuk mendukung penunjukan langsung yang mengabaikan terjadinya 

kemahalan harga.. 

6) Klasifikasi  rekanan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya 

7) Pengadaan Barang dan Jasa yaitu jumlah kekayaan, tenaga ahlinya, pengalaman kerja, 

reputasi dan peralatan yang dicantumkan bukan milik calon rekanan. 

8) Pelaksanaan pekerjaan terbengkalai karena rekanan melarikan diri, akibatnya 

perusahaan mengalami kerugian karena uang muka kerja pelaksanaan pekerjaan 

kepada rekanan ternyata tidak didukung jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka 

yang sah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak. 

9) Sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah diikat dengan 

kontrak dengan rekanan ternyata dilaksanakan sendiri oleh karyawan perusahaan 

dengan harga yang lebih rendah dari nilai kontrak 

10) Pekerjaan yang telah diikat kontrak dengan rekanan dilaksanakan sendiri dengan 

menggunakan peralatan milik perusahaan dan biaya penggunaan alat juga dibebankan 

kepada perusahaan 

11) Harga pembebasan lahan lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah setempat dan dibayarkan kepada orang yang tidak berhak dengan imbalan 

tertentu 

12) Pembayaran biaya gaji (lembur) pegawai lebih tinggi dari seharusnya karena karyawan 

yang tidak hadir menitipkan kartu jam pegawainya kepada karyawan lain, kelebihan 

gaji/lembur tersebut dibagi di antara karyawan tersebut dan atau dengan 

pengawas/petugas penjaga mesin pencatat waktu 
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13) Kekurangan persediaan barang akibat pencurian/penggelapan yang dilakukan oleh 

oknum petugas gudang ditutupi dengan membuat transaksi penjualan kredit fiktif 

14) Pembelian persediaan fiktif dengan cara mencatat penerimaan persediaan bekas 

pakai namun kondisinya masih baik sebagai penerimaan pengadaan persediaan  baru 

15) Penjualan kredit secara besar-besaran tanpa memperhitungkan potensi atau risiko 

macet dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan untuk memperoleh jasa produksi 

atau tantiem besar yang dilakukan oleh oknum petugas bagian pemasaran atau 

penjualan 

16) Pemberian Kredit kepada nasabah tidak disertai dengan  pengikatan jaminan yang 

memadai, bukti kepemilikan jaminan tidak diserahkan dan jaminan telah diagunkan 

untuk kredit di bank lain. 

17) Pemberian fasilitas kredit kepada keluarga pejabat bank dengan jaminan pejabat 

bank yang bersangkutan, yang pada saat kreditnya macet, oleh pejabat bank kredit 

dahapusbukukan. 

18) Pemberian fasilitas kredit ekspor pre-shipment kepada eksportir yang sebagian 

dipergunakan melunasi hutang promissary notes, dan hanya sebagian yang 

dipergunakan untuk modal kerja ekspor sehingga kredit menjadi macet 

19) Penerimaan cicilan pinjaman yang telah dihapus buku tidak disetorkan pada bank 

namun digunakan untuk kepentingan pribadi petugas bank, yang dilakukan dengan 

cara tidak memvalidasi bukti setor debitur . 

20) Pemberian kredit untuk menutupi kekurangan pembayaran untuk spekulasi jual beli 

valas yang nilainya melebihi margin deposit nasabah, sehingga kredit menjadi macet 
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5. Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 

1) Dalam pengajuan ijin baru maupun perpanjangan HPH, pengusaha yang bersamgkutan 

harus melampirkan hasil pekerjaan pemotretan udara, pemetaan, inventarisasi hutan dan 

pemetaan batas areal kerja HPH. Pelaksanaan pemotretan dan pemetaan tersebut dapat 

dilaksanakan oleh pemegang HPH sendiri atau pihak ketiga. Dalam kenyataannya pemberi 

ijin baru dan perpanjangan ijin HPH tetap diberikan oleh aparat terkait kepada pemegang 

HPH walaupun hasil pekerjaan pemotretan dan pemetaan tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Hal ini terjadi karena adanya kolusi antara aparat terkait  dengan pengusaha 

HPH maupun  pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan pemotretan dan pemetaan. 

Dengan ijin HPH tersebut pengusaha pemegang HPH tidak melaksanakan pengelolaan 

hutan tanpa memperhatikan potensi dan batas area kerja HPH sehingga berpotensi 

menimbulkan kerusakan hutan. 

2) Aparat terkait melakukan kolusi dengan pengusaha dalam pelaksanaan pekerjaan 

pemotretan dan pemetaan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi lainnya dan 

beberapa lokasi lahan kritis dengan menggunakan potret citra airbone radar. Hasil 

pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak  diterima oleh pihak pemberi kerja ternyata  tetap 

diterima walaupun sebenarnya hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi syarat kontrak. 

Dengan hasil yang tidak sesuai dengan kontrak ini pemerintah tidak dapat  memanfaatkan 

hasil pemotretan dan pemetaan secara maksimal. 

3) Kepala Daerah memberikan dukungan/rekomendasi pembangunan areal perkebunan 

kelapa sawit dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) kepada 10 perusahaan. 

Kesepuluh perusahaan  tersebut  kemudian mengajukan ijin pemanfaatan kayu (IPK) 

dalam rangka pembangunan kebun kepada Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan 

Produksi (Ditjen PHP). Berdasarkan surat permohonan tersebut, Ditjen PHP pada intinya 
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mendukung pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan dan Pemberian Ijin 

Pemanfaatan Kayu kepada sepuluh perusahaan. Persetujuan diberikan oleh Dirjen PHP 

setelah mempertimbangkan Surat Kepala Daerah dan Surat Kepala Badan Planologi 

Kehutanan dan Perkebunan.  

Penerbitan IPK oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Kehutanan Provinsi 

tidak sesuai dengan Kepmenhutbun No.538/1999 pasal 8 ayat (1) huruf (a) tentang 

kewajiban penyetoran Jaminan Bank Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan. 

Penyimpangan ini dilakukan oleh Kakanwil karena adanya Surat Gubernur perihal 

Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank Garansi dan digantikan dengan surat pernyataan 

kesanggupan membayar dan melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR untuk 

keperluan penerbitan IPK. Seluruh perusahaan yang memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu 

(IPK) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yaitu pembangunan 

perkebunan kelapa sawit. Akibat dari pemberian IPK yang melanggar ketentuan tersebut 

negara dirugikan berupa nilai tegakan kayu (jumlah volume kayu yang ditebang dan 

diangkut) dikurangi PSDH yang disetor ke Kas Negara. 

4) Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumberdaya alam berupa penebangan pohon 

yang menurut aturan Menteri Kehutanan tidak boleh diberikan izin karena memiliki 

potensi lebih dari 5 m3 per hektar. Kepala daerah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu  pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada perusahaan yang 

bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang 

Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman jo. 

Kepmenhut Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi tersebut untuk 
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kepentingan/keuntungan  pribadi atau kelompoknya, sehingga merugikan keuangan 

negara/daerah. 

5) Dalam proses tukar guling (ruislag) antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, 

Kepala Daerah melakukan kebijakan tukar guling yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dengan cara melakukan mark-down atas aset pemda yang diserahkan serta mark-

up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan yang diterima pemerintah daerah sehingga 

merugikan keuangan negara/daerah. Kebijakan tersebut diawali dengan Kepala Daerah 

menerima proposal tukar guling (ruislag) dari pihak swasta dan memerintahkan kepada 

Tim Penaksir Harga/Nilai Aset Daerah untuk membuat Berita Acara Penaksiran Harga atas 

Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah berdasarkan nilai yang diajukan dalam proposal 

pihak ketiga tersebut.  

Berdasarkan hasil penilaian oleh Ahli dari Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan 

Umum diketahui nilai bangunan lama lebih rendah dibandingkan nilai bangunan menurut 

penghitungan Ahli. 

        Sementara itu, untuk tanah dan bangunan pengganti yang akan diterima Pemerintah 

Kabupaten dari pihak swasta tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Perhitungan Aset atas 

RAB pihak swasta. Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten melakukan penilaian dan kajian pembangunan gedung pengganti yang 

dilaksanakan pihak swasta. Berdasarkan laporan hasil kajian disimpulkan bahwa RAB 

yang diajukan pihak swasta lebih tinggi dibandingkan dengan RAB yang dihitung ulang 

berdasarkan fisik terpasang. 
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Gambar 5.2 

Flow Chart Modus Operandi TPK Kepala Daerah 

 

            Sumber: Data diolah 
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Gambar 5.3 

Flow Chart Modus Operandi TPK Kepala Daerah 

 
              Sumber: Data diolah 
 

B.  Penyebab penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi: 

      Penyebab korupsi bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi juga karena adanya 

”perdagangan kekuasaan/kewenangan”. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh 

penyelenggara negara tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagamaina mestinya. 

      Martin (2006) menyatakan korupsi dalam formula C= P-A, dimana C (corruption) akan terjadi 

bilamana P (power) tidak dipertangungjawabkan (A=accountability) dengan semestinya. 

Menurut hasil penelitian Cressey (1953) terhadap 200 orang narapidana tindak pidana korupsi 

di Midwest, menyimpulkan bahwa penyebab korupsi adalah apa yang disebutnya sebagai 

Fraud Triangle  yaitu “Opportunity, Pressure and Rationalization” . Disamping itu  Bologne 

11

(1)

(2) Penyalahgunaan dana bantuan ke Daerah Bawahan dari Provinsi untuk

PBJ à Mark up harga à Kerugian Keu Negara/Daerah.

4)  Pengadaan Barang dan Jasa

Modus Operandi TPK – Kepala Daerah (lanjutan)

(3)

(4)
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(1993), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi 

G-O-N-E yaitu Greeds (Keserakahan), Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan) dan 

Exposures (Pengungkapan). Sementara itu dalam profesi kepolisian dikenal dengan istilah N 

+ K = C yang berarti bahwa suatu perbuatan tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh pelaku 

dapat terjadi karena adanya niat (N) dari diri pelaku dan adanya kesempatan (K) untuk 

melakukannya. Dan  Klitgaard (1988) menyatakan akronim  C=M+D-A yakni bahwa korupsi 

(Corruption) diartikan dengan monopoli (Monopoly) ditambah kebijakan (Discretion) 

dikurangi akuntabilitas (Accountability). Khusus corporate fraud, penyebab terjadinya fraud 

dijelaskan dengan agency theory yang dikemukakan oleh Patton (1922)  dalam bukunya 

Accounting Theory.      

        Dari teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dari hasil penelitian penulis 

secara empiris terutama di Indonesia, sebenarnya penyebab korupsi tersebut dapat 

dikategorikan  dalam tiga aspek berikut yang saling mempengaruhi satu sama lainnya yaitu: 

1. Aspek Manusia 

  Jeremi Pope (2003) mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang 

kehidupan. Hal ini desebabkan; Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan 

pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara 

individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar manusia. 

Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi 

pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik 

pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan 

kuantitas pelayanan publik, bukan proritas dan orientasi yang utama. Disamping itu menurut 

Boni Harges (Media online 2003) perilaku korup tidak hanya ditautkan dengan moralitas 

personal yakni menyangkut nilai-nilai yang diserap seseorang, tetapi juga menyangkut hal 
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situasional seperti; adanya peluang untuk melakukan korupsi, “aji mumpung” sedang 

berkuasa, adanya tekanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang didasari sifat serakah, 

egois, tidak kuat terhadap godaan, mudah terpengaruh, gaya hidup konsumtif, kebutuhan 

mendesak, moral yang rendah, tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar dan 

integritas yang rendah. Kemudian  adanya pemikiran untuk pembenaran tindakan koruptip 

dilakukan untuk mempertahankan hidup karena rendahnya penghasilan resmi yang diterima. 

         Faktor pendorong kejadian korupsi : 

1) Tekanan 

    Merupakan kondisi atau situasi yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi 

seperti kesulitan keuangan, gaya hidup yang melebihi kemampuan ekonomisnya, situasi 

kerja yang koruptif, tekanan bentuk lain seperti tekanan dari atasan. 

2) Kesempatan 

Adanya kesempatan yang terbuka di lingkungan kerjanya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan tindakan koruptif seperti kurangnya pengendalian intern, tidak adanya 

keharusan melakukan pencatatan yang memadai, kurangnya pengawasan dari pihak lain. 

3) Pembenaran 

         Alasaan seseorang yang melakukan tindakan korupsi bahwa tindakannya itu merupakan 

tindakan yang lazim atau benar menurut dirinya sendiri. 

2.  Aspek Sosial Budaya  

  Kondisi korupsi di Indonesia, juga disebabkan oleh faktor sosial budaya. Menurut Prof. 

Toshiko Kinoshita, Guru Besar Unversitas Waseda, Jepang, mengemukakan bahwa 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan sistem Keluarga Besar atau extended family, 

sebuah masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kesuksesan seorang anggota keluarga harus 

pula dinikmati oleh seluruh anggota  keluarga besar itu. Dengan demikian, seorang pejabat 



 
 

400 

belum dianggap sukses kalau belum menularkan sukses kepada anggota  keluarga yang lain. 

Efek hilirnya sangat luar biasa, bahwa   “masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hanya 

berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir jangka 

panjang.. Karakteristik ini bukan hanya terlihat di kalangan masyarakat di lapisan bawah, 

namun juga politisi dan pejabat pemerintahannya”. Faktor budaya yang didominasi pola 

paternalistik dan ewuh pakewuh ternyata memperkuat praktik korupsi. Sikap ewuh pakewuh 

sangat berpengaruh negatif dalam kehidupan birokrasi karena cenderung mentolerir tindakan 

negatif demi menjaga harmonisasi sehingga membuat kontrol individu dan masyarakat 

menjadi lemah terhadap praktik korupsi. Harmonisasi tidak memberi ruang gerak 

berkembangnya keberagaman pada birokrasi apalagi sikap oposisi. Oposisi walaupun dengan 

niat untuk menegakkan kebenaran sering dinilai secara negatif dan dianggap menganggu 

ketenangan sehinga harus diisolasi dan dihabisi eksistensinya. Hal-hal tersebut dapat dilihat 

dari kenyataan sebagai berikut: 

a. Adanya hubungan istimewa antara politisi, pejabat pemerintah, serta pengusaha 

b. Adanya hubungan yang cenderung bersifat korup antara unsur pemerintah tertentu dan 

asosiasi atau organisasi non pemerintah 

c. Kultur yang cenderung permisif, perlakuan kurang terpuji, praktik pemberian uang, 

serta hadiah yang berlebihan 

3.  Aspek  kelemahan Administrasi/Institusi 

     Faktor yang menstimulus terjadinya tindak pidana korupsi, juga disebabkan kelemahan 

administrasi  atau institusi pemerintah. Misalnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 

negara, maka aspek organisasi adalah yang paling dominan penyebab terjadinya korupsi, 

selain faktor aturan pajaknya yang ambiguistik dan kesejahteraan, faktor lain karena lemahnya 

pengawasan dan kurang adanya teladan dari pimpinan. Kelemahan sistem pengendalian 
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manajemen, tidak sekedar memberi peluang, bahkan cenderung telah menjadi kultur di dalam 

menutupi korupsi pada organisasinya. Tindakan penyimpangan keuangan negara seringkali 

terjadi mulai pada saat persiapan, perencanaan, pembentukan maupun pada saat pelaksanaan 

suatu anggaran keuangan negara bahkan sampai tahap outputnya.(input, process, output) 

Penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara tersebut pada umumnya terjadi  pada 

saat penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa  dalam suatu instansi/lembaga pemerintah, 

baik ditingkat pusat maupun di daerah. Pada tahap perencanaan anggaran di mark up (input), 

pada tahap pelelangan dilakukan secara rekayasa (process) dan pada saat output mutu 

pekerjaan/barang/jasa dibawah atau tidak sesuai mutu atau spesifikasi yang terdapat dalam 

kontrak Hal ini menurut Sheldon S Steinberg dan David T Austerm merupakan bagian dari 

tingkah laku yang dilakukan baik oleh oknum pegawai pemerintahan maupun orang lain 

dengan alasan yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perbuatan 

tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik.     Hal ini terjadi karena tatanan 

penyelenggaraan pemerintahan tidak dirancang untuk mengeliminasi dan atau menekan 

kecenderungan negatif dari pemegang wewenang untuk melakukan tindakan yang dapat 

diancam sanksi korupsi. Di samping itu banyak hal yang belum diatur secara tegas sehingga 

memberikan banyak “grey area” yang potensial menjadi sumber konflik. Dari pendapat 

beberapa ahli hal-hal tersebut, antara lain,  dapat dilihat dari kenyataan berikut : 

a. Peraturan perundang-undangan yang tidak realistis dan tidak akomodatif terhadap 

pencegahan dan penanggulangan modus operandi korupsi; 

b. Ketidakjelasan definisi dan standar operasi pada berbagai kegiatan pelayanan  masyarakat 

pada instansi-instansi pemerintah; 

c. Dampak UU terkait sistem Pilkada yang membuka peluang biaya tinggi dan mendorong 

seseorang untuk berprilaku koruptif. 
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d. Prosedur administrasi yang rumit dan berbelit-belit dan 

e. Kurangnya keterbukaan informasi. 

Ikhtisar pelaksanaan audit forensic dalam kegiatan audit investigative disajikan dalam table 

berikut: 

Tabel 5.26 
Ikhtisar Proses Pelaksanaan Audit Forensik 

Kegiatan Audit Investigatif 
No INPUT PROSES OUTPUT 

1 Pembicaraan 
Pendahuluan 
 
Berdasarkan Surat 
Tugas, Tim audit yang 
ditunjuk menghubungi 
auditan untuk dilakukan 
pembicaraan 
pendahuluan dengan 
berpegang teguh pada 
praduga tidak bersalah, 
meskipun atasan auditan 
diduga terlibat dalam 
kasus 
 

 

Pembicaraan dilakukan 
sedemikian rupa, sehingga 
menutup kemungkinan/ peluang 
bagi pelaku untuk 
menghilangkan atau 
memanipulasi bukti-bukti asli  
 

 
 
Diperolehnya kesepakatan dan 
kesamaan persepsi antara Tim 
Audit dengan auditan serta 
auditan memahami jenis audit 
investigatif yang akan 
dilakukan. 

2 

 

 

 

 

 

 

Penelaahan Sistem 
Pengendalian Intern 
Auditor harus 
memahami rancangan 
sistem pengendalian dan 
menguji penerapannya. 

 
 

• Auditor melakukan 
penelaahan atas sistem 
pengendalian intern 

• Auditor menggunakan 
pertimbangan 
profesionalnya untuk 
mendeteksi kemungkinan 
adanya kecurangan dan 
ketidak patutan (abuse) 

 
 

• Auditor memperhatian 
faktor-faktor terjadinya 
kecurangan adalah karena 
adanya keinginan atau 
tekanan yang dialami 
seseorang dan kesempatan 
untuk ia melakukan 
perbuatan tindak pidana 
korupsi 

• Melaporkan indikasi 
terjadinya penyimpangan 
kepada pihak-pihak tterkait 
sesuai perundang undangan 

3 Pengumpulan Bukti 
• Auditor forensik 

memahami secara 
seksama bukti-bukti 
apa saja yag dapat 
diterima menurut 

 
• Auditor berupaya 

melakukan pengumpulan 
bukti-bukti yang cukup, 
kompeten, dan relevan 

 
• Diperolehnya Bukti Utama, 

bukti tambahan dan bukti 
langsung serta bukti tidak 
langsung yang cukup, 
kompeten, dan relevan.  
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hukum dalam rangka 
mendukung ke arah 
litigasi. 

 

• Memperoleh bukti dari 
sumber: saksi, unit kerja, 
instansi pemerintah terkait 
dan media. 

• Bukti diperoleh melalui 
teknik: wawancara, 
observasi fisik, analisis 
dokumen. 

• Bila auditor sulit 
memperoleh bukti, auditor 
akan minta bantuan 
penyidik untuk 
memperolehnya 

 

• Diperolehnya barang bukti 
dan alat bukti yang dapat 
dijadikan alat bukti hukum 
menurut ketentuan hukum 
pidana yaitu alat bukti yang 
sah berupa: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk, dan keterangan 
terdakwa.  

• Semua bukti-bukti yang 
telah dikumpulkan 
diadministrasikan dalam 
Kertas Kerja Audit 

 
4 Evaluasi Bukti 

• Bukti yang memiliki 
kaitan dan 
mendukung 
tersedianya alat bukti 
dari sudut pandang 
hukum pembuktian 
tindak pidana korupsi 

• Membuktikan 
hipotesis yang telah 
dikembangkan 

 
-  

 
• Find. Dapatkan bukti yang 

relevan terhadap kasus yang 
ditangani. 

• Read and Interprate 
document. Setiap bukti yang 
diperoleh, dipelajari dan 
diinterpretasikan oleh 
auditor.  

• Determined relevance. 
Tentukan relevansi bukti 
terhadap kasus yang 
ditangani 

• Verify the evidence. Menila 
kebenaran dari bukti itu 
sendiri 

• Assemble the evidence. 
Memasukan bukti bukti 
yang telah diuji 
kebenarannya ke dalam 
rangkaian bukti-bukti yang 
dapat menggambarkan 
kenyataan yang ditemui. 

• Draw conclussions. 
Menyusun simpulan atas 
setiap bukti yang diterima 

• Menentukan urutan proses 
kejadian (sequence) dan 
kerangka waktu kejadian 
(time frame).  

 
Mengungkapkan: 
• Identifikasi jenis 

penyimpangan 
• Fakta-fakta dan proses 

kejadian 
• Kriteria yang seharusnya 

dipatuhi  
• Sebab  penyimpangan 
• Dampak penyimpangan 
• Pihak-pihak yang diduga 

terkait/bertanggugjawab 
atas kerugian keuangan 
negara 

• Bukti-bukti yang 
mendukung litigasi 

Tidak ada simpulan tanpa  
didukung dengan bukti-bukti 
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• Menyusun bagan arus 
kejadian (flowchart modus 
operandi) 

• Mengidentifikasi jenis 
penyimpangan yang terjadi, 
perundang-undangan dan 
peraturan-peraturan yang 
dilanggar  

• Mengidentifikasi penyebab 
penyimpangan yang terjadi 

• Menentukan dampak 
penyimpangan 

Sumber Data: Diolah 
 

Ikhtisar pelaksanaan audit forensik dalam kegiatan penghitungan kerugian keuangan Negara, 

disajikan dalam table berikut: 

 
Tabel 5.27 

Ikhtisar Proses Pelaksanaan Audit Forensik 
Kegiatan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 

 
 

No INPUT PROSES OUTPUT 

1 Gelar Perkara 
 
Audit dalam rangka 
Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara dilakukan 
apabila kasus penyimpangan 
yang merugikan keuangan 
negara statusnya sudah dalam 
tahap penyidikan. Dalam hal 
ini: 
• Penyidik sudah 

memperoleh fakta-fakta 
terpenuhinya unsur 
melawan hukum 

• Penyidik sudah bisa 
membuat kasus posisi 

• Penyidik sudah dapat 
menetapkan tersangkanya 

 

 
• Sebelum Auditor 

memenuhi permintaan 
instansi penyidik untuk 
melakukan audit dalam 
rangka penghitungan 
kerugian keuangan 
negara, terlebih dahulu 
dilakukan gelar perkara 
bersama antara penyidik 
dengan auditor forensik 

• Membuat Risalah 
Kesepakatan Hasil 
Ekspose yang 
ditandatangani oleh 
keduabelah pihak. 

 
 

 
 
Diperolehnya kesepakatan dan 
kesamaan persepsi antara Tim 
Audit dengan Penyidik terutama 
terkait dengan: 
• Fakta-fakta yang mendukung 

telah terjadinya unsur 
melawan hukum 

• Barang bukti dan dokumen-
dokumen transaksi 
keuangan yang akan dapat 
dijadikan bukti audit yang 
kompeten, cukup dan 
material 
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2 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan dan evaluasi 
bukti-bukti 
 
Audit dalam rangka 
penghitungan kerugian 
keuangan negara dilakukan 
pada saat status kasus sudah 
pada tahap penyidikan. 
 
Bukti yang akan diperoleh 
adalah bukti yang terkait 
dengan transaksi keuangan 
yang cukup, kompeten dan 
relevan. 

 
 

• Auditor mempelajari 
modus operandi 

• Berdasarkan fakta-
fakta kejadian dan 
modus operandi 
auditor forensik 
melakukan 
pengumpulan bukti 
bukti yang cukup, 
kompeten, dan relevan  
melalui penyidik 

• Tim auditor mengaju -
kan permintaan tertulis 
kepada penyidik untuk 
mendapatkan bukti-
bukti yang relevan 
dengan perbuatan 
pemyimpangan 
berndikasi tindak 
pidana korupsi yang 
menimbulkan kerugian 
keuangan negara 

 
 

• Auditor memperoleh bukti-
bukti transaksi keuangan 
yang cukup, kompeten, dan 
relevan, sehingga 
memungkinkan auditor 
membuat simpulan  
 

3 Metode Penghitungan 
Kerugian Keuangan Negara 
• Metode dan cara 

menghitung kerugian 
keuangan  negara pada 
dasarnya tidak dapat 
dipolakan secara seragam, 
hal ini disebabkan sangat 
beragamnya modus 
operandi kasus-kasus 
tindak pidana korupsi 
 

• Auditor forensik 
memahami secara 
seksama bukti-bukti apa 
saja yag dapat diterima 
menurut hukum dalam 
rangka mendukung ke arah 
litigasi. 

 

 
• Mengidentifikasi 

penyimpangan yang 
terjadi 

• Mempelajari dasar 
hukum yang terkait 
dengan kegiatan yang 
dilakukan tersangka 

• Mempelajari dan 
mengevaluasi apakah 
perkara yang dihitung 
kerugian keuangan 
negara adalah 
termasuk dalam 
kategori keuangan 
negara 

• Mengidentifikasi 
penyebab timbulnya 
kerugian keuangan 
negara 

• Mengidentifikasi waktu 
terjadinya 

 
• Dapat dihitung besarnya 

kerugian keuangan negara 
dengan dasar bukti-bukti 
yang kompeten, relevan dan 
material 
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penyimpangan yang 
telah memenuhi unsur 
melawan hukum 

• Berdasarkan bukti-
bukti yang telah 
diverifikasi, 
dikumpulkan dan 
dianalisis, kemudian 
dihitung berapa 
besarnya kerugian 
keuangan negara 

• Melakukan ekspose 
intern atau pemaparan 
kepada pejabat yang 
menugaskan atau 
pejabat lainnya yang 
ditunjuk 

• Melakukan ekpose 
ekstern dengan 
melakukan pemaparan 
kepada penyidik dan 
dibuatkan risalah 
”Kesepakatan Hasil 
Ekspose” 

Sumber Data: Diolah 
 
 
 
 
 

5.2.3.2.3. Supervisi 

                Supervisi penugasan dilakukan sejak awal dengan cara berjenjang mulai dari ketua tim, 

pengendali teknis sampai pengendali mutu, mengadakan review meeting, dan pembahasan internal 

guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-

permasalahan yang timbul selama penugasan  

Pada setiap tahap audit forensik, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk 

memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor 
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5.2.3.2.3.1. Input 

                  Supervisi merupakan tindakan yang terus menerus selama pekerjaan audit, mulai dari 

perencanaan hingga diterbitkannya laporan audit. Supervisi harus diarahkan baik pada substansi 

maupun metodologi audit yang antara lain untuk mengetahui : 

a. Pemahaman tim audit atas tujuan dan rencana audit 

b.Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit 

c. Ketaatan terhadap prosedur audit 

d. Kelengkapan bukti-bukti yang terkandung dalam kertas kerja audit untuk mendukung temuan 

dan rekomendasi. 

e. Pencapaian tujuan audit. 

5.2.3.2.3.2. Proses 

                  Semua pekerjaan anggota tim audit investigatif harus direviu secara berjenjang mulai 

dari ketua tim audit, Pengendali Teknis, Pembantu Penanggungjawab dan sampai pada 

Penanggungjawab audit. Setiap ada permasalahan dipecahkan secara bersama, kadangkala 

dilakukan dengan ekpose intern antara tim audit dengan tim audit lainnya untuk memperoleh 

masukan sehingga hasil audit akan lebih akurat dan memenuhi mutu standar audit. 

                  Untuk membantu pimpinan unit kerja BPKP dalam melakukan pemantauan 

pelaksanaan dan evaluasi hasil audit forensik, maka perlu dilakukan hal-hal berikut: 

a. Tim secara periodik mengkomunikasikan secara tertulis kemajuan pelaksanaan audit kepada 

Pengendali Teknis, sekurang-kurangnya seminggu sekali 

b. Secara berjenjang Pengendali Teknis mengkomunikasikan kemajuan pekerjaan pelaksanaan 

audit ke pejabat yang lebih tinggi yang terkait dengan penugasan tersebut. 
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5.2.3.2.3.3. Output 

Supervisi dalam pelaksanaan audit dilakukan adalah untuk memastikan bahwa: 

1. Tim audit memahami tujuan dan rencana audit 

2.  Audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit, 

3.  Prosedur audit telah diikuti, 

4. Kertas kerja audit memuat bukti-bukti yang mendukung temuan dan rekomendasi 

5.  Tujuan audit telah dicapai 

Ikhtisar Proses supervisi audit forensik disajikan dalam tabel berikut: 
 
 

Tabel 5.28 
Ikhtisar Proses Supervisi Audit Forensik 

 
 

No INPUT PROSES OUTPUT 

 Supervisi merupakan tindakan 
yang terus menerus selama 
proses audit, untuk membantu 
pimpinan unit kerja tim audit 
dalam melakukan pemantauan 
pelaksanaan dan evaluasi hasil 
audit forensik 
 

• Semua pekerjaan 
anggota tim audit harus 
direviu secara 
berjenjang mulai dari 
Ketua Tim Audit, 
Pengendali Teknis, 
Pembantu Penanggung 
Jawab dan sampai pada 
Penanggung Jawab 
Audit. 

• Tim secara periodik 
memgkomunikasikan 
secara tertulis 
kemajuan pelaksanaan 
pekerjaan kepada 
Pengedali Teknis 

• Secara berjenjang 
Pengendali Teknis 
mengkomunikasikan 
kemajuan ekerjaan 
kepada pejabat yang 
lebih tinggi 

• Segala persoalan 
dipecahkan secara 

Supervisi selama audit dilakukan 
dalam rangka memastikan: 
• Tim audit memahami tujuan 

dan rencana audit 
• Audit telah dilaksanakan 

sesuai dengan stnadar audit 
• Prosedur audit telah diikuti 
• Kertas Kerja Audit memuat 

bukti-bukti yang mendukung 
temuan dan rekomendasi 

• Tujuan audit telah dicapai 
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bersama dengan 
melakukan ekpose 
intern 

Sumber: data diolah 
 
 
5.2.3.2.4. Pelaporan 
            
                Laporan hasil audit forensik merupakan tahap akhir kegiatan audit investigatif, audit 

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, guna untuk mengkomunikasikan hasilnya 

kepada aparat penegak hukum dan pihak lain yang terkait. 

Auditor investigatif harus membuat laporan hasil audit forensik sesuai dengan penugasannya yang 

disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya. 

Laporan hasil  audit tersebut dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk memudahkan pembuktian 

dan berguna untuk proses hukum berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 
5.2.3.2.4.1. Input 
 
                 Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan reviu terhadap bukti-bukti yang 

diperoleh, auditor forensik  BPKP mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses 

kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-

pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab. 

                 Auditor forensik yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian 

bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya 

telah cukup, kompeten dan relevan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan laporan hasil 

audit untuk memberikan simpulan yang berkaitan dengan pembuktian atas laporan/pengaduan 

masyarakat yang diterima oleh BPKP. Pengungkapan uraian fakta dan proses kejadian dalam 

Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 
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Negara (LHPKKN) harus memperhatikan prinsip-prinsip obyektivitas dan tidak memihak, seperti 

untuk pengungkapan pihak-pihak yang terkait/bertanggung jawab dalam uraian laporan, 

pengungkapannya menggunakan kode atau inisial. Namun demikian, untuk pengungkapan pihak-

pihak yang terkait/bertanggung jawab pada uraian fakta dan proses kejadian dalam LHPKKN 

tidak menggunakan kode atau inisial. Sedangkan untuk kepentingan tindak lanjut LHAI, pihak-

pihak terkait/bertanggung jawab selanjutnya dibuat dalam bentuk daftar terpisah yang 

disampaikan kepada Deputi Bidang Investigasi dengan surat berkode Sangat Rahasia (SR). Daftar 

pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab berisi daftar kode, nama, dan jabatan para pelaku 

atau pihak-pihak yang ada dalam uraian fakta dan proses kejadian, uraian mengenai peran dan 

keterlibatannya dalam kasus yang diaudit investigatif, nilai kerugian keuangan negara yang 

ditimbulkan, serta keterangan lain yang relevan dengan hasil audit investigatif dan didukung oleh 

Kertas Kerja Audit yang lengkap. 

               Menurut hasil focus group discussion, yang dihadiri oleh 17 orang auditor yang 

berpengalaman cukup lama dalam pelaksanaan audit forensik,  disimpulkan bahwa: 

Auditor forensik dalam menyusun laporan,  harus mempertimbangkan hal-hal berikut:. 
1. Dalam setiap laporan, fakta-fakta harus diungkapkan untuk membantu pemahaman pembaca 

laporan. Hal ini termasuk suatu pernyataan yang singkat dan jelas berkenaan dengan penerapan 
hukum yang dilanggar atau sebagai dasar suatu audit forensik 

2. Laporan harus memuat bukti-bukti yang mendukung temuan audit 
3. Laporan harus didukung dengan kertas kerja audit investigatif yang memuat referensi kepada 

semua wawancara, kontak, atau aktivitas audit forensik yang lain 
4. Laporan harus mencerminkan apa hasil yang diperoleh dari audit investigatif dan dari audit 

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Hal ini termasuk denda, penghematan, 
pemulihan, tuduhan, rekomendasi dan sebagainya. 

5. Auditor harus menulis laporannya dalam bentuk deduktif, menggunakan kalimat pernyataan 
yang berupa ulasan dan kalimat topik. Penulisan kalimat dam paragraf harus singkat, 
sederhana, dan langsung. 

6. Laporan harus ringkas tanpa mengorbankan kejelasan, kelengkapan, dan ketepatan untuk 
mengkomunikasikan temuan audit investigatif yang relevan. 

7. Laporan tidak boleh mengungkapkan pertanyaan yang belum terjawab, atau memungkinkan 
interpretasi yang keliru. 

8. Laporan audit forensik tidak boleh mengandung opini atau pandangan pribadi. Semua 
penilaian, kesimpulan, pengamatan, dan rekomendasi harus berdasarkan fakta yang tersedia. 
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9. Kelemahan sistem atau permasalahan manajemen yang terungkap dalam audit forensik harus 
dilaporkan ke pejabat yang berwenang dengan segera. 

 
5.2.3.2.4.2. Proses 
 
                     Sebelum laporan hasil audit forensik diterbitkan, terhadap simpulan hasil audit harus 

dilakukan ekpose/ pemaparan baik internal maupun ekternal dan dituangkan dalam Risalah Hasil 

Ekpose. 

Expose internal bertujuan untuk mendapatkan masukan dan keyakinan bahwa semua prosedur 

telah dilaksanakan, kriteria, dan bukti bukti yang cukup, kompeten dan relevan telah diperoleh. 

Sedangkan ekpose eksternal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dan kesepahaman bahwa 

hasil audit forensik telah didukung bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan serta memenuhi 

aspek hukum, dan dapat ditindaklajuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku 

          Dalam Risalah Expose internal maupun ekternal harus memuat simpulan mengenai 

kecukupan bukti, prosedur dan teknik yang telah diterapkan dalam rangka penugasan audit 

forensik. Jika dalam Risalah Hasil Ekpose menjunjukkan kekurangcukupan bukti  atau prosedur 

dan teknik yang diterapkan, maka Risalah Hasil Ekpose juga memuat saran berupa langkah-

langkah yang masih harus ditempuh oleh tim auditor yang ditugaskan. Hasil audit forensik atas 

kegiatan audit investigatif  yang telah dibahas dalam ekpose/.pemaparan ekternal 

dikomunikasikan melalui pembicaraan terlebih dahulu kepada pimpinan obyek penugasan dalam 

bentuk Notisi atau Risalah.              Pengkomunikasian ini tidak dilakukan untuk penugasan dengan 

kegiatan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, atau apabila hasil audit 

investigatif menunjukan adanya keterlibatan pimpinan dan atau atasan pimpinan obyek penugasan 

sebagai pihak yang terkait/bertanggungjawab yang berdasarkan hasil akpose/pemaparan dengan 

instansi penyidik kasus penyimpangan tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal 

Risalah Ekpose dengan Penyidik menyimpulkan kasus tidak berindikasi TPK tetapi terdapat 

kerugian keuangan negara, maka dalam pembicaraan dengan pimpinan atau atasan obyek 
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penugasan tersebut sekaligus kepada pihak-pihak yang diduga terkait /bertanggung jawab diminta 

untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan atau Surat Keterangan Tanggungjawab 

Mutlak (SKTM) 

 
 
5.2.3.2.4.3. Output 

 
1. Laporan Hasil Audit Investigatif          

       Laporan hasil audit forensik harus menyajikan temuan dan simpulan secara obyektif dan tidak 

bias. Sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi tahun 2005 yang diperbarui pada 

tahun 2009, menyatakan bahwa: 

a. Unit kerja tidak boleh menerbitkan laporan, apabila masih terdapat prosedur yang masih 

belum dilaksanakan dan ketidakcukupan bukti-bukti yang diperoleh, sehingga laporan 

dapat menyesatkan. 

b. Laporan hasil penugasan bidang investigasi harus mengakomodasikan semua informasi 

yang relevan tersedia atau analisis yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup 

penugasan alasan keterbatasan informasi yang berpengaruh potensial terhadap temuan dan 

simpulan, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.  

c. Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum Laporan Hasil Audit Investigastif 

(LHAI) dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) terbit 

terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan 

negara/daerah atau kas BUMN dan BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus 

diungkapkan dalam LHAI dan LHPKKN 

d. LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil penugasan audit investigatif menjumpai 

adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi 
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tindak pidana korupsi atau kasus perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. 

Apabila dalam kasus yang berindikasi tindak pidana atau perdata yang merugikan 

keuangan negara terdapat juga kasus pelanggaran disiplin PNS, maka pengungkapan kasus 

pelanggaran terhadap ketentuan PNS tersebut harus sekaligus dimasukkan dalam laporan 

dalam bentuk bab. Pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab disajikan dalam 

LHAI hanya dengan inisial atau kode. Identitas lengkap pihak-pihak yang diduga 

terkait/bertanggungjawab disampaikan dalam daftar yang terpisah dari LHAI dengan Surat 

Pengantar berkode Sangat Rahasia (SR) 

e. LHAI disusun dalam bentuk surat apabila hasil penugasan audit investigatif hanya 

menjumpai adanya kasus pelenggaran disiplin PNS, yang berdiri sendiri dari suatu kasus 

penyimpangan yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau kasus perdata yang 

merugikan keuangan negara yang perlu dikenakan Tuntutan Perdata/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) 

Pada dasarnya pelaporan hasil Audit investigatif adalah kegiatan menuangkan hasil audit dalam 

format tertentu untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang relevan termasuk aparat penegak 

hukum. Dalam laporan hasil audit Investigatif menginformasikan: 

1. Dasar Penugasan 

2. Ruang Lingkup Penugasan 

3. Temuan audit yang memuat: 

1) Jenis penyimpangan 

2) Pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian 

3) Penyebab dan dampak penyimpangan 

4) Pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab 

5) Bukti yang diperoleh 
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4. Pembicaraan akhir dengan auditan 

5. Pembicaraan kesepakatan dengan instansi penyidik 

Hasil audit investigatif periode tahun 2002 s/d Desember 2009 tampak dalam tabel berikut: 
 
 
 

Tabel 5.29 

 
 
Semua hasil audit tersebut telah telah memenuhi syarat mutu dan telah diserahkan kepada instansi 

penyidik untuk ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. 

Penyerahan hasil audit tersebut kepada instansi penyidik disajikan  dalam tabel berikut: 

 
Tabel 5.30 
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Tabel 5.31 

 
 

Tabel 5.32 

 
 
 
Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) terlebih dahulu disampaikan oleh masing masing unit 

kerja BPKP penerbit laporan kepada Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat untuk dilakukan 

penelaahan sebelum dikirimkan kepada Pimpinan Instansi Penyidik, atasan Instansi Penyidik di 



 
 

416 

tingkat Pusat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI 

tersebut. 

Laporan Hasil Audit investigatif yang telah disampaikan ke instansi penyidik,  Instansi 

Penyidik akan melakukan tindak lanjut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.  Dari 

hasil audit investigatif yang merupakan informasi yang terstruktur,  akan membantu penyidik 

dalam mengarahkan penyidikan untuk memperoleh alat bukti hukum yang meyakinkan bahwa 

telah terpenuhinya unsur melawan hukum, sehingga dapat ditetapkan tersangkanya.  Selanjutnya 

untuk menentukan apakah ada kerugian keuangan negara dan berapa jumlahnya, penyidik 

membutuhkan jasa` auditor forensik untuk melakukan penghitungan kerugian kerugian keuangan 

negara. Karena dapat tidaknya suatu kasus penyimpangan yang berindikasikan tindak pidana 

korupsi diajukan penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan  diantaranya adalah  

adanya  unsur kerugian keuangan  negara  yang disebabkan oleh perbuatan  yang dilakukan oleh 

setiap orang dengan cara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  jo  UU No. 20 tahun 2001). 

!"  #$%&'$()*$+,-)./(01,23(0$())4/'30,$()4/3$(0$()5/0$'$)

              Laporan harus menyajikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah 

dilaksanakan serta memberikan informasi dan penjelasan yang dipandang perlu berkaitan 

dengan pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. 

             Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, disajikan dalam format yang 

dapat diterima oleh Aparat Penegak Hukum seperti yang ditetapkan dalam Pedoman Penugasan  

Bidang Investigasi  (BPKP,2005)dengan urutan sebagai berikut: 

a. Dasar Penugasan 

b. Ruang Lingkup Penugasan 
c. Batasan Penugasan 
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d. Prosedur Penugasan 
e. Hambatan Penugasan 

f. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian 
g. Data dan Bukti-bukti Yang Diperoleh 

h. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
i. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 

j. Lampiran-lampiran. 
  

                 Jumlah laporan hasil penghitungan yang sudah disampaikan  oleh BPKP ke instansi 

penyidik sejak tahun 2002 s/d 2009 tampak dalam tabel  berikut: 

Tabel 5.33 
LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 

PERIODE TAHUN 2002 S/D 2009 
        

No Tahun Lap 
Jumlah Kerugian Keuangan Negara 

Rp USD RM  KIP Yuan 
(Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 

1 2002 
        

104      1.396.239,62    104.93            -    
          
-              -    

2 2003 
        

151          338.851,78        8.47            -    
          
-              -    

3 2004 
        

186      2.922.039,40      58.70            -    
          
-              -    

4 2005 
        

219      1.336.332,48      25.58            -    
          
-              -    

5 2006 
        

349      1.869.839,69      46.04       5.32  
          
-              -    

 

6 2007 
        

350      1.494.279,69      77.39     12.37  
     
5.47            -    

7 2008 
        

406      1.790.436,11      45.87       4.22  
          
-              -    

8 2009 
        

498      2.201.991.62        0.33            -    
          
-       10.27  

  Jumlah 
     

2.263    13.350.010,39  367.31 21.91 5.47 10.27 
Sumber : BPKP      
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Ikhtisar proses Pelaporan Audit Forensik disajikan dalam table berikut: 
 

Tabel 5.34 
Ikhtisar Proses Pelaporan Audit Forensik 

 
 

No INPUT PROSES OUTPUT 

A Audit Investigatif 
• Auditor Forensik yang 

ditugaskan pengumpulan, 
evaluasi dan pengujian 
bukti-bukti harus 
mempunyai keyakinan yang 
memadai bahwa bukti-bukti 
yang diperoleh telah cukup, 
kompeten dan relevan 
sehingga dapat digunakan 
dalam penyusunan laporan 
hasil audit forensik untuk 
memberikan simpulan yang 
berkaitan dengan 
pembuktian atas 
laporan/pengaduan 
masyarakat.  

•  Dalam pengungkapan 
uraian fakta dan proses 
kejadian dalam laporan 
hasil audit forensik harus 
memperhatikan prinsip-
prinsip obyektivitas dan 
tidak memihak. 

• Pengungkapan pihak-pihak 
yang diduga terkait dan 
bertanggungjawab terhadap 
penyimpangan harus 
menggunakan kode atau 
nama inisial 

• Daftar nama pihak-pihak 
yang diduga terkait dan 
bertanggungjawab 
dibuatkan dalam daftar 
terpisah dari Laporan hasil 
Audit Forensik 

• Laporan hasil audit forensik 
tidak boleh mengandung 
opini atau pandangan 
pribadi. Semua penilaian, 
pengamatan, kesimpulan 

 
• Sebelum laporan 

diterbitkan, terlebih 
dahulu tim harus 
melakukan ekspose 
intern di unit kerja 
auditor  dan ekspose 
extern dengan instansi 
penyidik yang hasilnya 
dituangkan dalam 
Risalah Hasil Ekspose 

• Hasil audit investigatif 
dikomunikasikan secara 
tertulis terlebih dahulu 
kepada pimpinan 
auditan dalam bentuk 
Notisi atau Risalah. 

• Pengkomunikasian ini 
tidak dilakukan untuk 
kegiatan audit dalam 
rangka penghitungan 
kerugian keuangan 
negara, karena status 
kasus sudah dalam 
tahap penyidikan 

• Apabila hasil expose 
dengan penyidik 
menyimpulkan kasus 
tidak berindikasi TPK 
tetapi terdapat kerugian 
keuangan negara, maka 
dalam pembicaraan 
dengan pimpinan 
auditan tersebut 
sekaligus dengan pihak 
pihak yang diduga 
bertanggungjawab 
diminta untuk 
menandatangani Surat 
Pernyataan 
Kesanggupan atau Surat 

 
Jumlah LHAI yang telah 
disampaikan kepada Instansi 
Penyidik dalam periode tahun 
2002 s/d 2009 sebanyak 1.024 
kasus dengan kerugian keuangan 
negara Rp 2,6 triliun dan 
USD40,49 juta 
Dalam Laporan Hasil Audit 
Investigatif, menginformasikan 
minimal lima hal pokok berikut: 
• Dasar Penugasan 
• Ruang Lingkup Penugasan 
• Temuan audit yang memuat: 

• Jenis Penyimpangan 
• Pengungkapan fakta dan 

Proses Kejadian 
• Penyebab dan dampak 

penyimpangan 
• Pihak yang diduga 

terkait/bertanggung jawab 
• Bukti-bukti yang 

diperoleh 
• Pembicaraan Akhir dengan 

Auditan 
• Pembicaraan Kesepakatan 

dengan Instansi Penyidik 
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dan rekomen -dasi harus 
berdasarkan fakta yang 
tersedia. 

Keterangan 
Tanggungjawab Mutlak 
(SKTM) 

• LHAI dalam bentuk 
surat, apabila hasil 
audit hanya menjumpai 
pelanggaran disiplin 
PNS yang tidak 
memenuhi unsur TPK 
atau kasus perdata yang 
perlu dikenakan 
Tuntutan 
Perdata/Tuntutan Ganti 
Rugi (TP/TGR) 

• Laporan Hasil Audit 
Investigatif (LHAI) 
dalam bentuk bab 
apabila hasil audit 
menunjukkan adanya 
penyimpangan yang 
memerlukan tindak 
lanjut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Audit dalam Rangka 
Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara 
• Auditor Forensik yang 

ditugaskan pengumpulan, 
evaluasi dan pengujian 
bukti-bukti harus 
mempunyai keyakinan yang 
memadai bahwa bukti-bukti 
yang diperoleh melalui 
penyidik telah cukup, 
kompeten dan relevan 
sehingga dapat digunakan 
dalam penyusunan laporan 
hasil audit forensik untuk 
memberikan simpulan yang 
berkaitan jumlah kerugian 
keuangan negara 

•  Dalam pengungkapan 
uraian fakta dan proses 
kejadian dalam laporan 
hasil audit forensik harus 
memperhatikan prinsip-
prinsip obyektivitas dan 
tidak memihak. 

• Daftar bukti-bukti yang 
diperoleh melalui penyidik  

• Sebelum laporan 
diterbitkan, terlebih 
dahulu tim harus 
melakukan ekspose 
intern di unit kerja 
auditor yang hasilnya 
dituangkan dalam 
Risalah Hasil Ekspose   

• Setelah ekspose intern 
dengan telah 
mempertimbangkan 
masukan masukan dari 
tim quality assurance, 
dilakukan  extern 
dengan instansi 
penyidik yang hasilnya 
dituangkan dalam 
Risalah Kesepakatan 
Hasil Ekspose untuk 
ditindak lanjuti oleh 
instansi penyidik sesuai 
perundang-udangan 
yang berlaku 

• Laporan Hasil 
Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara 
(LHPKKN) dalam 

Laporan Hasil Penghitungan 
Kerugian Keuangan Negara yang 
telah disampaikan kepada 
Instansi Penyidik dalam periode 
tahun 2002 s/d 2009 sebanyak 
2.263 kasus dengan kerugian 
keuangan negara sebesar 
Rp13,35 triliun dan USD367,31 
juta, RM21,91 juta. 
Dalam Laporan Hasil 
Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara, 
menginfrmasikan hal-hal berikut: 
• Dasar Penugasan 
• Ruang Lingkup Penugasan 
• Batasan Penugasan 
• Prosedur Penugasan 
• Hambatan Penugasan 
• Pengugkapan Fakta dan 

Proses Kejadian 
• Data dan Bukti-bukti yang 

Diperoleh 
• Metode Penghitungan 

Kerugian Keuangan Negara 
• Hasil Penghitungan Kerugian 

Keuangan Negara 
• Lampiran-lampiran 
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• Laporan hasil audit forensik 
tidak boleh mengandung 
opini atau pandangan 
pribadi. Semua penilaian, 
pengamatan, kesimpulan 
dan rekomen -dasi harus 
berdasarkan fakta yang 
tersedia. 
 

bentuk surat dan 
ditandatangani oleh 
auditor yang melaku 
kan audit dan 
Penanggung jawab 
Audit 

 

 

Sumber:data diolah 
 
 

5.3.3.3.Manfaat Laporan Hasil Audit Forensik 
 

 
Pemanfaatan hasil audit forensik yang disampaikan kepada instansi penyidik 

berupa Laporan Hasil Audit Investigatif, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 

Negara, pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua kategori sebagai berikut: 

5.2.3.3.1. Informasi Awal Terstruktur Dugaan Tindak Pidana Korupsi 

                  Hasil audit forensik yang disampaikan kepada aparat penegak hukum merupakan 

informasi yang telah terstruktur terkait dengan dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak 

pidana korupsi. Informasi ini secara umum bermanfaat untuk mengarahkan 

penyelidikan/penyidikan agar lebih efektif dan efisien 

5.2.3.3.1.1.Input 

Laporan hasil Audit Forensik berupa Hasil Audit Investigatif  berguna bagi 

penyidik dalam membantu kegiatan penyelidikan  dan penyidikkan serta penuntutan. Dalam 

laporan hasil audit forensik telah diinformasikan lima hal pokok  yaitu : 

a. Jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi 

b. Pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian (modus operandi) 

c. Penyebab dan dampak penyimpangan 

d. Pihak pihak yang terkait/bertanggungjawab 

e. Bukti-bukti audit yang diperoleh. 
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                  Dalam periode tahun 2002 s/d 2009, auditor forensik BPKP telah menyelesaikan audit 

forensik dengan kegiatan audit investigatif sebanyak 1.024 kali dan telah diserahkan hasilnya 

berupa Laporan Hasil Audit Investigatif sebanyak 1.024 laporan untuk diproses lebih lanjut 

oleh Aparat Penegak Hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

Tabel 5.35 

Laporan Hasil Audit Investigatif oleh Auditor BPKP  
Menurut Wilayah Unit kerja BPKP 

Periode tahun 2002 s/d  Desember 2009 
 

No Unit Kerja BPKP LHAI 
(Laporan) 

1 Deputi Bidang Investigasi 20 
2 Perwakilan Propinsi NAD 11 
3 Perwakilan Propinsi Sumut 28 
4 Perwakilan Propinsi Riau 21 
5 Perwaklan Propinsi Sumbar 14 
6 Perwakilan Propinsi Jambi 16 
7 Perwakilan Propinsi Sumsel 33 
8 Perwakilan Propinsi Bengkulu 11 
9 Perwakilan Propinsi Lampung 41 

10 Perwakilan Prov. DKI Jakarta 1 20 
11 Perwakilan Prov. DKI Jakarta 2 29 
12 Perwakilan Propinsi Jabar 127 
13 Perwakilan Propinsi DIY 31 
14 Perwakilan Propinsi Jateng 80 
15 Perwaakilan Propinsi Jatim 33 
16 Perwakilan Provinsi Sulsel 103 
17 Perwakilan Propinsi Sulut 33 
18 Perwaakilan Propinsi Sulteng 27 
19 Perwakilan Propinsi Sulselra 67 
20 Perwakilan Propinsi Kalbar 14 
21 Perwakilan Propinsi Kalsel 91 
22 Perwakilan Propinsi Kaltim 37 
23 Perwakilan Propinsi Maluku 15 
24 Perwakilan Propinsi Bali 18 
25 Perwakilan Propinsi NTT 67 
26 Perwakilan Propinsi Papua 35 

 Jumlah 1.024 
                                         Sumber: BPKP 

5.2.3.3.1.2. Proses 

Laporan hasil audit forensik barupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) 

tersebut oleh instansi penyidik digunakan sebagai informasi yang dapat mengarahkan  

Penyidik dalam pencarian  bukti-bukti hukum. Penyidik akan mengembangkan informasi 
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yang ada dalam Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut melalui kegiatan penyelidikan yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik dengan kewenanganya: 

a. Mencari keterangan dan alat bukti, 

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan penggeledahan dan penyitaan. 

Kewenangan ini dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan. Dan dari bukti permulaan 

diketahui dapat tidaknya peristiwa tersebut dilanjutkan ketahap  penyidikan. 

                Terkait dengan informasi yang telah dimuat dalam Laporan Hasil Audit Investigatif 

yang telah diserahkan oleh BPKP kepada Instansi Penyidik untuk diproses lebih lanjut  sesuai 

perundang-undangan, dalam hal ini penyelidik telah memperoleh informasi yang 

memudahkannya untuk melakukan penyelidikan. Dari informasi yang terkait dengan jenis 

penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian dan penyebab penyimpangan serta dampak 

penyimpangan, penyelidik akan lebih bisa memfokuskan dirinya untuk mencari alat bukti 

hukum terkait dengan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Dalam informasi 

jenis penyimpangan telah diuraikan secara rinci dan jelas peraturan-peraturan dan ketentuan 

yang telah dilanggar oleh pihak pihak yang terkait dan bertanggungjawab. Informasi ini akan 

memudahkan penyelidik untuk menentukan unsur melawan hukum sesuai dengan pasal pasal 

yang terkait dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 tentang Pemberantarasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

 
                    Demikian juga dari informasi mengenai pihak-pihak yang terkait dan 

bertanggungjawab, penyelidik akan terbantu, terarah  dan dapat bekerja lebih efisien, karena 

dengan sudah jelasnya pihak-pihak yang harus diperiksa sebagai saksi dan dengan adanya 

informasi mengenai fakta-fakta dan modus operandi akan lebih memudahkan penyelidik 

untuk mendalami niat seseorang apakah dalam hal ini benar benar telah terpenuhinya unsur 

melawan hukum. Penyelidik akan mengembangkan lebih lanjut untuk menentukan telah 
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terpenuhinya bukti permulaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dan kasus 

tersebut  dapat dilanjutkan ketingkat penyidikan.  

                  Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh jaksa penyidik  senior di Kejaksaan 

Agung bahwa; 

     “Dengan Laporan Hasil Audit Investigatif yang lengkap dan terperinci dapat 
membantu dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat ditetapkan 
unsur-unsur melawan hukum dan jumlah kerugian keuangan negara dengan 
mudah”  

(Penyidik Kejaksaan) 

           Selanjutnya penjelasan dari Kasubdit pidana khusus   di kejaksaan Agung mengatakan 

bahwa ; 

“Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari 
fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau methode 
atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu berupa 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemerikisaan surat, 
pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas 
perkara pada Penuntut Umum. Latar belakang, motivasi dan urgensi 
diintridusirnya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan 
jaminan terhadap hak azasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan 
yang ketat dalam penggunaan upaya paksa ketatnya pengawasan dan adanya 
lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap 
peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakan 
bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Maka oleh karena sebelum 
melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekwensi 
digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data 
atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang 
terjadi dan diduga sebagai tindak pidana korupsi itu benar adanya merupakan 
tindak pidana korupsi sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan 
penyidikan” 

(Kasubdit Pidsus Kejaksaan Agung) 
 
 

5.2.3.3.1.3.Output 

                 Laporan Hasil Audit Investigatif, yang telah disampaikan kepada instansi penyidik, 

oleh penyidik disamping digunakan sebagai informasi awal juga dimasukkan pula sebagai 

bagian dari dokumen yang disertakan dalam  Berkas Perkara yang diserahkan oleh penyidik 
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kepada Jaksa Penuntut Umum yang fungsinya sebagai barang bukti yang mendukung tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum. 

Tabel 5.36 
Ikhtisar Pemanfaatan Laporan Hasil  Audit Forensik 

Sebagai Informasi Awal Terstruktur Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
 

No INPUT PROSES OUTPUT 

  
Dalam periode tahun 2002 s/d 
2009 telah diserahkan 
sebanyak 1.024 Laporan Hasil 
Audit Investigatif kepada 
Instansi Penyidik 
 
Dalam laporan hasil audit 
investigatif tersebut telah 
diinformasikan lima hal pokok 
yaitu: 

 
 
• Jenis penyimpangan yang 

berindikasi tindak pidana 
korupsi 

• Pengungkapan fakta-fakta 
dan proses kejadian (modus 
operandi) 

• Penyebab dan dampak 
penyimpangan 

• Pihak-pihak yang terkait 
dan bertanggungjawab 

• Bukti-bukti audit yang telah 
diperoleh 
 

 

 
• Informasi yang termuat 

dalam Laporan Hasil 
Audit Investigatif 
digunakan oleh 
penyidik sebagai 
informasi awal yang 
dapat mengarahkan dan 
memudahkan  dalam 
pencarian bukti-bukti 
hukum 

• Dari informasi jenis 
penyimpangan, fakta-
fakta dan proses 
kejadian, serta 
penyebab 
penyimpangan, 
penyelidik akan dapat 
memfokuskan pada 
penemuan unsur 
melawan hukum yang 
dilakukan oleh 
tersangka. 

• Penyelidik melakukan 
pemeriksaan terhadap 
pihak yang telah 
diindikasikan terkait 
dan bertanggungjawab 
serta dampak yang 
ditimbulkan, penyelidik 
akan dimudahkan untuk 
menemukan tersangka 

• Dari bukti-bukti yang 
telah diperoleh auditor, 
akan memudahkan 
penyelidik dalam 
mengumpulkan barang 
bukti 

 
• Sebagai bukti permulaan, 

yang berguna untuk 
mengetahui apakah peristiwa 
dapat atau tidak dapat  
dilakukan penyidikan. 

• Dapat  dimasukan dalam 
Berkas Perkara sebagai 
barang bukti yang 
mendukung tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum 
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• Penyelidik mencari 
keterangan dan alat 
bukti yang lebih 
lengkap 

• Penyelidik atas perintah 
penyidik dapat 
melakukan 
penangkapan, 
pengeledahan dan 
penyitaan. 

Sumber: data diolah 

 

5.2.3.3.2. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi 

                   Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa proses pembuktian tindak 

pidana korupsi   dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penututan, pemeriksaan di  pengadilan. 

Untuk penuntutan di pengadilan,  dalam pembuktian tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum  

mengajukan lima jenis  alat bukti yaitu (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) Alat 

Bukti Surat (4) Alat bukti pentunjuk (5) Keterangan Terdakwa, yang akan diperiksa di sidang 

pengadilan untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidak 

bersalahnya terdakwa. 

      5.2.3.3.2.1. Input 

                   Dalam proses penyiapan alat bukti tersebut, instansi penyidik mengalami kesulitan 

terutama dalam hal kasus yang menyangkut dengan transaksi keuangan sehingga penyelesaian 

kasus menjadi berlarut-larut. Hal ini terjadi kerena penyidik tidak memiliki kompetensi dalam 

memeriksa transaksi keuangan yang merupakan keahlian di bidang akunting dan auditing. 

Untuk mengatasi hal ini penyidik memerlukan  keahlian dari akuntan yang berprofesi sebagai 

auditor forensik. Berkaitan dengan itu dimulai tahun 1989, Kejaksaan Agung melakukan 

kerjasama dengan BPKP dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Keahlian akuntansi, 

auditing dan audit investigative sangat diperlukan dalam penghitungan besarnya kerugian 
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keuangan Negara yang disebabkan oleh perbuatan penyimpangan yang berindikasi tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Hasil audit dalam rangka penghitungan 

kerugian keuangan Negara oleh auditor forensik disajikan Laporan Hasil Penghitungan 

Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 

sebanyak 2..263 laporan yang telah disampaikan kepada instansi penyidik untuk diproses lebih 

lanjut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

  

5.2.3.3.2.2. Proses 

Laporan Hasil Audit Forensik dari Kegiatan Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian 

Keuangan Negara yang diserahkan kepada instansi penyidik. Penyidik akan menindaklanjuti 

laporan tersebut   dengan proses penyidikan yaitu merupakan serangkaian kegiatan penyidik 

untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Berkaitan dengan pencairan dan pengumpulan 

bukti, undang-undang memberi wewenang kepada penyidik untuk: 

a. Memanggil dan memeriksa saksi, yang keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 

saksi 

b. Memanggil dan memeriksa tersangka, yang keterangannya dituangkan dalam berita acara 

pemeriksaan tersangka 

c. Mendatangkan ahli untuk memperoleh keterangan ahli yang dapat juga diberikan dalam bentuk 

laporan ahli 

d. Menahan tersangka dalam hal tersangka dikuatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang 

bukti atau mengulangi melakukan perbuatan tindak pidana. 

       
                      Kemudian dari informasi dampak penyimpangan yang terdapat dalam laporan 

investigatif, ditambah dengan ditemukannya bukti-bukti baru yang ditemukan oleh penyidik 
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setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau setelah penyidik mendapatkan unsur 

melawan hukum dan menetapkan tersangkanya, selanjutnya akan diperlukan berapa jumlah 

kerugian kuangan negara dari perbuatan melawan hukum tersebut. Untuk itu diperlukan 

keahlian akunting dan auditing untuk menghitungnya. Instansi penyidik meminta bantun 

auditor BPKP untuk menghitung berapa jumlah kerugian keuangan negara yang dilengkapi 

dengan bukti-buktinya. Setelah dilakukan pemaparan perkara dan disepakati untuk dilakukan 

penghitungan kerugian keuangan negara, maka pimpinan BPKP akan menugaskan auditornya 

untuk melakukan tugas penghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan teknik 

audit investigatif. Hasil perhitungan ini diperlukan untuk menentukan besarnya uang 

pengganti dan berat ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasar peraturan perundang-

undangan  yang akan dilakukan penuntutannya oleh jaksa penunut umum. Laporan Hasil 

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini akan menjadi alat bukti hukum berupa alat 

bukti surat. 

                  Dalam praktiknya,  pembuktian  Tindak Pidana Korupsi sangat tergantung kepada alat 

bukti  antara lain  bukti surat berupa laporan hasil audit dari Auditor yang memberikan 

pendapatnya di bawah sumpah dan keterangan Auditor selaku ahli di bidang akunting dan 

auditing khususnya dalam pembuktian unsur “kerugian keuangan negara”. Oleh karena itu 

menurut Muhammad Yusuf, Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi DKI 

Jakarta (2008) peranan audit forensik yang dilakukan oleh auditor forensik sangatlah 

menentukan dalam membuktikan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada saat pembuktian 

unsur kerugian keuangan negara.  

     5.2.3.3.2.3. Output 
 

                  Apabila dari bukti-bukti yang terkumpul diperoleh persesuaian antara yang satu 

dengan yang lainnya, dan dari persesuaian itu diyakini bahwa telah terjadi tindak pidana 
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korupsi dan tersangka itulah yang melakukanya, maka Penyidik menuangkan hasil penyidikan 

dalam Berkas Perkara yang di dalamnya terdapat selain barang  bukti lainnya juga terdapat 

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Berkas Perkara tersebut diserahkan 

kepada Jaksa Penuntut Umum. Oleh Penuntut Umum, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian 

Keuangan Negara (LHPKKN) dijadikan sebagai alat bukti surat. Hal ini disebabkan oleh 

karena LHPKKN tersebut memenuhi criteria sebagai alat bukti surat sebagaimana tercantum 

dalam KUHAP pasal 187 ayat b yaitu: 

 
“surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang 
dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi 
tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan” 

  

 
                   Dari laporan penelitian Puslitbang BPKP tahun 2007 menyatakan “Kerjasama 

BPKP – POLRI (Instansi Penyidik) menghasilkan dua alat bukti yaitu alat bukti surat dan alat 

bukti keterangan ahli. Kedua alat bukti ini merupakan andalan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

karena dipersidangan kedua alat bukti ini diakui oleh hakim sebagai alat bukti utama 

disamping alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, keterangan tersangka dan petunjuk. 

Demikian juga dari hasil penelitian Tuanakotta (2009)  atas 15 penanganan kasus tidak pidana 

korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 15 kasus yang disampel, sebanyak 14 kasus 

atau 93,33 %, dalam hal ini KPK menggunakan  hasil audit penghitungan kerugian keuangan 

negara yang dilakukan oleh auditor forensik BPKP dan jumlah kerugian keuangan keuangan 

negara yang tercantum dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut 

digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar penuntutan besarnya Nilai Kerugian 

Keuangan Negara. (lihat lampirann 8) 
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              Disamping itu dengan hasil audit forensik, Penuntut Umum dapat mengajukan 

tuntutan yang maksimal, khususnya dalam upaya pembuktian dan recovery kerugian yang 

timbul karena perbuatan terdakwa. Selanjutnya jika terdakwa melarikan diri atau kabur, maka 

hasil audit forensik tersebut dapat pula digunakan sebagai dasar atau sumber referensi 

pengajuan gugatan perdata dalam rangka perampasan harta atau asset terdakwa, oleh karena 

audit yang bersifat forensik tersebut sifatnya menyeluruh, termasuk memuat informasi 

distribusi atau aliran dana atau uang yang dikorupsi, maka gugatan perdata tersebut akan 

dengan mudah dapat dibuktikan. 

                   Bila semua proses penyidikan telah dilakukan secara lengkap, maka LHAI dan atau 

LHPKKN dan bersama bukti bukti lainnya seperti Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita 

Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dimasukkan dalam 

Dokumen  Berkas Perkara untuk  diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam rangka 

proses hukum berikutnya yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. 

                    Selanjutnya dari hasil kuesioner dan permintaan pendapat/wawancara yang diajukan 

secara tertulis yang dikirimkan melalui kantor pos kepada 144 orang hakim pada 48 

Pengadilan Negeri masing-masing 3 orang  hakim, ternyata yang bersedia mengisi dan 

mengembalikan kuesioner yang sudah terisi melalui pos dari 5 pengadilan dengan responden 

sebanyak 12 orang.         

                     Dua belas orang hakim yang menjawab  termasuk dalam kategori hakim  senior yang 

sudah berpengalaman menangani perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri dalam 

kapasitas sebagai hakim anggota dan hakim ketua.   

                      Kepada duabelas orang  hakim yang telah bersedia menjadi narasumber dalam 

penelitian ini diberikan beberapa pertanyaan terbuka  yaitu; “bagaimana pendapat bapak/ibu 
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hakim, apakah audit forensik dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menemukan 

alat bukti pembuktian tindak pidana korupsi? 

             Berikut ini disajikan pendapat dari masing-masing hakim tersebut sebagai berikut: 

              Hakim SS  di PN Bantaeng Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa;  

“audit forensik dapat digunakan oleh aparat hukum dalam menemukan alat bukti 
pembuktian Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa audit forensik hanya merupakan 
perluasan dari bukti petunjuk (pasal 26A UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001” 

(Hakim) 
 

              Hakim HY dari PN Bantul memberikan penjelasan bahwa;  

 “audit forensik dapat digunakan oleh aparat hukum dalam menemukan alat bukti 
pembuktian Tindak Pidana Korupsi, sepanjang audit forensik tersebut digunakan dalam 
upaya mencari pembuktian terhadap tindak pidana korupsi,  oleh karena seringkali audit 
keuangan terhadap penggunaan keuangan negara sulit untuk dibuktikan”. 

(Hakim) 
 
             

  Hakim Si di PN Singaraja Bali memberikan penjelasan bahwa;  

“audit forensik dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menemukan alat bukti 
pembuktian Tindak Pidana Korupsi apabila terdapat sangkalan atas alat bukti misal; 
tanda tangan disangkal terdakwa, padahal alat bukti tersebut merupakan kunci adanya 
pengucuran keuangan negara yang disalahgunakan, dalam hal ini audit Forensik dapat 
digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menemukan alat bukti perbuatan tindak 
pidana korupsi” 

(Hakim) 
 

              Hakim Sw di PN Pekalongan menambahkan bahwa;  

“audit forensik dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menemukan alat bukti 
pembuktian TPK dengan didukung alat bukti yang lain” 

(Hakim) 

              Demikian juga hakim Es di PN Pekalongan menjelaskan bahwa; 
 
 “audit forensik dapat digunakan oleh aparat hukum, itu sangat kasuistis. Kalau memang 
dibutuhkan sebagai alat bukti,  audit forensik dapat digunakan dengan kegiatan audit 
investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara”.  

(Hakim) 
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             Hakim En di PN Sampit  menjelaskan pula bahwa; 

 “audit forensik dapat digunakan oleh aparat hukum karena pembuktian dalam perkara 
tipikor tetap mengacu pada pasal 184 KUHAP. Audit Forensik yang menggabungkan 
keahlian di bidang akuntansi, audit dan hukum dapat dijadikan alat bukti dalam perkara 
tipikor” 

(Hakim) 
 

            Hakim Ma di PN Sampit  menjelaskan bahwa;   

“audit forensik dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menemukan alat bukti 
pembuktian tindak pidana korupsi akan tetapi bukan merupakan alat bukti yang istimewa 
dan sempurna” 

(Hakim) 

           Hal yang sama diungkapkan pula oleh hakim As di PN Sampit  bahwa; 
 
 “audit forensik dapat digunakan oleh aparat hukum menemukan alat bukti pembuktian 
tindak pidana korupsi  karena dapat untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil 
suatu keputusan” 

(Hakim) 
 

           Dari pendapat para hakim tersebut di atas   diperoleh jawaban yang mengambarkan 

bahwa meskipun dalam gradasi yang relatif berbeda, para hakim dan aparat penegak hukum 

mengakui  bahwa  audit forensik dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam 

menemukan alat bukti pembuktian tindak pidana korupsi sepanjang audit forensik tersebut 

digunakan dalam upaya mencari pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. Hasil Audit 

Forensik yang menggabungkan keahlian di bidang akuntansi, audit dan hukum dapat dijadikan 

alat bukti dalam perkara tipikor,  namun bukan sebagai alat bukti yang istimewa dan sempurna 

               Berdasarkan pertanyaan yang terkait dengan pemanfaatan Laporan Hasil 

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai Alat Bukti Surat, LHPKKN 

sebagai pertimbangan hukum bagi hakim dalam pengambilan keputusan, dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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1) Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alat 
Bukti Surat 

       
            Sewaktu ditanyakan kepada para hakim  bahwa “dalam pemeriksaan di pengadilan, 

untuk memperkuat pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Laporan 

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang diperoleh dari BPKP 

sebagai alat Bukti Surat. Menurut bapak/ibu hakim apakah LHPKKN tersebut dapat 

diterima sebagai Alat Bukti Surat atau Barang Bukti?”.  

                           Berikut ini disajikan pendapat dari masing-masing hakim tersebut sebagai 

berikut: 

             Hakim CN di PN Singaraja Bali memberikan penjelasan bahwa  

“LHPKKN diperlakukan  sebagai alat bukti surat, karena alat bukti 
surat adalah segala bentuk tulisan yang dapat dipakai untuk memperkuat 
pembuktian. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 187 KUHAP ayat (b)  surat 
adalah “surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau surat yang dibuat oleh pejabat negara mengenai hal yang termasuk dalam 
tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan”. 

(Hakim) 
 

             Hakim SS dari PN Bantaeng Sulsel menyatakan bahwa;  

            “LHPKKN sebagai alat Bukti Surat karena LHPKKN merupakan keterangan ahli 
yang dituangkan secara tertulis dan dikuatkan dengan pemeriksaan di 
pengadilan”. 

           (Hakim) 
 

                Hakim HY dari PN Bantul juga memberikan penjelasan bahwa; 

 “LHPKKN diperlakukan  sebagai alat bukti surat, oleh karena laporan Hasil 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dibuat berdasarkan atas 
sumpah jabatan atau yang menjadi tanggungjawabnya  mengenai sesuatu hasil”. 

           (Hakim) 
 

                        Disamping itu Hakim SI di PN Singaraja Bali memberikan penjelasan 

bahwa; 
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           “LHPKKN diperlakukan  sebagai alat bukti surat, karena sesuai degan pasal 187 
(b) KUHAP, bahwa  alat bukti surat adalah segala bentuk tulisan yang 
berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan/didakwakan pada terdakwa  
untuk memperkuat pembuktian yang bukan merupakan barang sitaan. Sedangkan 
barang bukti adalah segala sesuatu yang  dipakai untuk melakukan tindak pidana 
korupsi dan yang telah disita oleh penyidik”. 

 (Hakim) 
 

             Hakim Sw di PN Pekalongan menjelaskan bahwa;  

“LHPKKN diterima  sebagai alat bukti surat, namun tidak menutup kemungkinan  
hakim menentukan sendiri jumlah kerugian keuangan negara”. 

(Hakim) 
 
                         
 
  Hakim Er di PN Pekalongan menjelaskan pula  bahwa; 
 
           “LHPKKN diterima  sebagai alat bukti surat, dengan ketentuan wajib didatangkan 

saksi ahli yang membuat/dapat menerangkan mengenai isi dari LHPKKN tersebut, 
kalau tidak dapat dihadirkan dimuka pengadilan maka LHPKKN tersebut 
dianggap sebagai Barang Bukti” 

(Hakim) 
 
                        Demikian juga Hakim Ar di PN Tanjungkarang  menjelaskan bahwa; 

            “LHPKKN diterima  sebagai alat bukti surat, karena dalam praktiknya alat bukti 
surat diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum, maka dipertimbangkan 
sebagai alat bukti surat dalam menyusun putusan” 

(Hakim) 
 

                            Hakim En di PN Sampit  menjelaskan bahwa; 

            “LHPKKN diterima  sebagai alat bukti surat, karena LHPKKN adalah surat yang 
dibuat oleh Auditor BPKP, oleh karena berdasarkan pasal 184 KUHAP, selain 
saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa, surat merupakan alat 
bukti yang sah” 

(Hakim) 

             Hakim As di PN Sampit dengan tegas menjelaskan bahwa “LHPKKN 

diterima  sebagai alat bukti surat” 
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                    Hakim Ma di PN Sampit  menjelaskan bahwa;  

            “LHPKKN diterima  sebagai alat bukti surat, karena LHPKKN befungsi sama 
dengan alat bukti surat yang oleh dokter forensik (visum et departum) karena 
dibuat oleh yang punya keahlian khusus” 

(Hakim)             
 
 
              Hakim Sy  di PN Tanjung Karang  menjelaskan bahwa; 
 
            “LHPKKN diterima sebagai alat bukti surat karena dalam praktiknya diajukan di 

depan persidangan oleh JPU sebagai alat bukti surat maka dipertimbangkan 
sebagai alat bukti surat” 

(Hakim)            

               Dari pendapat para hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa diterimanya 
 
            “LHPKKN sebagai alat bukti surat, karena LHPKKN tersebut diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dimuka sidang yang dibuat oleh orang yang memiliki keahlian 
diatas dasar sumpah jabatan, sehingga LHPKKN tersebut termasuk kategori salah 
satu dari lima jenis alat bukti sesuai dengan  Pasal 187 ayat (b) KUHAP yang 
menyatakan bahwa  “surat adalah yang dibuat menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau  surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang 
diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keaadaan ” 

            (Hakim). 
. 

2) LHPKKN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim 

                   
   Pertanyaan kepada para hakim “Menurut pengalaman bapak/ibu hakim, seberapa 

jauh LHPKKN yang menginformasikan jumlah kerugian keuangan negara diajukan oleh 

Penuntut Umum digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 

pengambilan putusan pidana antara lain untuk menetapkan uang pengganti ?” 

              Berikut ini disajikan pendapat dari masing-masing hakim tersebut sebagai 

berikut: 

                          Hakim CN di PN Singaraja Bali memberikan penjelasan bahwa;  

           “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim  lebih dari 80% s/d 
99 %. Tidak dipakai 100 % karena kemungkinan hasil yang dilakukan oleh 
BPK/BPKP tersebut tidak sepenuhnya sama dengan yang terungkap 
dipersidangan. Uang pengganti ditetapkan berdasarkan bukti  konkrit yang 
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dipakai/diterima langsung oleh terdakwa sendiri, jadi tidak selalu sama dengan 
jumlah kerugian keuangan negara yang ada dalam LHPKKN”. 

(Hakim) 
 

              Hakim SS  di PN Bantaeng Sulsel menjelaskan pula bahwa; “LHPKKN 
digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar pengambilan 
keputusan lebih dari 60 % s/d 80%  karena dalam proses persidangan diperoleh 
fakta hukum yang berbeda. Biasanya ada bukti surat dari terdakwa yang harus 
dipertimbangkan pula”. 

(Hakim) 
                         Demikian juga  hakim HY dari PN Bantul memberikan penjelasan bahwa; 

           “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan keputusan lebih dari 60% s/d 80%, tidak 100 % karena sering sekali 
didalam persidangan majelis hakim menambah fakta hukum tentang kerugian 
negara yang tidak diperhitungkan didalam LHPKKN dari BPKP” 

(Hakim) 
 

                       Hal yang sama juga dijelaskan oleh hakim Si di PN Singaraja Bali bahwa; 

           “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan keputusan lebih dari  60% s/d 80%. Tidak dipakai 100 % karena 
adanya kemungkinan hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPKP tidak 
sepenuhnya sama dengan yamg terungkap di pengadilan, karena uang pengganti 
ditetapkan berdasarkan bukti konkrit yang dipakai/digunakan oleh terdakwa 
sendiri” 

(Hakim) 
 

                        Demikian juga hakim Sw di PN Pekalongan menjelaskan bahwa; 
“LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan keputusan lebih dari 60% s/d 80%, tidan 100 % karena terbatasnya 
alat bukti lain yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum” 

(Hakim) 
 

                      Hakim Er di PN Pekalongan menjelaskan bahwa; 

           “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan keputusan  di atas 80% s/d 99%, karena uang pengganti ditetapkan 
berdasarkan fakta yang terungkap di muka pengadilan yang menyatakan hasil 
penghitungan dari uang yang digunakan secara nyata dan terang oleh terdakwa” 

(Hakim) 
 

            Hakim Ar di PN Tanjungkarang  menjelaskan bahwa; 

          “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan keputusan tidak dapat ditentukan berapa persen digunakan sebagai 
pertimbangan hukum sebagai dasar untuk menetapkan jumlah uang pengganti, 
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karena walaupun nyata terdapat adanya kerugian negara karena belum tentu 
pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang menerimanya” 

(Hakim) 
             
 
                          Hakim En di PN Sampit  menjelaskan bahwa; 
                       
                        “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 

pengambilan keputusan slebih dari 40% s/d 60% karena secara faktual, Majelis 
Hakim mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan kendatipun LHPKKN adalah alat bukti surat, namun di persidangan, 
Majelis Hakim akan membandingkan dengan fakta yang terungkap 
dipersidangan” 

(Hakim)                         

           Sama halnya hakim Ma di PN Sampit  menjelaskan bahwa; 

                      “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan keputusan lebih dari  40% s/d 60% karena Majelis Hakim akan 
menghitung kerugian negara sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan 
disesuaikan dengan alat bukti lainnya” 

 
 

                       Disamping itu hakim As di PN Sampit juga menjelaskan bahwa; 

           “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan keputusan lebih dari 40% s/d 60%” . 

(Hakim) 
 

                      Sementara hakim Sy di PN Tanjung Karang  menjelaskan bahwa; 

           “LHPKKN digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan keputusan namun tidak dapat dihitung persentasenya karena selama 
LHPKKN hanya sebatas menentukan kerugian keuangan negara sedangkan uang 
pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 
ditentukan pada harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Jadi 
LHPKKN tidak menentukan Uang Pengganti” 

(Hakim) 
 

                 Dari pendapat para hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan 

LHPKKN yang menginformasikan jumlah kerugian keuangan negara yang diajukan JPU oleh 

hakim digunakan sebagai  acuan dalam pertimbangan hukum sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk menetapkan jumlah uang pengganti, meskipun berkisar antara 60 % s.d 80%. 

Tidak digunakan oleh hakim sepenuhnya karena pada prinsipnya dalam pengambilan 
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keputusan terkait penentuan jumlah uang pengganti adalah kewenangan hakim dan  lebih 

banyak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena pengenaan uang 

pengganti kepada terpidana adalah sesuai dengan bukti konkrit yang senyatanya jumlah uang 

negara yang dinikmati oleh terdakwa. Karena itu keterangan atau sanggahan terdakwa di 

persidangan sepanjang  sesuai dengan fakta hukum juga masuk dalam  pertimbangan majelis 

hakim. Misalnya terdakwa menyangkal bahwa jumlah uang kerugian keuangan negara yang 

disajikan dalam LHPKKN tersebut tidak seluruhnya ia nikmati tetapi ada pula yang disalurkan 

ke pihak lain dan dapat dia tunjukan fakta-fakta dipersidangan maka hal ini dapat 

dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini terjadi kerana  jumlah yang dihitung oleh auditor dan 

disajikan dalam LHPKKN adalah   menyajikan jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara 

akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan dan dinikmati oleh lebih dari 

satu orang terdakwa. 

 

Tabel 5.37 
Ikhtisar Pemanfaatan Laporan Hasil  Audit Forensik 

Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi 
 

No INPUT PROSES OUTPUT 

  
     Dalam proses 
penyiapan alat bukti 
hukum terutama yang 
terkait dengan transaksi 
keuangan memerlukan 
keahlian akunting, 
auditing, audit 
investigatif 
 
    Karena instansi 
penyidik tidak memiliki 
kompetensi ini, maka 
diminta bantuan pada 
akuntan yang berprofesi 
sebaga auditor forensik. 
      
   Auditor forensik 
BPKP, berdasarkan 

 
   Dari Laporan Hasil 
Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara 
(LHPKKN) yang diterbitkan 
oleh instansi pemerintah 
yang berwenang (BPKP) 
penyidik akan memperkuat 
unsur melawan hukum  
lainnya bahwa perbuatan 
melawan hukum yang 
dilakukan oleh tersangka 
telah menimbulkan kerugian  
bagi keuangan negara. 
    Berkaitan dengan 
pencarian dan pengumpulan 
bukti, undang-undang 
memberi wewenang kepada 
penyidik untuk: 

 
  Dari hasil penyelidikan oleh 
penyelidik dengan mengembangkan 
informasi awal yang terstruktur 
sebagaimana dimuat dalam LHAI, 
penyidik akan dapat mempersiapkan 
dan akan memperoleh minimal dua 
alat bukti hukum yaitu: 
• Alat Bukti Keterangan Saksi 
• Alat bukti  keterangan Terdakwa 

 
    Selanjutnya LHPKKN oleh instansi 
penyidik dijadikan sebagai alat bukti 
surat karena LHPKKN tersebut 
memenuhi kriteria alat bukti surat 
sebagaimana tercantum pada KUHAP 
pasal 187 ayat b yaitu: 
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permintaan dari instansi 
penyidik telah melakukan 
audit dalam rangka 
penghitungan kerugian 
keuangan negara, 
sehingga diperoleh 
jumlah kerugian 
keuangan negara sebagai 
akibat perbuatan tindak 
pidana korupsi yang 
dilakukan tersangka. 
 
    Sejak tahun 2002 
sampai dengan 2009, 
BPKP telah menyerahkan 
Laporan Hasil 
Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara 
(LHPKKN) kepada 
instansi penyidik 
sebanyak 2.263 laporan 
yang akan diproses lebih 
lanjut oleh instansi 
penyidik sesuai peraturan 
perundang undangan 
yang berlaku. 

a. Memanggil dan 
memeriksa saksi, yang 
keterangannya 
dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaan saksi 

b. Memanggil dan 
memeriksa tersangka, 
yang keterangannya 
dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaan 
tersangka 

c. Mendatangkan ahli 
untuk memperoleh 
keterangan ahli yang 
dapat juga diberikan 
dalam bentuk laporan 
ahli 

d. Menahan tersangka 
dalam hal tersangka 
dikuatirkan akan 
melarikan diri, 
menghilangkan barang 
bukti atau mengulangi 
melakukan perbuatan 
tindak pidana. 

“surat yang dibuat menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau 
surat yang dibuat oleh pejabat 
mengenai hal yang termasuk dalam 
tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan diperuntukkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan” 
 
    Dari hasil penelitian Litbang BPKP 
(2007) menyatakan “Kerjasama 
BPKP-POLRI (Instansi Penyidik) 
menghasilkan dua alat bukti yaitu; alat 
bukti surat dan alat bukti keterangan 
ahli. 
 
Dari 12 orang hakim di Pengadilan 
Negeri yang disampling, 100 % 
(seratus persen) menyatakan bahwa 
LHPKKN dapat dijadikan sebagai alat 
bukti berupa alat bukti surat. Dan 
digunakan oleh hakim sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan sebesar 60% sampai 
dengan 80%  
 

Sumber : data diolah 

                   Berikut ini disajikan beberapa  contoh hasil audit forensik yang dimasukkan dalam 

Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: 

1. Kasus penyimpangan dalam pembelian asset kredit PT.TM oleh Susanto Lim (Group 

Domba Masa) cq. PT.CGN yang berindikasi tindak pidana korupsi oleh PT.Bank Mandiri    

2. Kasus Penyimpangan dalam penyaluran kredit yang berindikasi tindak pidana korupsi oleh 

manajemen  Bank Mandiri kepada PT.CGN      

3. Kasus pengadaan Multi Purpose Filling Cabinet (2 in 1) Tahan Api yang berindikasi tindak 

pidana korupsi di Wilayah Jakarta Barat Tahun 2006 

4. Kasus Penggelapan uang Bank DKI Cabang Pembantu Samsat yang berindikasi tindak 

pidana korupsi tahun 2007 

5. Kasus penjualan asset di BUMN yang berindikasi tindak pidana korupsi 
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Kelima kasus tersebut di atas telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam prosesnya instansi 

penyidik menggunakan bantuan dari auditor BPKP yaitu melalui pelaksanaan audit forensik dan 

pemberian keterangan ahli, yang dapat diuraikan lebih lanjut:  

1. Kasus Pembelian Asset Kredit PT.TM oleh Susanto Lim (Group Domba Masa) cq. PT.CGN 
oleh PT.Bank Mandiri     

Kotak 5.25 
Kasus pembelian asset kredit PT.TM oleh Sus Lim 

(Group D Ms) cq. PT.CGN oleh Bank Mandiri 
 

a. Pada tanggal 16 Oktober 2002 di ruang rapat saksi M.Sholeh Tasripan, di Bank 
Mandiri Pusat Jakarta Selatan telah diadakan rapat, dihadiri antara lain oleh 
pejabat PT.Bank Mandiri, pemilik saham PT.Tahta Medan (Yayasan Dana 
Pensiun Bank Mandiri III/DPBM III dan PT.Pengelola Investama 
Mandiri/PT.PIM) dan Susanto Lim. Agenda rapat membicarakan rencana 
pembelian asset kredit PT.TM oleh Susanto Lim (Group Domba Mas) cq. 
PT.CGN. 

b. Sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 16 Oktober 2002 tersebut: 
1) Terdakwa Drs. Diman Ponijan selalu Direktur PT.CGN, dengan surat 

No.007/CGN/CF/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ditujukan kepada 
DPBM III yang isinya menyetujui untuk membeli saham PT.TM yang 
dimiliki DPBM III dengan jumlah saham sebanyak 36.810 lembar 
(66,35%) yaitu senilai Rp18.246.250.000. Selanjutnya pembelian saham 
tersebut telah direalisasikan pada tanggal 16 Desember 2002. 

 
2) Terdakwa Edyson, sebagai Direktur Utama PT.CGN telah mengajukan 

permohonan fasilitas kredit kepada PT.Bank Mandiri untuk membeli asset 
kredit atas nama PT.TM sebesar USD18,500.000 sesuai surat Nomor 
001/CGN/IX/2002 tanggal 23 Oktober 2002. Untuk maksud tersebut, pada 
tanggal yang sama terdakwa Edyson juga mengajukan permohonan 
Bridging Loan terlebih dahulu sebesar Rp165.000.000.000,00 dengan 
surat Nomor 002/CGN/X/2002 tanggal 23`Oktober 2002 dan sanggup 
menyediakan self financing sebesar Rp22,5 miliar padahal terdakwa 
Edyson, terdakwa Saiful Anwar dan terdakwa Diman Ponijan mengetahui 
bahwa keuangan perusahaan tidak mampu untuk menyediakan self 
financing tersebut (tidak mempunyai etikad yang baik). 

c. Permohonan kredit  PT.CGN yang diajukan terlebih dahulu adalah Kredit 
Investasi kemudian disusul Bridging Loan, tetapi yang diproses terlebih dulu 
oleh PT.Bank Mandiri justru Bridging Loan karena ada perintah dari 
E.C.W.Neloe Direktur Utama PT.Bank Mandiri. 

d. Dalam Nota Analisa Bridging Loan tersebut tidak dibahas/dianalisa secara 
mendalam mengenai aspek manajamen dan keuangan dari PT.CGN untuk 
mengetahui risiko dan layak atau tidaknya Kredit Investasi tersebut dicairkan 
(Tidak memenuhi PPK PT.Bank Mandiri 1999), namun pemutus kredit yaitu 
E.C.W. Neloe, M.Sholeh Tasripan, I.Wayan Pugeg masing-masing sebagai 
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Direktur Utama, Risk Management Unit dan Direktur Corporate Banking, 
telah menyetujui Nota Analisa tersebut (melanggar prinsip kehati-hatian) 

e. Kemudian dibuatkan Perjanjian Kredit Bridging Loan No. KP-COD/032/PK-
KI/2002 Nomor 76 tanggal 25 Oktober 2002 dengan plafon kredit Rp160 
miliar. Dari pihak PT.CGN ditandatangani oleh terdakwa Edyson, setelah 
mendapatkan persetujuan dari terdakwa Saiful Anwar, padahal  para terdakwa 
mengetahui modal PT.CGN hanya Rp600 juta. 

f. Karena Bridging Loan akan dilunasi dari Kredit Investasi (sesuai perjanjian 
Bridging Loan), maka permohonan Kredit Investasi diproses PT.Bank Mandiri 
dengan dibuatkan Nota Analisa Kredit Investasi No.CGR.CRM/008/2003 
tanggal 13 Januari 2003, yang isi pokoknya antara lain: 
1) Kredit Investasi diberikan US$18,5 juta untuk melunasi bridging loan 

sebesar Rp160 miliyar, sisanya untuk renovasi Hotel Tiara dan 
melanjutkan Tiara Tower. 

2) Debitur berkewajiban untuk menyediakan self financing sebesar 
US$9,194,860 yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan 
Tiara Tower merenovasi Hotel Tiara dan  membeli saham PT.TM (milik 
PT.PIM) dan harus diselesaikan paling lambat per akhir tahun 2003 

3) Debitur memberikan agunan antara lain berupa bangunan Tiara Tower, 
Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga) buah rumah (6`SHGB) 
yang diikat secara juridis sempurna. 

g. Dalam Nota Analisa Kredit Investasi tidak dibahas/dianalisa mengenai sumber 
dana self financing yang menjadi kewajiban PT.CGN (menyimpang dari PPK 
1999 dan KPBM 2000), namun demikian oleh pemutus kredit yaitu ECW 
Neloe, M.Sholeh Tasripan dan I Wayan Pugeg masing-masing sebagai 
Direktur Utama, Risk Management Unit dan Direktur Corporate Banking, 
telah disetujui. 

h. Kemudian dibuatkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor KP-COD/01/PK-
KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003. Dari pihak PT.CGN ditandatangani oleh 
terdakwa Edyson, setelah mendapatkan persetujuan dari terdakwa Saiful 
Anwar, padahal para terdakwa mengetahui bahwa keuangan PT CGN tidak 
memiliki dana self financing yang harus disediakan sebesar US$9,194,860. 

i. Sesuai dengan Kredit Investasi, pada tanggal 19 Desember 2002 kredit 
PT.CGN telah dinovasikan kepada PT.TM yaitu Kredit PT.CGN kepada 
PT.Bank Mandiri telah dialihkan menjadi kredit PT.TM kepada PT.Bank 
Mandiri. 

j. Pengurus PT.TM pada saat novasi sama dengan pengurus PT.CGN yaitu 
terdakwa Edyson sebagai Direktur Utama PT.CGN juga sebagai Direktur 
Utama PT.TM, terdakwa Saiful Anwar sebagai Komisaris PT.CGN juga 
sebagai Komisaris PT.TM dan terdakwa Diman Ponijan sebagai Direktur 
PT.CGN juga sebagai Direktur PT.TM 

k. Sampai batas waktu yang ditentukan yaitu akhir tahun 2003, bahkan sampai 
dengan saat ini terdakwa Edyson, terdakwa Saiful Anwar dan terdakwa Diman 
Ponijan baik selaku pengurus PT.CGN/PT.TM tidak pernah memenuhi self 
financing sebesar US$9,194,860 sehingga renovasi Hotel Tiara dan 
penyelesaian pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilaksanakan karena pada 
PT.CGN/PT.TM tidak tersedia dana tersebut padahal sesuai perjanjian Kredit 
Investasi, angsuran kredit akan dikembalikan dari hasil operasi Tiara Tower 
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dan oleh karena itu mengakibatkan kredit bermasalah/macet sehingga akhirnya 
para terdakwa meminta untuk dilakukan rescheduling, namun demikian kredit 
PT.TM (hasil novasi dari PT.CGN), pada posisi November 2005 dengan 
kolektibilitas 3 (kurang lancar) 

l. Sampai dengan saat ini terdakwa Edyson, terdakwa Saiful Anwar dan 
terdakwa Diman Ponijan baik selaku pengurus PT.CGN/PT.TM tidak 
melaksanakan kewajibannya untuk mengikat jaminan benda tidak bergerak 
berupa 6 (enam) SHGB berikut bangunan diatasnya secara yuridis sempurna 
dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan atas hal ini telah menimbulkan 
kerugian keuangan negara sebesar US$ 18,5 juta sesuai dengan perhitungan 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

m.  Sampai dengan saat ini terdakwa Edyson, terdakwa Saiful Anwar dan 
terdakwa Diman Ponijan baik selaku pengurus PT.CGN/PT.TM tidak 
melaksanakan kewajibannya untuk membeli saham PT.TM milik 
PT.Pengelola Investama Mandiri (PT.PIM) senilai Rp9.254.000.000 dan juga 
masih belum membayar harga saham PT.TM milik DPBM III sebesar 
Rp3.649.250.000 

n. Dana Bridging Loan sebesar Rp160 miliyar, atas permintaan Azalea Ltd oleh 
PT.CGN telah dibayarkan (melalui PT.Media Televisi Indonesia/PT.MTI) 
kepada PT.Tri Manunggal Mandiri Persada (PT.TMMP) selaku pemilik aset 
kredit PT.TM yang kemudian dijual kepada Azalea Ltd dan selanjutnya oleh 
Azalea Ltd dijual kepada PT.CGN 

o. PT.MTI adalah yang membiayai PT.TMMP untuk membeli aset kredit PT.TM 
dari BPPN yang dibeli dengan harga Rp97.690.827.420, sehingga dana Rp160 
miliar tersebut diminta oleh PT.TMMP untuk ditransfer ke PT.MTI. Dana 
yang digunakan PT.MTI berasal dari pinjaman 16 orang relasi PT.MTI dan 
sebagian yang lainnya dari dana PT.MTI sendiri, 

p. Setelah dana Rp160 miliar diterima PT.MTI kemudian dikembalikan kepada 
16 relasi PT.MTI dengan diberikan keuntungan dan sisanya untuk PT.MTI 

q. Perbuatan para terdakwa di atas merupakan perbuatan yang melawan hukum 
dan telah menguntungkan PT.MTI serta 16 relasinya dan juga menguntungkan 
PT.CGN/PT.TM yang pada akhirnya telah memiliki asset kredit PT.TM 
berupa Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower serta telah 
merugikan keuangan negara cq PT.Bank Mandiri sebesar US$ 18,5 juta sesuai 
perhitungan Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan (BPKP) 

 
          Terhadap kasus tersebut, Pengadilan Negeri dengan Amar Putusan 
Nomor 2100/Pen.Pid/2005/PN.Jak.Sel tanggal 23 Februari 2006 menyatakan 
terdakwa Edyson, Siaful Anwar dan Diman Ponijan, tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Tetapi, atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya Hukum Kasasi 
ke Mahkamah Agung dengan Akta Permohonan kasasi Nomor 
05/AktPid/2006/PN.Jaksel tanggal 6 Maret 2006.  Kemudian sesuai dengan 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1052 K/PID/2007 tanggal 24 Oktober 2007 
atas nama terdakwa Edyson dkk, dengan amar putusan: 
a. Mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Jakarta Selatan, 
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b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
No.2100/Pid.B/2005/PN.Jaksel tanggal 23 Februari 2006  

 
MENGADILI SENDIRI: 
2. Menyatakan para terdakwa: Terkawa I; Edyson,SE, Terdakwa II; Saiful Anwar 

(Ing Kim Seng) dan Terdakwa III; Drs.Diman Ponijan, terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan atas Dakwaan Primair, yaitu “melakukan 
Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” 

3.  Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut dengan 
pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun. 

4. Menetapkan lamanya terdakwa I,II dan III berada dalam tahanan sebelum 
putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana 
penjara yang dijatuhkan; 

5. Menghukum terdakwa I,II,dan III untuk membayar denda masing-masing 
sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para terdakwa untuk membayar Uang 
Pengganti kepada Negara masing-masing sebesar $6,000,000 yang 
diperhitungkan dengan Barang Bukti yang telah disita dan dirampas untuk 
negara dan apabila Uang Pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 
(satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka seluruh harta 
benda para terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dan 
apabila tidak mencukupi maka para terdawa di pidana dengan penjara masing-
masing selama 3 (tiga) tahun. 

7. Menetapkan Barang Bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara 
8. Membebankan para terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi ini sebesar Rp2.500. 
 
Pelaksanaan Pidana/eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Oktober 2007, dengan  surat 
Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) tanggal 25 Oktober 2007 
Nomor Print:315/0.1/14/Ft/10/2007, yaitu: Dengan cara memasukkan ke LP 
Cipinang untuk menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Denda 
sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan  apabila denda tidak dibayar maka 
kepada masing-masing terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar Uang Pengganti kepada Negara 
masing-masing sebesar US 6,000.000 yang diperhitungkan dengan Barang Bukti 
yang telah disita dan dirampas untuk Negara dan apabila Uang Pemgganti tidak 
dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan 
hukum tetap, maka seluruh harta benda para terdakwa disita dan dilelang untuk 
menutupi Uang Pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi maka para 
terdakwa di pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun. 

Sumber: Website Kejaksaan (2010) 
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2. Kasus Penyaluran Kredit 

Kotak 5.26 

Kasus Posisi Penyaluran Kredit pada Bank Mandiri 

 
Diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi pada PT.Bank Mandiri yang 
dilakukan oleh terdakwa I. Edward Cornelis William Neloe, terdakwa II Iwayan 
Pugeg dan terdakwa III, selaku M.Soleh Tasripan, selaku pemutus kredit selaku 
pemutus kredit pada PT.Bank Mandiri  telah menyetujui/memproses surat 
No.001//CGN/X/2002 perihal permohonan fasilitas kredit PT.CGN sebesar 
US18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar) dengan pemberian 
kredit Bridging Loan kepada PT.CGN sejumlah Rp 160 miliyar dengan tidak 
memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas 
perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam artikel 520 Kebijakan 
Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 karena fasilitas bridging loan dan 
pembiayaan secara refinancing sebagaimana hasil Nota Analisa Kredit 
No.CGR.CRM/314/2002 tanggal 23`Oktober 2002 perihal permohonan fasilitas 
bridging loan atas nama PT.CGN tidak diatur baik oleh ketentuan Bank 
Indonesia maupun ketentuan PT.Bank Mandiri. Ketentuan bridging loan dan 
pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah para terdakwa 
menyetujui kredit beridging loan Rp160 miliyar kepada PT.CGN yaitu dalam 
KPBM tahun 2004 artikel 620 tentang Produk Perkreditan.  
 
Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) 
Nomor Print-2154/0.1.14/Ft/08/2005 tanggal 10 September 2005 
Tim Penuntut Umum: 
1. Beringin Sianturi, SH.MH 
2. Rhein E Singal, SH 
3. Syaiful Thahir, SH 
4. Sila Pulungan, SH,MH 
5. Andi Dharmawangsa, SH.MH 
6. Cecep Sunarto, SH 
 
Pasal yang dilanggar: 
PRIMAIR: 
Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
diubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) 
KUHP. 
 
SUBSIDAIR: 
Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
diubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.. 
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LEBIH SUBSIDAIR: 
Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
diubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.jo pasal 64 ayat (1) 
KUHP. 
 
LEBIH SUBSIDAIR LAGI: 
Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
diubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
 
PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN 
Nomor: B-2232/APB/SEL/Fp.2/09/2005, tanggal 27 September 2005 berkas 
perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 
September 2005 
 

   Sumber : Website Kejaksaan Agung RI (2010) 

     Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana/requisitor 

dilakukan pada tanggal 26 Januari 2006 dengan amar tuntutan sebagai berikut: 

1) Menyatakan terdakwa E.C.W Neloe, I Wayan Pugeg dan M.Sholeh Taspiran 
terbukti bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan 
dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain, atau suatu badan, yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara dan 
atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa 
perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 
Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo UU no.20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang N0 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi  jo Pasal Undang undang No.31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2) Terdakwa Edward Cornelis William Neloe, terdakwa  I  Wayan Pugeg dan terdakwa 
M.Sholeh Taspiran dipidana penjara masing-masing selama 20- tahun dikurangi 
selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa 
tetap ditahan. 

3) Membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 subsider 12 bulan 
kurungan 

4) Menyatakan Barang Bukti berupa surat surat dan dokumen nomor urut 1 s/d 140 
tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan nomor 141 s/d 149 dirampas untuk 
negara, yang diperhitungkan untuk pembayaran kerugian negara sebesar US 
18,500.000 
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Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2068/Pen.Pid/2005/PN.Jaksel tanggal 20 

Februari 2006 menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka 

Terhadap putusan pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi 

ke Mahkamah Agung dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2006/PN.JakSel, 

tanggal 2 Maret 20006 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 atas nama 

terdakwa Edward Cornelis William Neloe, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan No.2068/Pen.Pid/2005/PN.Jak.Sel tanggal 20 Februari 2006, dengan mengadili sendiri.  

Putusan Mahkamah Agung: 

1) Menyatakan para terdakwa 1. Edward Cornellis Wiliam Neloe, terdakwa II I Wayan Pugeg 

dan terdakwa III M.Sholeh Tasripan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut. 

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I,II dan III tersebut dengan pidana 

penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun 

3) Menetapkan lamanya terdakwa I,II dan III berada dalam tahanan sebelum putusan ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang 

dijatuhkan 

4) Menghukum terdakwa I,II dan III dengan hukuman denda masing-masing sebesar 

Rp500.000,00 dengan ketentuan apabia denda tidak dibayar, maka kepada masing-masing 

terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 bulan 

5) Menyatakan Barang Bukti berupa surat surat dan dokumen nomor urut 1 s/d 40 tetap 

dilampirkan dalam berkas perkara dan nomor 141 s/d 149 dirampas untuk negara 
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6) Membebankan terdakwa I,II,dan III tersebut membayar Biaya Perkara dalam tingkat 

Kasasi ini sebesar Rp2.500.  

 

3. Pengadaan Barang dan Jasa Khususnya Multi Purpose Filling Cabinet Tahan Api di 
Wilayah Jakarta Barat. 

Kotak 5.27 

Perkara  Pengadaan Multi Purpose Filling Cabinet (2 in 1) Tahan Api  

di Wilayah Jakarta Barat Tahun 2006 

Bahwa tersangka Drs.Rusd selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan 
jasa khususnya Multi Purpose Filling Cabinet (2 in 1) Tahan Api di 
wilayah Jakarta Barat, bersama sama dengan Direktur VC Karya Pratama, 
Shn (diajukan dalam berkas terpisah) secara melawan hukum telah 
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mendasarkan kepada 
Surat Kepala Biro Perlengkapan Prov DKI Jakarta No.4330/073.532 
tanggal 9 Oktober 2006 tentang Patokan Penetapan Harga Satuan untuk 
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah mengarah kepada 
merk tertentu dan tersangka Drs.Rusd telah mengusulkan dengan surat 
No.104/PP/JB/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 calon pemenang yaitu 
CV Karya Pratama, CV Citra Putra Ind dan CV Mahbani, padahal 
penawaran tidak memenuhi syarat administrasi/cacat hukum karena SPH 
dibuat di PT.Landaru Persada oleh WSZ (Direktur CV Darma Kusumah) 
dan telah dilakukan pengaturan/pengendalian sehingga tidak terjadi 
persaingan harga yang wajar dan bertentangan dengan azas efisien, terbuka 
dan adil/tidak diskriminatif sebagaimana pasal 3 KEPPRES No.80 tahunj 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. 
Tersangka Rusd telah mendatangi CV Nova Medica milik H.Bhn yang 
seakan-akan sebagai agen tunggal Filling kabinet Merk Le cera dan telah 
menggunakan surat yang dikeluarkan CV Nova Medica Np.018/NM/X-
2006 tanggal 31 oktober 2006 sebagai dasar untuk menghitung HPS tanpa 
membandingkan merk lain dengan kualitas yang sama sebagaimana yang 
dimaksud dalam lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 sehingga telah 
merugikan negara Rp1.028.500.000,00 (satu miliyar dua puluh delapan 
juta lima ratus ribu rupiah).  
 

               Sumber: Website Kejaksaan (2010) 
 
          Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.028.500.000,00 tersebut dihitung oleh 

auditor BPKP yang tertera dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No.S-
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8724/PW.09/5/2008 tanggal 8 Juli 2008 atas permintaan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat surat 

No.B-2219/0.1/Fd.1/2008 tanggal 7 Mei 2008. 

         Perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Pengadilan 

Negeri No.2711/Pid.B/2008 /PN.JKT.BAR tanggal 19 Januari 2009 dengan amar putusan sebagai 

berikut: 

a. Menyatakan terdakwa Drs. Rusd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut. 

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 

(enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 

c. Menetapkan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan sementara akan dikurangkan 

sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan 

d. Menyatakan barang bukti 1 unit multi purpose filling cabinet (2 in 1) tahan api 

dikembalikan kepda pemko Jakarta Barat, 63 surat-surat yang terkait dengan pengadaan 

multi purpose filling cabinen (2 in 1) tahan api di wilayah Jakarta Barat terlampir dalam 

berkas perkara 

e. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 

       Perkara sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

4. Kasus  Penggelapan uang Bank DKI Cab Pembantu Samsat 

Kotak 5.28 
Perkara Penggelapan Uang Bank DKI  

 
Bahwa terdakwa Arfn selaku Teller Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Polda 
Metro Jaya pada sekitar tahun2007 bertempat di Bank DKI Kantor Cabang 
Pembantu Samsat Polda Metro Jaya telah melakukan Tindak Pidana Korupsi 
dengan cara menggunakan uang kas Bank DKI Kantor Cabang Samsat Polda 
Metro Jaya sebesar Rp1.236.000.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta 
rupiah) tanpa dilakukan pencatatan dalam pembukuan Bank dan tanpa seijin 
Pimpinan, yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan 
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terdakwa sendiri dan sebagian dipinjamkan kepada M Fir sebesar 
Rp370.000.000. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian 
keuangan negara dalam hal ini Bank DKI sebesar Rp1.236.000.000 atau setidak 
tidaknya sekitar jumlah tersebut  
 
Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) Nomor Print-616/0.1.14/Ft/04/2008 
tanggal 04 april 2008 
1. Nova Elida Saragih, SH 
2. Agus Setiadi,SH 
3. Inne Elaine, SH 
4. M.Nirwan Nawawi,SH 

Pasal yang dilanggar: 
PRIMAIR: 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undang RI No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI No.20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 tahun 1999 jo, pasal 64 
ayat (1) KUHP 
 
SUBSIDAIR 
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang undang RI No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI No.20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 tahun 1999 jo, pasal 64 
ayat (1) KUHP 
 
PELIMPAHAN PERKARA~KE PENGADILAN 
Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B-
701/APB/SEL/Ft/04/2008, tanggal 16 April 2008 berkas perkara telah 
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2008 

 
            Sumber : Website Kejaksaan (2010)  

 
 
        BPKP telah melakukan penghitungan atas kerugian keuangan negara tersebut atas 

permintaan Penyidik Kepolisian Ditreskrim Polda Metro Jaya sesuai surat no 

B/3383/IV/2007/datro tanggal 25 April 2007. Hasil Penghitungan kerugian keuangan negara 

disajikan dalam laporan no,S-6257/PW.09/5/2007 tanggal 9 Agustus dengan nilai Kerugian 

Keuangan Negara sebesar Rp 1.236.000.000,00. 

Laporan tersebut diteruskan ke Penyidik tanggal 25 September 2007 dan telah dimasukkan dalam 

Berkas Perkara kemudian dimasukan dalam amar tuntutan. 
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          Dari data-data penyelesaian perkara tersebut, diperoleh informasi dari Kejaksaan  Agung 

sebagai berikut: 

PROSES~PERSIDANGAN 

Pembacaan surat dakwaan tanggal 06 Mei 2008, 
Keberatan/Eksepsi Terdakwa tanggal 13 Mei 2008 
Pendapat/Tanggapan penuntut Umum tanggal 20 Mei 2008 
Putusa Sela tanggal 22`Mei 2008 
Pemeriksaan Saksi-saksi  tanggal 22 Mei 2008 s/d 10 Juni 2008 
Pemeriksaan Ahli tanggal 12 Juni 2008 
Tuntutan tanggal 07 Agustus 2008 
 

AMAR TUNTUTAN PIDAN/REQUISITOIR 

Menyatakan terdakwa Arifin bin Djade terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair.  
 
Terdakwa dipidana selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
 
Membayar denda sebesar Rp200.000.000 subsider 4 (empat) bulan kurungan 
 
Membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.000.000,00 (satu miliyar dua ratus tiga puluh enam 
juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar  uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan 
sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita 
oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal 
terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti 
tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. 
Menyatakan barang bukti berupa: 

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Kas PT.Bank DKI Capem Samsat Polda tertanggal 30 
Desember 2006, 

2) 3 (tiga) lembar lampiran Berita Acara Audit PT.Bank DKI Capem Samsat Polda tertanggal 
30 Desember 2006 

3) 1 (satu) lembar Neraca Bank DKI tanggal 7 Januari 2007 
4) 1 (satu) lembar foto copy perincian sisa kas tertanggal 8 Januari 2007, yang dilegalisir 

sesuai aslinya, 
5) 2  (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saldo Kas tertanggal 8 Januari 2007 berikut 

Rincian Saldo kasnya, 
6) 1 (satu) lembar foto copy Surat pengangkatan Calon Pegawai No.8/IV/UP/Rhs/1984 

tanggal 17 Februari 1984 
7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dasar Tingkat II 

Golongan A/4 Nomor : 73/Dir/SK/1984, tertanggal 17 Oktober 1984 
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8) 1 (satu) lembar surat pernyataan Arifin bin Djade tertanggal 8 Januari 2007 
Tetap terlampir  dalam berkas perkara. Dan barang bukti berupa uang tunai sebesar 
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dikembalikan kepada Bank DKI. 

 
  Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.0000 

Pembelaan/Pledoi terdakwa tanggal  14 Agustus 2008 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN 

   Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.798/Pid.B/2008/PN/Jak.Sel/tanggal  27 Agustus 2008: 
 
   Amar Putusan: 

1. Menyatakan terdakwa Arifin bin Djade terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana 
dakwaan Primair.  

 
2. Terdakwa dipidana selama 6 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, 

dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
 

3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000 subsider 4 (empat) bulan kurungan 
 

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.000.000,00 (satu miliyar dua ratus tiga 
puluh enam juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar  uang pengganti paling lama 
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk 
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda 
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 
selama 2 (dua) tahun. 

5. Menyatakan barang bukti berupa: 
1) 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Kas PT.Bank DKI Capem Samsat Polda 

tertanggal 30 Desember 2006, 
2) 3 (tiga) lembar lampiran Berita Acara Audit PT.Bank DKI Capem Samsat 

Polda tertanggal 30 Desember 2006 
3) 1 (satu) lembar Neraca Bank DKI tanggal 7 Januari 2007 
4) 1 (satu) lembar foto copy perincian sisa kas tertanggal 8 Januari 2007, yang 

dilegalisir sesuai aslinya, 
5) 2  (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saldo Kas tertanggal 8 Januari 2007 

berikut Rincian Saldo kasnya, 
6) 1 (satu) lembar foto copy Surat pengangkatan Calon Pegawai 

No.8/IV/UP/Rhs/1984 tanggal 17 Februari 1984 
7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dasar 

Tingkat II Golongan A/4 Nomor : 73/Dir/SK/1984, tertanggal 17 Oktober 1984 
8) 1 (satu) lembar surat pernyataan Arifin bin Djade tertanggal 8 Januari 2007 
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 Tetap terlampir  dalam berkas perkara. Dan barang bukti berupa uang tunai sebesar 

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dikembalikan kepada Bank DKI. 

PELAKSANAAN EKSEKUSI 

Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal 27 Agustus 2008 

Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Print: 512/01.14/Ft/10/2008 

tanggal 31 Oktober 2008 

Pidana Penjara :  

Terdakwa Arifin bin Djade dipidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa 

berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 

Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan 

kurungan 

       Membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.000.000,00 (satu miliyar dua ratus tiga puluh 

enam juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar  uang pengganti paling lama dalam waktu 1 

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 

uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. 

KETERANGAN: 

Perkara sudah berkekuatan hukum tetap. 

Sumber : Kejaksaan Agung.         

 

      Dalam contoh kasus yang terdapat pada kotak  4.25 dan kotak 4.26  di atas bahwa dalam 

kasus pembelian aset kredit PT.TM oleh Sus Lim (Grroup Domba Mas) cq.PT.CGN oleh 

PT.Bank Mandiri, dimana jumlah kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP 
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dan disajikan dalam LHPKKN adalah US$18,500.000,00 .  Jaksa Penunut Umum dalam 

berkas terpisah  mengajukan terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yaitu: 

1. Diman Ponijan selaku Direktur PT.CGN 

2. Eddyson, selaku Direktur Utama PT.CGN 

3. Syaiful Anwar, selaku Komisaris PT.CGN 

4. Edward Cornellis WilliamNeloe, 

5. I Wayaan Pugeg 

6. M.Sholeh Tasripan  

  Putusan Mahkamah Agung terhadap ke enam terdakwa tersebut, bahwa disamping 

dikenakan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Diman Ponijan, Eddyson dan Syaiful 

Anwar masing-masing 8 (delapan) tahun  dan menghukum uang denda masing-masing 

Rp300.000.000,00 serta menjatuhkan pidana tambahan kepada para terdakwa Diman Ponijan, 

Eddyson dan Syaiful Anwar untuk membayar Uang Pengganti masing – masing sebesar 

UD$6,000,000.00 yang diperhitungkan dengan Barang Bukti yang telah disita. Sementara 

untuk terdakwa  Edward Cornellis Neloe, terdakwa I Wayan Pugeg dan  M.Sholeh Tasripan 

dikenakan  pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun, hukuman denda masing-

masing sebesar Rp500.000.000. Kepada ketiga terdakwa ini  tidak dikenakan pidana 

tambahan Uang Pengganti. 

 

5. Perkara Penjualan Aset BUMN 

 

       Perkara Penjualan aset PT.Insan milik  BUMN  oleh Direktur Utama kepada pihak 

swasta dengan harga yang lebih murah dari keketapan Menteri Keuangan dan terbukti sacara 

syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan 
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berlanjut dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 70,687.012.006,00 yang telah 

dihitung oleh Auditor BPKP  sesuai LHPKKN No.S-432/D6.02/2005 tanggal 12 Agustus 

2005 dan diajukan JPU KPK sebagai alat bukti dalam sidang TIPIKOR . Jumlah uang 

pengganti yang ditetapkan hakim sama jumlahnya dengan jumlah yang diajukan JPU dan oleh 

hakim jumlah uang pengganti tersebut dibebankan  kepada kedua terdakwa dengan 

menjatuhan pidana tambahan Uang Pengganti sebagai tanggungjawab renteng. 

       Dalam praktiknya banyak juga hasil putusan hakim yang menetapkan pidana 

tambahan uang pengganti sama jumlah dengan tuntutan JPU berdasarkan jumlah yang 

dihitung oleh auditor forensik BPKP yang disajikan dalam LHPKKN. Hasil penelitian 

Tuanakotta (2009) di KPK atas 15 perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan 

hukum tetap bahwa perbandingan antara jumlah Uang Pengganti menurut tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) dan putusan hakim terakhir menunjukkan 12 kasus atau 80%  dimana 

tuntutan JPU sama dengan putusan hakim terakhir, 2 kasus  atau 13,33% dimana tuntutan JPU 

lebih besar dari putusan terakhir hakim, dan satu kasus atau 6,67% dimana tuntutan JPU lebih 

kecil dari putusan terakhir hakim. 

 
 
 5.2.3.4.  Pemberian  Keterangan Ahli (PKA) 

 
Pemberian Keterangan ahli diberikan oleh seorang  ahli yakni seseorang yang dapat 

memberikan keterangan ahli berdasarkan keahlian yang dipunyainya, keterangannya dapat 

dipergunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan penyidikan perkara pidana umum/khusus 

termasuk tindak pidana korupsi 

     Dikatakan ahli karena orang tersebut mempunyai skill dan pengetahuan di atas rata-

rata. Orang tersebut tidak harus mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi mungkin 
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keahlian yang diperoleh karena pengalamannya dalam bidang tertentu, ada keahlian diperoleh 

karena latar belakang pendidikan misalnya akuntan, dokter dan lain sebagainya. 

     Sebelum diadakan pemeriksaan terhadap ahli terlebih dahulu penyidik meneliti hal-hal 

berikut: 

1. Sebelum dimulai dengan hal-hal tentang keahliannya sebaiknya ditanyakan 

kepadanya perihal pendidikannya, pengelamannya dan bidang pekerjaannya. 

2. Bila yang akan ditanyakan membutuhkan keahlian karena orang awam tidak 

sanggup menjelaskannya 

3. Keterangan ahli dapat diperoleh melalui dua cara yaitu: 

a. Dia mengetahui kesimpulan setelah memeriksa atau meneliti secara fisik 

barang bukti tertentu misalnya jumlah barang dan mutunya 

b. Kepadanya dikemukakan beberapa fakta hipotesis dan kemudian diminta 

kesimpulannya 

Untuk memperkuat tuntutannya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak 

pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan seseorang yang memiliki keahlian 

akunting dan auditing dan memahami dengan baik teknik audit investigatif untuk memberikan 

keterangan ahli yang menjelaskan fakta-fakta kejadian korupsi, lingkup keuangan negara, 

proses`penghitungan kerugian keuangan  negara dan jumlah kerugian keuangan negara dari 

segi akunting dan auditing. Sebelum ahli tersebut  tampil di sidang pengadilan, pada tingkat 

penyidikan, penyidik terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan dibawah sumpah terhadap 

ahli tersebut. 
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5.2.3.4.1.    Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik 

5.2.4.4.1.1. Input 

Pemberi keterangan ahli, bisa diberikan oleh auditor yang melakukan audit 

investigatif atau yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau bisa juga 

auditor lain yang dianggap ahli, dalam arti kata memiliki keahlian dibidang akunting dan 

auditing serta teknik audit investigatif dan telah memiliki pengalaman yang cukup dibidang 

keahliannya tersebut. Auditor yang akan memberikan keterangan ahli, harus mempelajari lebih 

dahulu perkara yang terkait dengan keterangan yang akan diberikannya. 

Pemberian Keterangan Ahli berdasarkan permintaan dari  Penyidik kepada Auditor 

Forensik BPKP baik penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Berdasarkan 

penelitian atas dokumen dan catatan yang ada di Deputi Bidang Investigasi BPKP Kantor 

Pusat selaku Deputi Teknis dibidang Pengawasan Investigasi yang melakukan perencanaan 

dan pengendalian setiap penugasan bidang investigasi seluruh unit kerja BPKP, diperoleh data 

selama periode tahun 2002 s/d 2009 surat permintaan kepada auditor forensik BPKP untuk 

memberikan keterangan kepada penyidik ditingkat penyidikan sebanyak 1.852 kali dengan 

rincian tampak dalam tabel berikut: 

                                    Tabel 5.38 
Permintaan Pemberian Keterangan Ahli  Dari Instansi Penyidik  

Menurut Wilayah Unit kerja BPKP 
Periode tahun 2002 s/d Desember 2009 

 
No Unit Kerja BPKP Memberikan Keterangan Ahli 

Kepada Penyidik 
1 Deputi Bidang Investigasi 117 
2 Perwakilan Propinsi NAD 32 
3 Perwakilan Propinsi Sumut 119 
4 Perwakilan Propinsi Riau 44 
5 Perwakilan Propinsi Sumbar 50 
6 Perwakilan Propinsi Jambi 53 
7 Perwakilan Propinsi Sumsel 85 
8 Perwakilan Propinsi Bengkulu 108 
9 Perwakilan Propinsi Lampung 64 

10 Perwakilan Prov. DKI Jakarta 1 46 
11 Perwakilan Prov. DKI Jakarta 2 49 
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12 Perwakilan Propinsi Jabar 127 
13 Perwakilan Propinsi DIY 36 
14 Perwakilan Propinsi Jateng 129 
15 Perwakilan Propinsi Jatim 153 
16 Perwakilan Provinsi Sulsel 107 
17 Perwakilan Propinsi Sulut 54 
18 Perwakilan Propinsi Sulteng 49 
19 Perwakilan Propinsi Sulselra 32 
20 Perwakilan Propinsi Kalbar 34 
21 Perwakilan Propinsi Kalsel 87 
22 Perwakilan Propinsi Kaltim 67 
23 Perwakilan Propinsi Maluku 49 
24 Perwakilan Propinsi Bali 75 
25 Perwakilan Propinsi NTT 54 
26 Perwakilan Propinsi Papua 32 

 Jumlah 1.852 
               Sumber: BPKP 

 

5.2.4.4.1.2. Proses 

 Auditor sebagai Pemberi Keterangan Ahli yang telah ditugaskan oleh instansi 

BPKP akan diperiksa ditingkat penyidikan dibawah sumpah dengan membuat Berita Acara 

Pemeriksaan Ahli. Sebelum diperiksa oleh  penyidik, Auditor Pemberi Keterangan Ahli diberi 

waktu oleh penyidik untuk mempelajari lebih dahulu tentang kasus yang akan diberikan 

keterangan ahli. Auditor dan penyidik akan terlibat pembahasan-pembahasan yang intent 

terkait dengan perkara yang akan diterangkan. Auditor harus mempelajarinya  dengan cermat. 

Auditor harus mempertahanan independensi dan obyektivitasnya. 

             Dalam kotak 5.29 berikut, pengalaman yang pernah penulis alami sewaktu menerima 

penugasan untuk menghitung kerugian keuangan negara sekaligus memberikan keterangan 

ahli 

Kotak 5.29 
Pengalaman Audit Menghitung Kerugian Keuangan Negara 

Dan Pemberian Keterangan Ahli 
 

“Bahwa pada bulan Oktober 2005, Tim penyidik Bareskrim Polri minta 
kepada BPKP untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara  dan 
pemberian keterangan ahli atas kasus penyimpangan dalam pembelian wesel 
ekspor pada suatu Bank milik pemerintah  di Jakarta Selatan yang terjadi 
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dalam periode bulan Maret 2003 s/d bulan Juli 2003 dengan jumlah kerugian 
keuangan negara US$ 162 juta dan EURO 54 juta atau setara dengan Rp1,92 
triliun dalam 117 kali kejadian atas transaksi transaksi yang substansinya tidak 
sesuai dengan dokumen pendukung 117 dokumen/wesel ekpor yang diajukan 
oleh 13`perusahaan. Untuk memenuhi permintaan ini, pimpinan BPKP pada 
tanggal 21 Oktober 2005 menugaskan penulis untuk menghitung kerugian 
keuangan negara dan menjadi pemberi keterangan ahli.  Penyidik telah 
memberikan bukti dan bagan alir uang dari beberapa perusahaan yang telah 
terbukti bahwa uang yang dipindahkan atau dialirkan tersebut adalah uang 
hasil tindak pidana korupsi dan pelakunya Adrian W. telah dijatuhi hukuman 
yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kepada penulis, oleh  penyidik diminta 
untuk menghitungkan berapa jumlah uang yang dinikmati oleh tersangka 
lainnya yaitu; ASM, dan  Yk YS dkk. Dari dokumen yang penulis terima dari 
penyidik tampak bahwa ASM adalah Direktur Utama PT. Broc Int, perusahaan 
yang menerima aliran dana dari BNIDJA dengan  beberapa kali transfer 
sehingga berjumlah Rp49 miliar dan US$ 2,9 juta. Dan Yk YS adalah Direktur 
dan pengelola tiga perusahaan (PT. APP, PT.Grah dan PT.BM) penerima 
aliran dana dari BNIDJA dengan beberapa kali transfer hingga berjumlah  
Rp56,85 miliar dan US$43,44 juta. Setelah mempelajari modus operandi, dan 
mengevaluasi bukti-bukti yang ada, muncul kesulitan. Ada bukti yang kurang. 
Dari bukti yang disediakan oleh penyidik tidak ada  bukti transfer dan rekening 
koran yang dapat menunjukkan aliran uang tersebut, meskipun dari “Berita 
Acara  Pemeriksaan Saksi” yang diperiksa oleh penyidik menyatakan bahwa 
uang itu ditransfer melalui bank. Bahkan melalui tiga bank yaitu Bank Perm 
pada tiga cabang yang berbeda dan Bank Lip serta bank Dmn. Yang ada hanya 
penjelasan mengenai hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka yang 
memperlihatkan  flowchart mengalirnya uang dari Bank BNIDJA ke suatu 
rekening yang ada pada PT.Bank Perm dan bank Lip dan Bank Dmn tetapi 
tidak didukung dengan rekening koran dan bukti transfernya. Terkait dengan 
itu penulis memintakan kepada Penyidik Bareskrim Polri (AKBP SP) untuk 
bisa menyediakan rekening koran dari ketiga bank tersebut dan bukti transfer 
dari BNIDJA. Mulanya penyidik agak keberatan untuk menyediakannya. 
Karena penyidik berpendapat dan berkeyakinan bahwa dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Saksi sudah diakui jumlah uang yang sama besarnya antara yang 
ditransfer dengan yang diterima. Jadi penyidik menganggap tidak perlu lagi 
rekening koran dan bukti transfer.  Namun dengan sabar penulis jelaskan 
bahwa tanpa bukti rekening koran dan bukti transfer tersebut, sulit untuk 
dibuktikan secara ilmu akuntansi dan auditing  di pengadilan bahwa uang yang 
diterima oleh ASM dan Yk YS adalah uang yang berasal dari Maria PL Dan 
Adrian W hasil Pendiskontoan L/C secara illegal di Bank BNIDJA. Meskipun 
sudah ada pengakuan dari tersangka yang dituangkan dalam “Berita Acara 
Pemeriksaan Tersangka”. Tanpa bukti tersebut penulis berpendapat, masih 
terdapat sisi lemahnya. Meskipun jumlah yang ditransfer sama tetapi bisa saja 
nanti di sidang pengadilan, pihak pembela mengatakan bahwa uang itu adalah 
penerimaan dari transaksi usahanya yang legal karena perusahaan yang 
dipimpin oleh ASM dan Yk YS  adalah perusahaan yang beroperasi secara 
syah. Bukti yang relevan untuk membuktikan adanya transfer dari satu 
rekening nasabah ke rekening nasabah yang lain adalah rekening koran dan 



 
 

458 

atau bukti transfer dari pihak yang mengirim dan rekening koran dari pihak 
yang menerima.  Setelah menjelaskan maksud pentingnya rekening koran dan 
bukti transfer tersebut, barulah penyidik bersedia untuk mencarikannya. 
Cukup lama juga ada sekitar tiga minggu baru diperoleh bukti transfer dan 
rekening koran dari ketiga bank tersebut dan sudah dilegalisir oleh pejabat 
bank yang mengeluarkan rekening koran tersebut  seperti yang penulis minta.  
Setelah memperoleh bukti transfer dan ketiga rekening koran dari bank yang 
berbeda tersebut, kemudian penulis dapat menghitung jumlah uang yang 
diterima atau dinikmati oleh tersangka dengan yakin dan didukung oleh bukti 
yang kompeten, relevan dan cukup. 

          Ternyata kemudian, apa yang penulis perkirakan terbukti, sewaktu 
penulis memberikan keterangan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan pada 
tanggal 9 Mei 2006 yang terkait dengan perkara tersebut, pembela dari 
terdakwa Yk.YS dalam sidang pengadilan bertanya kepada penulis (waktu itu 
sebagai pemberi  keterangan ahli); “Saudara ahli, coba jelaskan apa yang 
membuktikan bahwa uang yang diterima oleh terdakwa adalah uang yang 
berasal dari uang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Adrian W. Jumlah 
uang yang masuk ke rekening terdakwa bisa saja sama dengan uang yang 
ditransfer oleh orang lain rekan dagangnya dan belum tentu uang dari Adrian 
W bukan? . Mendengar pertanyaan ini, penulis berpikir sejenak dan kemudian 
berbicara kepada hakim “Bapak hakim yang mulia, untuk menjawab 
pertanyaan bapak pembela, ijinkan saya untuk memperlihatkan bukti transfer 
dan rekening koran dari ketiga bank tersebut yang mengambarkan begaimana 
uang itu mengalir”.  Majelis hakim mengijinkan. Penulis maju kehadapan 
majelis hakim sambil mengeluarkan bukti transfer dan tiga rekening koran 
yang sudah penulis beri stabilo pada tanggal transaksi, nomor transaksi dan 
jumlahnya. Pembela juga maju kedepan untuk melihatnya. Dihadapan majelis 
hakim dan pembela, penulis memaparkan ketiga rekening koran tersebut, dan 
bukti tranfer dari BNIDJA,  tampaklah perpindahan  dana dari  Bank BNIDJA, 
ditransfer ke rekening  terdakwa yang ada di bank Perm, Bak Lip dan Bank 
Dmn. Hanya beda detik saja dan jumlahnya sama. Pemindahan uang tersebut 
telah dilakukan berulang ulang kali, baik dalam currency dollar maupun rupiah 
(amz)”. 

         Sumber: data diolah 

 
               Selanjutnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, auditor datang kekantor instansi 

penyidik untuk diperiksa keterangannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Fungsinya 

adalah untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. 

Sebelum memberikan keterangan  ahli, auditor terlebih dahulu mengangkat 

sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan 

menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.   
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Hal hal yang harus diperhatikan saat pemeriksaan  ahli adalah: 

 

1. Sikap Pemeriksa terhadap ahli pada saat pemeriksaan: 

b. Kuasai peranan ahli untuk memberikan keterangan 

c. Berikan pengertian kepada  ahli bahwa keterangannya tersebut sangat 

berguna untuk menemukan kebenaran materiil 

d. Berikan perlindungan hukum ataupun perlindungan secara phisik 

terhadap  ahli (jika perlu) 

2. Berita Acara Pemeriksaan 

Berita acara pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka adalah tulisan yang 

bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh pemeriksa berdasarkan sumpah 

jabatan, yang diberi tanggal dan ditanda tangani pemeriksa dan saksi atau tersangka 

yang diperiksa. Isinya memuat uraian tentang tindak pidana yang terjadi yang 

sesuai dengan uraian unsur-unsur waktu, tempat dan keadaan pada waktu 

terjadinya tindak pidana dilakukan. 

BAP diatur dalam pasal 8 ayat (1), pasal 75,117,118 dan pasal 121 KUHAP, 

ketentuan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Jaksa Penyidik, Polisi Penyidik, PPNS dan Angkatan Laut berhak membuat 

BAP tersangka dan saksi 

b. BAP dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 

c. Pemeriksa dan yang diperiksa harus menandatangani BAP 

d. BAP dibuat harus memenuhi persyaratan formal baik formal maupun material 

untuk keabsahan dan kepentingan penyidikan 
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Persyaratan formal dari BAP sesuai dengan butir 5 adalah sebagai berikut: 

a. Pada halaman pertama di sebelah sudut kiri atas dicantumkan nama unit 

Kejaksaan yang bersangkutan dan dibawah unit Kejaksaan tersebut ditulis kata-

kata “PRO JUSTITIA” atau “UNTUK KEADILAN” 

b. Pada pertengahan bagian atas ditulis “BERITA ACARA PEMERIKSAAN” dan 

di bawahnya (dalam kurung) dapat dituliskan (SAKSI AHLI) 

c. Pendahuluan BAP memuat yaitu: 

1)  Hari, Tanggal, Bulan dan tahun pembuatan 

2) Nama,Pangkat/NIP, jabatan dari pemeriksa 

3) Identitas lengkap dari yang diperiksa 

4) Diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

5) Alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi) 

d. Pada penutupan BAP, terdapat kolom tanda tangan pemeriksa dan yang 

diperiksa 

e. Bila pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada hari itu maka pemeriksaan dapat 

dihentikan dan ditanda tangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa 

f. Bila pemeriksaan akan dilanjutkan cukup dituliskan “BERITA ACARA 

PEMERIKSAAN LANJUTAN”, tidak usah dicantumkan lagi “UNIT 

KEJAKSAAN” dan “PRO JUSTITIA” atau “UNTUK KEADILAN” sedangkan 

nomor pertanyaan dilanjutkan dari nomor sebelumnya. 

g. Ketikan BAP 1 ½ spasi, digunakan kertas warna putih dan ¼ bagian sebelah kiri 

dikosongkan untuk keperluan pencatatan tambahan/koreksi, apabila diperlukan. 

h. Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong, agar diisi 

dengan garis putus-putus dan tidak boleh terdapat tulisan apapun diantara baris. 
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i. Jika terdapat tulisan yang salah, jangan dihapus dan jangan di tik tindih, tetapi 

dicoret dengan membubuhkan paraf pada ujung kiri dan kanan coretan dan 

tulisan kata kata “sah diganti” 

j. Nama orang ditulis dengan huruf balok besar dan digaris dibawahi. 

     5.2.4.4.1.3. Output 

                   Hasil pemberian keterangan ahli didepan penyidik sebanyak 1.852 kali, oleh 

penyidik  dibuatlah  “Berita Acara Pemeriksan Ahli” yang di tandatangani oleh Jaksa penyidik 

dan auditor pemberi  keterangan ahli.  Kemudian hasil Berita Acara pemeriksaan Ahli tersebut, 

bila dianggap sudah cukup, oleh penyidik dimasukkan dalam berkas perkara bersama sama 

dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. 

Tabel 5.39 
Ikhtisar Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik 

 
No INPUT PROSES OUTPUT 

  
• Keterangan ahli 

diberikan berdasarkan 
permintaan dari 
instansi penyidik 

• Keterangan ahli 
diberikan oleh Auditor 
Forensik yang 
memimiliki 
kompetensi baik yang 
melakukan audit dan 
atau bukan yang 
melakukan audit 
 

 
Auditor yang akan 
memberikan keterangan 
ahli ke penyidik; 
• Disumpah lebih dahulu 
• Auditor yang memberi -

kan keterangan ahli 
harus mempelajari 
lebih dahulu perkara 
yang terkait dengan 
keterangan yang akan 
diberikan 

• Auditor dan penyidik 
akan terlibat dalam 
berbagai diskusi terkait 
dengan perkara yang 
akan diterangkan 

• Auditor menerangkan 
hasil penghitungan 
kerugian keuangan 
negara sebagaimana 
tercantum dalam 

 
Hasil keterangan ahli kepada 
penyidik, ditungkan dalam 
bentuk ”Berita Acara 
Pemeriksaan Ahli” yang 
ditandatangani oleh Ahli dan 
Penyidik yang memeriksa 
 
Berita Acara Hasil Pemeriksaan 
Ahli, oleh penyidik akan 
dimasukan ke dalam Berkas 
Perkara. 
 
Sejak tahun 2002 sampai dengan 
tahun 2009, auditor BPKP telah 
memberikan keterangan ahli 
kepada penyidik sebanyak 1.852 
kali 
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Laporan Hasil  
Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara 
(LHPKKN) 

• Auditor dalam 
memberikan 
keterangan ahli harus 
mempertahankan 
independensi dan 
obyektivitas 

 

 
 
 

Sumber: Data diolah 

 

5.2.3.4.2. Memberikan Keterangan Ahli  di Sidang  Pengadilan  

Beberapa lama kemudian, bila perkara tersebut sudah memasuki tahap 

pemeriksaan sidang pengadilan, maka setelah diperiksa semua saksi-saksi, Jaksa Penuntut 

Umum  mengajukan auditor pemberi keterangan ahli di tingkat penyidikan akan diminta lagi 

untuk memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 

Permintaan keterangan ini berfungsi untuk memperkuat dakwaan jaksa. Kadangkala waktunya 

berselang cukup lama. Bisa enam bulan bahkan bisa lebih dari satu tahun. Seperti yang pernah 

penulis alami. Penulis diminta keterangan ahli atas kasus  kerdit macet di Bank Mandiri pada 

Agustus 2006, tetapi diperiksa kembali di sidang pengadilan dalam tahun 2009. Menghadapi 

kondisi seperti ini, ahli harus mempelajari kembali kasus tersebut dari Kertas Kerja yang ada 

disimpan di BPKP. Hal ini perlu dilakukan agar penjelasan yang diberikan di pengadilan tetap 

konsisten dengan yang pernah diberikan sewaktu diperiksa ditingkat penyidikan.  

        Dalam pemberian keterangan ahli di pengadilan, yang meminta adalah Jaksa Penuntut 

Umum. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan auditor dipengadilan dan berfungsi sebagai  alat 

bukti ketarangan ahli untuk membuat terang perkara tindak pidana korupsi. 
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      5.2.3.4.2.1. Input  

                          Pemberian Keterangan Ahli di sidang Pengadilan dilakukan oleh auditor atas 

dasar penugasan dari pimpinan kantor auditor, sebagai pemenuhan atas`surat permintaan 

instansi penyidik kepada BPKP untuk dapat menugaskan auditor sebagai pemberi keterangan 

ahli di sidang perkara tindak pidana korupsi. Biasanya surat permintaan untuk memberikan 

keterangan ahli tersebut disampaikan oleh instansi penyidik paling lambat  3 (tiga) hari 

sebelum jadwal persidangan pemeriksaan saksi ahli.  Waktu tiga hari tersebut digunakan oleh 

auditor untuk mempelajari kembali kasus yang sebelumnya sudah pernah diberikan keterangan 

ahli di tingkat penyidikkan.  Untuk kasus yang agak rumit dan menarik perhatian masyarakat, 

auditor akan mempersiapkan diri lebih baik. Tidak jarang pula diadakan dulu simulasi 

pemberian keterangan ahli di kantor BPKP. Biasanya melibatkan beberapa auditor yang sudah 

berpengalaman dalam pemberian keterangan ahli. Ada yang berperan sebagai Jaksa Penuntut 

Umum, ada yang berperan sebagai Hakim, ada yang berperan sebagai Penasehat Hukun dari 

terdakwa dan ada pula yang secara sukarela berperan sebagai Terdakwa. Masing-masing pihak 

sudah dibuatkan pertanyaan yang tidak diketahui oleh “calon pemberi keterangan ahli”. Jadi 

dalam simulasi tersebut, pemberi keterangan ahli akan diuji tentang keahliannya dibidang 

akuntansi, auditing, audit investigatif, masalah bukti audit serta kaitanya dengan perkara yang 

dipersidangkan. Para pihak akan memperhatikan dengan cermat bagaimana reaksi, cara 

menjawab dan penjelasan yang diberikan oleh calon ahli. Dalam beberapa simulasi, ada juga 

calon ahli yang gugup dan memberikan jawaban yang kurang jelas. Bila dijumpai kondisi 

seperti ini, Kepala Bidang Investigasi atau Kepala Sub Direktorat Inverstigasi atau auditor 

lainnya yang sudah berpengalaman dalam memberikan keterangan ahli akan memberikan 

masukan-masukan kepada calon pemberi  keterangan ahli agar nantinya lebih sempurna.   
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               Memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi tidak 

mudah, bukan hanya memikirkan  masalah jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa dan pembela 

tetapi juga masalah mental sangat menentukan. Tidak jarang pula intimidasi dan tekanan 

diterima oleh auditor pemberi keterangan ahli yang datangnya dari pihak terdakwa. Kejadian 

seperti ini pernah penulis alami, sewaktu memberikan keterangan ahli di Pengadilan  Khusus 

Tindak Pidana Korupsi Kuningan dalam kasus dugaan korupsi dalam penjualan aset sebuah 

BUMN. Meskipun sebagai pemberi keterangan ahli harus memberikan keterangan sesuai 

dengan keahlian dan yang dijelaskan adalah yang sebenarnya serta independen, namun pihak 

terdakwa tetap menolak atas penjelasan yang diberikan. Hal ini bisa dimengerti karena, ahli 

yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah termasuk ahli yang mendukung dan 

memperkuat tuntutan jaksa yang sekaligus saksi ahli yang memberatkan bagi terdakwa. Dalam 

kaitan inilah perlunya integritas moral yang tinggi dan kemampuan dari seorang ahli untuk 

menjelaskan kasus, khususnya yang terkait dengan kerugian keuangan negara sangat 

diperlukan oleh pihak pihak yang berperkara di pengadilan, sehingga menjadi terang 

permasalahannya. Memang kepada pemberi keterangan ahli selalu diingatkan agar tetap dalam 

kondisi tenang, pikiran yang jernih dan selalu berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan 

segalanya, diberiNya kelancaran dan ketentraman jiwa dan selalu dilindungiNya. 

      5.2.3.4.2.2. Proses         

                Dalam praktiknya, auditor pemberi keterangan ahli sudah hadir di Pengadilan tempat 

sidang dilakukan dua jam sebelum jadwal sidang dilakukan. Pada umumnya untuk sesi pagi 

sidang dimulai pukul 10 pagi dan untuk sesi siang pukul 14.00. Auditor pemberi keterangan 

ahli yang datang untuk menghadiri sidang, sesampai di pengadilan akan  melaporkan diri ke 

Jaksa Penuntut Umum yang biasanya menunggu di ruangan khusus untuk Jaksa di Pengadilan 

tersebut. Tidak jarang pula, telah tiba jadwal waktu sidang, tetapi sidangnya belum juga 
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dimulai, bahkan sudah menunggu berjam-jam akhirnya sidang ditunda minggu depan. 

Biasanya hal ini terjadi disebabkan oleh hakim yang memeriksa perkara  sebelumnya 

memakan waktu yang lama dan ada juga karena tidak bisa hadirnya terdakwa misalnya karena 

sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

                Sebelum memberikan keterangan ahli, Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas ahli 

dan bila sudah sesuai dan diijinkan untuk memberikan keterangan ahli oleh hakim, maka akan 

dilanjutkan dengan pengambilan sumpah. 

       Dalam praktiknya yang sering dialami oleh pemberi keterangan ahli yang dihadirkan oleh 

Jaksa Penuntut Umum adalah,  penasehat hukum dari terdakwa seringkali berusaha untuk 

mengamati kondisi psikologis dari pemberi keterangan ahli, misalnya dengan mengadakan 

kontak mata nonstop dan menanyakan pertanyaan dengan nada cepat untuk membingungkan 

ahli. Dengan demikian, pembela terdawa  akan dengan cepat memahami pola pendapat dari 

pemberi keterangan ahli dan mungkin akan mengambil sikap agresif untuk menggiringnya ke 

wilayah di mana ahli memiliki keraguan. 

Metode-metode strategi berikut sering digunakan untuk mendiskreditkan seorang pemberi 

keterangan ahli atau untuk menurunkan derajat kepentingan kesaksiannya dan para pemberi 

keterangan ahli harus memahami taktik ini dengan baik, yaitu: 

1. Penglihatan sempit (Myopic Vision) 

                 Penglihatan sempit adalah teknik untuk membuat pemberi keterangan ahli mengakui 

bahwa dia telah menghabiskan banyak waktunya  guna menyelidiki suatu hal, kemudian si 

pengacara menyoroti hal lain yang tidak begitu dikuasai atau belum banyak dikaji oleh si ahli. 

Hal lain tersebut mungkin bukan persoalan yang pokok dalam perkara yang disidangkan, 

namun harus relevan dengan  kesimpulan yang diperoleh. Kemudian, pembela terdakwa  akan 

menjadikannya sebagai masalah besar dan membuktikan bahwa pandangan si ahli terlalu 
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sempit karena penelaahannya hanya mencakup lingkup yang terlalu sempit, sehingga kurang 

memadai. 

 

2. Keamanan (Safety) 

                   Pendekatan ini diambil dengan tidak menyerang si ahli sehingga dia terperangkap oleh 

rasa aman palsu. Kemudian penasehat hukum terdakwa  mungkin mendapatkan celah kecil 

yang dapat dieksploitasi dengan cepat. Pendekatan ini bercirikan sikap bersahabat dan 

berdamai, sehingga hakim bersimpati dengan kepentingan pengacara terdakwa. Pengacara 

terdakwa  juga dapat menunjukkan sejumlah kesamaan dengan pemberi keterangan ahli 

sehingga membuatnya ingin menolong pihak lawan dalam mengungkap informasi. Pemberi 

keterangan ahli akan terpancing menyampaikan informasi yang seharusnya tidak diberikan. 

Dengan tambahan informasi itu, celah atau lubang dalam pembuktian bisa ditemukan dan 

dibuka lebih lebar. 

3.    Kontradiksi (Contradiction) 

             Penasehat terdakwa mungkin bisa menggunakan pertanyaan mengiring (leading 

questions) yang membuat pemberi keterangan ahli terpojok dalam situasi yang berat atau 

kontradiktif. 

Cara lainnya, pengacara dapat memperkuat kredibilitasnya di persidangan dengan 

mengungkapkan dokumen atau mengutip pendapat dalam suatu artikel dari pakar lain di 

bidangnya yang isinya terkesan saling bertentangan. Bila dokumen atau artikel tersebut 

berlawanan dengan pendapat pemberi keterangan ahli, maka si pemberi keterangan ahli dapat 

dimintai penjelasan. Bila memang betul ada kontradiksi, pemberi keterangan ahli dapat ditarik 

ke dalam perdebatan mengenai siapa yang paling kompeten atau berpengalaman dalam bidang 

itu. Ada juga kasus-kasus di mana seorang pemberi keterangan ahli membuat pernyataann 
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yang bertentangan dengan pernyataannya sendiri atau dengan artikelnya yang ditulis beberapa 

tahun sebelumnya hanya karena dia lupa atau bingung akibat tekanan. 

     4. Informasi Baru (New Information) 

             Pengecara terdakwa dapat mengemukakan informasi baru yang mungkin tidak 

diketahui pemberi keterangan ahli. Hal ini biasanya dilakukan untuk membingungkan pemberi 

keterangan ahli sehingga dia akan membuat pernyataan yang saling bertentangan atau untuk 

menggulirkan sejumlah skenario lain, karena pengungkapan informasi tersebut dimaksudkan 

untuk menunjukkan bahwa laporan atau pendapat yang ada saat ini sudah tidak lagi  

bermanfaat. 

            Misalnya dengan mengatakan bahwa ”tanah yang dibeli oleh terdakwa  lima tahun yang 

lalu, saat ini NJOPnya sudah Rp 2.500.000 per meter, padahal waktu dibeli oleh terdakwa dengan 

harga Rp1.700.000 per meter meskipun disangkakan bahwa harga tersebut telah di-mark up 

Rp400.000 per meter, tetap saja masih untung bukan?. Dimana timbul kerugiannya. Bila dijual 

saat ini, bukan rugi tetapi malah untung Rp800.000 per meter.” Menghadapi pertanyaan ini, ahli 

hendaknya jangan mudah terpengaruh dan harus tetap pada pendirian bahwa kerugian telah terjadi 

pada saat pembelian tanah terjadi dan saat uang negara keluar dengan jumlah yang lebih besar dari 

yang seharusnya. 

5. Mendukung Teori Lain yang berseberangan (Support Opposing Side’s Theory) 

               Pendekatan ini mengakui kualifikasi pemberi keterangan ahli dan bukti yang 

diajukannya. Informasi yang dipakai oleh pemberi keterangan ahli kemudian diinterpretasikan 

oleh pembela terdakwa dengan cara yang berbeda untuk mendukung teori alternatif. Dengan 

mendapatkan persetujuan pemberi keterangan ahli mengenai teori dan interpretasi lain atas fakta-

fakta yang ada, pengacara terdakwa berhasil menjadikannya sebagai saksi untuk pihak lawan. 
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Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan persetujuan persetujuan dari pemberi keterangan ahli 

yang melemahkan kesimpulannya dan pada akhinya menurunkan kredibilitasnya. 

6. Bias 

              Metode ini mempersatukan pemberi keterangan ahli dan pihak yang memintanya untuk 

menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadi kolusi dalam penyusunan bukti yang 

dikemukakan sehingga timbul bias. Hal ini bisa dilakukan bila pengacara terdakwa dapat 

mengemukakan bahwa pihak jaksa penuntut umum yang menghadirkan pemberi keterangan ahli 

telah mengatur apa yang harus dikatakan oleh si pemberi keterangan ahli atau membatasi lingkup 

kerja dan kesimpulannya. Pendekatan ini juga dapat berfokus pada pertanyaan mengenai apakah 

pemberi keterangan ahli telah diberitahu oleh pihak yang memintanya mengenai apa yang harus 

dilakukan dan dicari. Dengan pendekatan ini, pengacara terdakwa mungkin berusaha 

menunjukkan bahwa pemberi keterangan ahli telah sengaja mengabaikan dokumen penting untuk 

membantu kliennya. 

 

7. Konfrontasi (confrontation) 

              Metode ini menggunakan konfrontasi untuk membuat pemberi keterangan ahli berada 

pada situasi dimana dia bisa kehilangan kendali emosi dan menunjukkan kemarahan. Begitu 

pemberi keterangan ahli meledak dalam kemarahannya, kredibilitasnya hilang. 

8. Papan Resonansi (Sounding Board) 

              Metode ini menggunakan ahli sebagai papan resonansi untuk mempertegas ingatan hakim 

terhadap aspek-aspek perkara yang menguntungkan pengacara terdakwa. Teknik ini sering 

menggunakan kata-kata’betul demikian” dan :”apakah anda setuju dengan saya?”. Persetujuan 

yang terus menerus tanpa jeda berguna untuk mengitimidasi pemberi keterangan ahli. Persetujuan 

terhadap berbagai macam pertanyaan yang diajukan oleh pengacara terdakwa dapat mengundang 
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kesan bahwa pemberi keterangan ahli secara umum menyetujui posisi pengacara terdakwa. Hal 

ini akan menguntungkan bagi pengacara terdakwa. 

9. Syarat-syarat Penugasan (Term of Engagement) 

             Teknik ini biasanya digunakan dengan memperoleh surat penunjukkan yang asli dan 

mempelajari syarat-syarat penugasannya. Pengacara terdakwa dapat menunjukkan bahwa pemberi 

keterangan ahli memiliki itikad untuk hanya melihat hal-hal yang mendukung JPU dan 

mengabaikan teori-teori alternatif yang ada sehingga secara umum merugikan pihak terdakwa. 

Dengan demikian, pemberi keterangan ahli dianggap berpihak. 

10. Mendsikreditkan Pemberi Keterangan Ahli (Discrediting the Expert Witness) 

              Teknik ini didasarkan pada konsep pembuktian bahwa si ahli tidak layak untuk tampil 

sebagai pemberi keterangan ahli di pengadilan. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan bahwa si 

ahli saat ini atau sebelumnya telah nyata-nyata terbukti bias, penuh prasangka, korup, pernah 

dipidana karena tindak kriminal, terlibat melakukan tindakan asusila, memberikan pernyataan-

pernyataan yang tidak konsisten, memiliki reputasi buruk kurang jujur dan atau melebih lebihkan 

kualifikasinya. 

Pendiskreditan juga dapat dilakukan dengan mempermasalahkan kualitas latar belakang 

pendidikan si tenaga ahli untuk mengungkap kegiatan-kegiatan tidak wajar lainnya yang 

membuatnya tidak netral atau mengakibatkan dia tidak layak untuk tampil sebagai ahli di 

pengadilan. 
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Gambar 5.4 
Alur Pemberian Keterangan Ahli Kasus Tindak Pidana Korupsi 

 

 

Sumber: data diolah 

5.2.3.4.2.3.Output 

Keterangan yang disampaikan pemberi keterangan ahli di depan sidang pengadilan 

sebanyak 1.507 kali dan telah membuat terang perkara tindak pidana korupsi bagi pihak pihak 

beracara di pengadilan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. 

                        Dalam proses penuntutan di sidang pengadilan, Jaksa Penuntut Umum memerlukan 

ahli akunting dan auditing untuk bisa menjelaskan fakta-fakta kejadian korupsi, lingkup keuangan 

negara dan jumlah kerugian keuangan negara dari segi akunting dan auditing. Pemberi keterangan 

ahli, bisa` auditor yang melakukan audit investigatif atau yang melakukan penghitungan kerugian 

keuangan negara atau bisa juga auditor lain yang dianggap ahli.  Ahli yang telah ditunjuk oleh 

instansi BPKP akan diperiksa ditingkat penyidikan dibawah sumpah dengan membuat Berita 

Acara Pemeriksaan Ahli. Kemudian ahli yang bersangkutan akan  diperiksa kembali dimuka 

sidang sebagai pemberi ketarangan ahli untuk membuat terang perkara tindak pidana korupsi. 

Dalam praktiknya hal-hal yang telah diterangkan oleh ahli di persidangan akan dapat menjadi alat 

bukti yaitu alat bukti keterangan ahli. 

BIDANG KEAHLIAN

AKUNTANSI

AUDITING
PENYIDIK

ALUR PEMBERIAN 
KETERANGAN AHLI TPK

PENGADILAN
TPK

AHLI PEMBERIAN
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AUDIT INVESTIGATIF
PKN
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                  Pemanfaatan Pemberi Keterangan Ahli, dapat dijelaskan dari hasil jawaban kuesioner yang 

ditanyakan kepada hakim sebagai berikut: 

1) Auditor Forensik BPKP dapat diterima sebagai Pemberi Keterangan Ahli 
 

         Auditor forensic BPKP dapat diterima sebagai Ahli di sidang pengadilan. Kepada 

duabelas orang hakim yang bersedia menjadi narasumber diberikan pertanyaan terbuka yaitu; 

“Penuntut Umum mengajukan auditor dari BPKP untuk menjadi pemberi keterangan ahli di 

pengadilan yang akan menjelaskan proses/modus operandi terjadinya kerugian keuangan 

negara dan metode/proses penghitungan kerugian keuangan serta besarnya kerugian keuangan 

negara di depan sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Menurut bapak/ibu hakim 

apakah Auditor dari BPKP tersebut dapat diterima sebagai ahli? 

             Jawaban atas pertanyaan tersebut, disajikan pendapat dari masing-masing hakim 

narasumber sebagai berikut: 

            Hakim CN di PN Singaraja Bali memberikan penjelasan bahwa: 
 
 “auditor dari BPKP dapat diterima sebagai ahli karena yang berhak dan  dapat 

berkapasitas sebagai Ahli dalam menghitung keuangan negara/kerugian keuangan secara 
kelembagaan adalah BPK/BPKP dalam hal ini adalah auditornya” 

(Hakim PN Singaraja) 
. 
 
 
 
           Hakim SS  di PN Bantaeng Sulsel menjelaskan bahwa; 

                   “auditor dari BPKP dapat diterima sebagai Ahli, tentunya didasarkan latar 
belakang pendidikan, jabatan dan pelatihan yang pernah diikuti dan ada surat perintah 
tugas” 

(Hakim PN Bantaeng) 
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 Hakim HY dari PN Bantul memberikan penjelasan bahwa; 

                  “auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli, oleh karena seorang auditor dari 
BPKP mempunyai keahlian khusus dalam hal ini mengenai penghitungan kerugian negara 
artinya sifat dan bentuk keahlian khusus tersebut berdasarkan pengetahuannya” 

(Hakim PN Bantul) 
 

            Demikian pula hakim Si di PN Singaraja Bali memberikan penjelasan bahwa: 

                 “auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli, karena BPKP dapat berkapasitas 
sebagai ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara dan secara kelembagaan 
BPK/BPKP adalah auditor keuangan” 

(Hakim PN Singaraja) 
 
Begitu pula hakim Sw di PN Pekalongan menjelaskan bawa; 

                 “auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli. Tetapi harus dikonfrontir dengan 
keterangan saksi ahli dari disiplin ilmu yang terkait” 

(Hakim PN Pekalongan) 
 
           Hal yang sama, hakim Er di PN Pekalongan menjelaskan pula; 

                “bahwa auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli sepanjang sudah disumpah 
dibatasi oleh Kode Etik profesi sesuai dengan bidang keahliannya” 

(Hakim PN Pekalongan) 
 
           Sedangkan hakim Ar di PN Tanjungkarang  menjelaskan bahwa; 

             “auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli karena BPKP diberi wewenang untuk 
menghitung kerugian negara dan memiliki keahlian khusus untuk melakukan perhitungan 
kerugian keuangan negara”. 

(Hakim PN Tanjungkarang) 
 
            Sementara itu hakim En di PN Sampit  menjelaskan bahwa; 

              “auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli, auditor tersebut menerangkan 
berdasarkan keahliannya menghitung kerugian negara dan bagaimana yang disebut 
sebagai kerugian keuangan negara tersebut” 

(Hakim PN Sampit) 
        Selanjutnya hakim Ma di PN Sampit  menjelaskan bahwa: 

             “auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli, karena methode yang diterangkan 
oleh ahli akan dijadikan petunjuk untuk memutus perkara dalam menentukan kerugian 
keuangan negara” 

(Hakim PN Sampit) 
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            Begitu juga hakim As di PN Sampit  menjelaskan bahwa; 

            “auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli.” 

            Dan hakim Sy  di PN Tanjung Karang  menjelaskan bahwa; 

            “auditor BPKP dapat diterima sebagai Ahli, karena BPKP mempunyai wewenang 
untuk menentukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Sedangkan polisi, jaksa 
dan hakim tidak mempunyai keahlian untuk menentukan perhitungan oleh karenanya 
diperlukan ahli untuk melakukan perhitungan” 

(Hakim PN Tanjung Karang) 
 
           Dari pendapat para hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari duabelas 

hakim narasumber seluruhnya atau 100% dapat menerima auditor BPKP sebagai pemberi 

keterangan ahli  untuk menjelaskan proses/modus operandi terjadinya kerugian keuangan 

negara dan metode/proses penghitungan kerugian keuangan serta besarnya kerugian 

keuangan negara di depan sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Kehadiran 

pemberi keterangan ahli dapat meyakinkan hakim dengan alasan bahwa auditor yang 

dihadirkan tersebut telah mempunyai keahlian khusus yang sesuai dengan bidang keahlian 

yang dibutuhkan pengadilan perkara tindak pidana korupsi dibidang akunting, auditing dan 

audit forensik, untuk menghitung kerugian keuangan negara dan menjelaskan sesuai 

dengan keahliannya di depan sidang pengadilan serta ahli tersebut telah ditugaskan  oleh 

intansi yang berwenang atas permintaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga apa yang 

dinyatakan ahli di persidangan  telah membuat terang perkara tindak pidana korupsi 

tersebut dan hakim dapat memperoleh masukkan yang menambah keyakinannya dalam 

mempertimbangkan putusan yang akan diambil. Hal ini telah memenuhi syarat pasal 186 

KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan 

di sidang Pengadilan”. 
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2)  Penjelasan Pemberi Keterangan Ahli sebagai pertimbangan hukum 

                            Untuk menggali apakah keterangan ahli dapat dipertimbangkan oleh hakim 

sebagai dasar pengambilan keputusan?. Untuk mengetahui  ini peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada para hakim narasumber yaitu “menurut pengalaman bapak/ibu hakim, 

sejauhmana pendapat yang diterangkan di depan sidang pengadilan perkara tindak pidana 

korupsi, dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengambil putusan bahwa 

terdakwa terbukti secara syah bersalah? 

         Atas pertanyaan tersebut, duabelas orang hakim narasumber memberikan penjelasan 

sebagai berikut: 

              Hakim CN di PN Singaraja Bali  (lebih sepuluh tahun sebagai hakim anggota dan 

tiga tahun sebagai hakim ketua) memberikan penjelasan bahwa; 

            “pendapat ahli yang diterangkan dipengadilan dijadikan pertimbangan hukum 
oleh hakim sebesar diatas 60 % s/d 80%. Pendapat ahli tidak 100% dipakai sebagai  dasar 
untuk menyatakan terdalwa bersalah, hanya untuk memperkuat keyakinan hakim, setelah 
ada yang saksi-saksi fakta, barang bukti dan alat bukti yang lain yang membuat hakim 
yakin terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut” 

(Hakim PN Singaraja) 
 
              Demikian juga hakim SS  di PN Bantaeng Sulsel menjelaskan bahwa; 

            “pendapat ahli auditor dari BPKP dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam pengambilan keputusan sebesar diatas 80% s/d 99% karena keterangan ahli 
tersebut relevan dengan permasalahan hukum yang disidangkan” 

(Hakim PN Bantaeng) 
 
               Sedangkan hakim HY dari PN Bantul memberikan penjelasan bahwa; 

              “pendapat ahli yang diterangkannya di pengadilan dijadikan pertimbangan 
hukum oleh hakim dalam mengambil keputusan sebesar 100%, apabila pendapat ahli 
tersebut diberikan berdasarkan keahlian khusus berdasarkan pengetahuannya tentang 
sesuatu hal yang menjadikan keahliannya” 

(Hakim PN Bantul) 
 

                          Sementara itu hakim Si di PN Singaraja Bali memberikan penjelasan lebih lanjut: 

                         “Penjelasan yang diberikan oleh auditor BPKP mengenai pendapat ahli yang 
diterangkannya di pengadilan dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam 



 
 

475 

mengambil keputusan sebesar diatas 60% sampai dengan 80%. Pendapat ahli tidak  100% 
dipakai karena untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah tidak harus semata mata 
berpatokan pada keterangan ahli, karena hakim akan menilai juga dari keterangan saksi-
saksi, bukti dan keyakinan hakim disamping aturan hukum yang berlaku” 

(Hakim PN Singaraja) 
 

             Hakim Sw di PN Pekalongan memberikan penjelasan bahwa; 

             “keterangan yang diberikan oleh auditor BPKP dipersidangan  dijadikan sebagai 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengambil putusan sebesar diatas 40% s/d 60%, 
karena hakim tetap harus independen dan tidak begitu saja mempercayai keterangan ahli, 
mengingat masing-masing pihak dapat saja menghadirkan ahli yang pendapatnya 
berlainan” 

(Hakim PN Pekalongan) 
 
            Hal yang sama diungkapkan pula oleh hakim Es di PN Pekalongan bahwa; 

           “auditor BPKP  dapat  dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
mengambil putusan sebesar diatas 40% s/d 60%, karena hakim memerlukan pendapat 
ahli, jikalau merasa kurang yakin dalam menghadapi suatu permasalahan, dan 
keterangan ahli itu tidak mengikat” 

(Hakim PN Pekalongan) 
 
            Sementara itu hakim Ar di PN Tanjungkarang  menjelaskan bahwa; 

           “Penjelasan auditor BPKP  sebagai pemberi keterangan ahli  dijadikan sebagai 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengambil putusan tidak dapat dihitung dengan 
presentase, karena untuk menentukan terdakwa terbukti atau tidaknya secara bersalah 
tidak diukur dari keterangan ahli tetapi dari bukti bukti yang berupa saksi saksi dan surat 
surat yang mendukung dan keterangan ahli dipakai sebagai acuan dalam fakta fakta yang 
terungkap dipersidangan” 

(Hakim PN Tanjung Karang) 
 
            Hakim En di PN Sampit  menjelaskan bahwa ; 

          “Hal hal yang dijelaskan oleh auditor BPKP  sebagai pemberi keterangan ahli  
dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengambil putusan sebesar di 
atas 60% sampai dengan 80% karena keterangan ahli adalah juga alat bukti, selain 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta surat” 

(Hakim PN Sampit) 
 
            Senada dengan hakim Es, Hakim Ma di PN Sampit juga  menjelaskan bahwa; 

          “penjelasan auditor BPKP  sebagai pemberi keterangan ahli  dijadikan sebagai 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengambil putusan sebesar di atas 40% sampai 
dengan 60% karena keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti untuk melengkapi alat bukti 
yang lainnya” 

(Hakim PN Sampit) 
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             Hal yang sama juga diungkapkan oleh hakim As di PN Sampit  yang menjelaskan 

bahwa; 

           “penjelasan auditor BPKP sebagai pemberi keterangan ahli  dijadikan sebagai 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengambil putusan sebesar di atas 40% sampai 
dengan 60%”. 

(Hakim PN Sampit) 
 
             Hakim Sy  di PN Tanjung Karang  menjelaskan bahwa; 

           “hal hal yang dijelaskan oleh  auditor BPKP  sebagai pemberi keterangan ahli  
dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengambil putusan, namun 
tidak bisa ditentukan dalam prosentase karena tolok ukur prosentasenya tidak bisa 
ditentukan. Tetapi pendapat ahli sebagai masukan bagi hakim dalam memutus suatu 
perkara. Keterangan ahli itu sendiri dianalisis dan dibawa kedalam fakta-fakta yang 
diterangkan dalam persidangan kemudian hakim berpendapat” 

(Hakim PN Tanjung Karang) 
 
            Dari pendapat para hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 

persepsi para hakim atas sejauhmana pendapat pemberi keterangan ahli yang diterangkan 

di depan sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi, dijadikan pertimbangan hukum 

oleh hakim dalam mengambil putusan bahwa terdakwa terbukti secara syah bersalah 

menunjukan kisaran 60% s/d 80 %, bahkan ada yang 100 %.  Senyatanya keterangan yang 

diberikan oleh ahli di depan sidang sudah dapat menambah keyakinan hakim meskipun 

tidak harus mengikat. Hal ini disebabkan, hakim tidak hanya berpatokan pada keterangan 

ahli tetapi hakim  menilai juga keterangan dari saksi-saksi fakta dan tidak tertutup 

kemungkinan pula masing-masing pihak juga bisa menghadirkan ahli yang pendapatnya 

berlainan. Hakim akan membutuhkan pendapat ahli bilamana hakim merasa kurang yakin 

dalam menghadapi suatu permasalahan. Namun terkait dengan ini hakim senantiasa 

bersikap independen dan lagi pula untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah atau 

tidaknya bersalah tidak diukur dari keterangan ahli semata tetapi juga dari bukti-bukti yang 
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berupa saksi-saksi dan surat yang mendukung dan keterangan ahli dipakai sebagai acuan 

dalam fakta-fakta yang terungkap dalam masa persidangan. 

 
Tabel 5.40 

Ikhtisar Pemberian Keterangan Ahli di Sidang Pengadilan  
Perkara Tindak Pidana Korupsi 

 
 

No INPUT PROSES OUTPUT 

  
• Pemberian Keterangan 

ahli  di Pengadilan atas 
dasar Permintaan dari 
Jaksa Penuntut Umum 
dan Surat Penugasan 
dari Pimpinan unit 
kerja Auditor Forensik 

• Permintaan untuk 
Pemberian Keterangan 
Ahli diterima Auditor 
minimal 3 hari sebelum 
jadwal sidang 

• Waktu tiga hari 
tersebut digunakan 
auditor untuk 
mempelajari kembali 
perkara yang 
sebelumnya pernah 
diberikan keterangan 
ahli ditingkat 
penyidikan.  

• Untuk perkara yang 
rumit dan menarik 
perhatian masyarakat, 
auditor akan 
mempersiapkan diri 
lebih baik dan 
kadangkala diadakan 
simulasi pemberian 
keterangan ahli d 
kantor BPKP yang 
melibatkan beberapa 
auditor yang telah 
berpengalaman dalam 

 
• Ahli sudah hadir di 

Pengadilan yang 
ditunjuk dua jam 
sebelum sidang dan 
menunggu di ruangan 
khusus untuk jaksa 
yang ada di Pengadilan 

• Dibutuhkan kesabaran, 
kadang sidang tepat 
waktu, kadangkala 
sudah menunggu lama 
berjam-jam tetapi 
kemudian hakim 
memutuskan sidang 
ditunda minggu depan, 
karena hakim yang 
memeriksa perkara 
sebelumnya 
melampaui jadwal dan 
kadangkala juga 
disebabkan terdakwa 
tidak bisa hadir karena 
sakit yang dibuktikan 
dengan surat 
keterangan dokter 

•  Sebelum memberikan 
keterangan ahli, hakim 
memeriksa identitas 
pemberi keterangan 
ahli dan mengambil 
sumpah sesuai dengan 
agama yang dianut 
auditor pemberi 
keterangan ahli 

 
• Keterangan ahli yang telah 

diberikan oleh auditor 
forensik BPKP sejak tahun 
2005 sampai dengan 2009 
sebanyak 1.507 kali.  

• Terhadap hasil keterangan 
ahli tersebut hakim 
berpendapat: 
• Hakim dapat menerima 

auditor forensik BPKP 
sebagai ahli yang 
kompeten dalam 
memberikan keterangan 
ahli dibidang akunting, 
auditing dan audit 
forensik 

• Penjelasan ahli di sidang 
pengadilan dapat 
memperterang perkara 
sehingga menjadi jelas 
bagi hakim, dan antara 
60% sampai dengan 80%   
penjelasan tersebut 
dijadikan hakim sebagai 
pertimbangan hukum 
dalam pengambilan 
keputusan apakah dalam 
kasus tersebut ada 
kerugian keuangan 
negara atau tidak 

• Ada dan besarnya 
kerugian keuangan 
negara yang diterangkan 
oleh Pemberi 
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pemberian keterangan 
ahli 

 
• Ahli harus memiliki 

intergritas moral yang 
tinggi, independen dan 
bicara dengan jelas 
dalam bidang keahlian 
akuntansi dan auditing 
termasuk audit 
forensik. 

• Dalam persidangan, 
pemberi keterangan 
ahli akan menghadapi 
berbagai pertanyaan 
terkait dengan perkara 
dari pihak hakim, jaksa 
penuntut umum dan 
penasihat hukum 
terdakwa serta 
terdakwa 

• Pertanyaan harus 
dijawab dengan tenang 
dan jelas terkait dengan 
fakta-fakta yang 
menunjukkan adanya 
kerugian keuangan 
negara, prosedur dan 
metode penghitungan 
serta besarnya 
kerugian keuangan 
negara sebagai akibat 
dari perbuatan tindak 
pidana korupsi yang 
disangkakan pada  
terdakwa. 
 

 

Keterangan  Ahli di 
sidang pengadilan 
berguna bagi hakim 
dalam menetapkan 
besarnya Uang 
Pengganti yang harus 
dibayar oleh  terdakwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber: bahan diolah 
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BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

 

6.1 Kesimpulan 

          Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengetahui kompetensi apa saja yang harus dimiliki 

seorang auditor forensik yang secara profesional dapat melakukan audit forensik dan pemberian 

keterangan ahli di sidang pengadilan, (2) mengetahui bagaimana proses yang dilakukan  auditor 

forensik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara profesional  membantu 

aparat penegak hukum dalam mempersiapkan alat bukti kasus tindak pidana korupsi, (3) 

mengetahui manfaat  audit forensik bagi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak 

pidana korupsi dan (4) mengetahui keterangan ahli yang diberikan auditor forensik di sidang 

pengadilan dapat diterima oleh hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

         Berdasarkan hasil pengujian data penelitian yang telah dilakukan dan disajikan dalam bab 

terdahulu, permasalahan penelitian di atas dapat dijawab dalam simpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor forensik, memiliki pengetahuan dasar  minimal  setara 

D-3 di bidang akuntansi dan auditing, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis seperti; 

audit investigative (table 5.8),  laboratarium audit investigative (table 5.9), penyidikan (table 

5.10), audit forensic (table 5.11) dan diklat certified fraud examiner (table 5.12 dan 5.13).   

Kompetensi ini dibutuhkan karena penugasan seorang auditor dalam melakukan audit forensik 

adalah untuk  mengumpulkan bukti yang orientasinya  membantu pihak aparat penegak hukum, 

dengan cara mendekatkan bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan 

melalui penerapan disiplin akuntansi dan auditing dalam wilayah disiplin hukum. 
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Dalam hal ini disamping ia memiliki pengetahuan dasar di bidang akunting dan auditing yang 

juga meliputi: administrasi pemerintahan, komunikasi, memiliki keahlian tentang standar audit, 

kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, auditor forensik juga harus memiliki keahlian 

yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Auditor forensik harus memiliki empat komponen kompetensi utama (tabel 5.17) yaitu: 

a. Kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud 

b. Kemampuan melaksanakan audit forensik 

c. Kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian 

d. Kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara dan 

penelusuran aset.  

              Disamping memiliki pengetahuan dan keahlian secara teknis tersebut, seorang auditor 

forensik harus selalu memiliki dan senantiasa mempertahankan sikap integritas moral yang 

tinggi, sikap jujur, ulet, berpendirian teguh, memiliki kemauan keras, dan ikhlas  dalam 

melaksanakan tugas audit forensik dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

yang seharusnya. Auditor harus bebas dari setiap kewajiban terhadap klien dan tidak 

mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen satuan kerja atau 

pihak-pihak lainnya yang meminta dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

yang seharusnya. Integritas moral dan etika yang dimiliki oleh auditor forensik akan dapat 

mengangkat harkat dan martabat organisasi, bahkan dapat menjadi modal utama 

kesinambungan hidup organisasi. 

2. Proses audit forensik yang dilakukan oleh auditor BPKP sudah dilaksanakan secara profesional 

dalam hal ini telah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi tahun 2005 yang 

diubah pada tahun 2009. Dalam pelaksanaan audit tersebut telah dilakukan melalui tahapan:  
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1) Perencanaan audit forensik (table 5.25), menggunakan model perencanaan dengan 

SMEAC System meliputi kegiatan penelaahan informasi, ekpose kasus, penyusunan 

hipotesis, penyusunan audit pogram dan pemanfaatan sumber daya, matriks arus 

komunikasi dalam rangka pengendalian mutu dan penyusunan surat penugasan. 

2)  Pelaksanaan audit forensik (table 5.26), meliputi pengevaluasian system pengendalian 

intern, pengumpulan bukti-bukti (relevan, material dan kompeten) dan pengevaluasian 

bukti dalam  rangka pengujian hipotesa untuk pengungkapan (a) jenis penyimpangan 

berindikasi tindak pidana korupsi, (b) fakta-fakta dan proses kejadian (c) sebab dan 

dampak penyimpangan/ jumlah kerugian keuangan negara, (d)pihak-pihak yang terkait dan 

bertanggungjawab. Pengumpulan bukti dilakukan dengan teknik audit seperti pengujian 

phisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, pelaksanaan ulang dan analitis serta yang 

paling  dominan melalui wawancara/ interviu mengingat sifat kecurangan yang 

tersembunyi. 

3) Supervisi audit forensik (table 5.28), yang dilakukan sejak awal  secara berjenjang mulai 

dari ketua tim, pengendali teknis, sampai pengendali mutu, mengadakan reviu meeting, 

dan pembahasan internal guna menjamin mutu audit forensik yang dilakukan  telah sesuai 

dengan standar. 

4) Pelaporan hasil audit forensik (table 5.34), yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk 

memudahkan pembuktian dan berguna untuk proses hukum berikutnya sesuai perundang 

undangan yang berlaku. Sebelum laporan hasil audit forensik diterbitkan terlebih dahulu 

dilakukan ekspose internal bertujuan untuk mendapatkan masukan dan keyakinan bahwa 

semua prosedur telah dilaksanakan, kriteria, dan bukti-bukti yang cukup, relevan dan 

kompeten telah diperoleh. Selanjutnya dilakukan pula ekspose eksternal dengan instansi 

penyidik/aparat penegak hukum yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan dan 
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kesepahaman bahwa hasil audit forensik telah didukung dengan bukti yang cukup, relevan 

dan kompeten serta memenuhi aspek hukum yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat 

penegak hukum sesuai perundang undangan yang berlaku. 

3. Semua laporan hasil audit forensik diserahkan kepada instansi penyidik Kejaksaan RI, instansi 

Penyidik Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak periode tahun 2002 

sampai dengan 2009 sebanyak 3.287 laporan (1.024+2.263 di tabel 5.29 dan 5.33). Seluruh 

laporan tersebut telah diterima dan  telah dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum (penyelidik 

dan penyidik  di instansi kejaksaan dan instansi kepolisian serta KPK ) yaitu: 

1)  Hasil audit investigative dimanfaatkan sebagai informasi awal yang terstruktur (table 5.36) 

yang mempermudah penyelidik dalam menemukan unsur melawan hokum dan 

mempermudah dalam pemeriksaan para saksi, serta dengan adanya uraian fakta-fakta dan 

modus operandi lebih memudahkan penyelidik untuk mendalami niat seseorang apakah 

dalam hal ini telah terpenuhi unsur melawan hukum atau tidak. 

2) Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/LHPKKN  (tabel 5. 37)  

yang menginformasikan jumlah kerugian keuangan negara yang oleh Penyidik dan Jaksa 

Penuntut Umum dijadikan sebagai alat bukti surat karena LHPKKN tersebut memenuhi 

kriteria alat bukti surat sebagaimana tercantum pada KUHAP pasal 187 ayat b yaitu: 

“surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat 
oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan” 

 

Dari hasil penelitian Litbang BPKP (2007) menyatakan “Kerjasama BPKP-POLRI 

(Instansi Penyidik) menghasilkan dua alat bukti yaitu; alat bukti surat dan alat bukti 

keterangan ahli. Simpulan ini diperkuat dengan pernyataan oleh  12 orang hakim di 48 

Pengadilan Negeri yang disampling. Keduabelas orang hakim tersebut menyatakan bahwa 
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LHPKKN dapat diterima sebagai alat bukti berupa alat bukti surat. Namun demikian, 

penggunaan informasi yang disajikan dalam LHPKKN tersebut oleh hakim sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkisar antara  60% sampai dengan 80%. 

Tidak digunakan oleh hakim sepenuhnya karena pada prinsipnya dalam pengambilan 

keputusan terkait penentuan jumlah uang pengganti adalah kewenangan hakim dan  lebih 

banyak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena pengenaan uang 

pengganti kepada terpidana adalah sesuai dengan bukti konkrit yang senyatanya jumlah 

uang negara yang dinikmati oleh terdakwa. Karena itu keterangan atau sanggahan terdakwa 

di persidangan sepanjang  sesuai dengan fakta hukum juga masuk pertimbangan majelis 

hakim dalam pengambilan keputusan. 

 
4. Pemberian Keterangan Ahli oleh auditor forensik BPKP dilakukan atas dasar permintaan 

instansi penyidik (table 5.38). Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 telah diberikan 

keterangan ahli terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi kepada Jaksa 

Penyidik sebanyak 1.852 kali (table 5.39). Kemudian dari 1.852 kali keterangan ahli 

tersebut, oleh JPU telah dijadikan sebagai alat bukti “Keterangan Ahli” sebanyak 1.507 kali, 

dengan cara mengajukan auditor forensik yang bersangkutan ke depan sidang pengadilan 

(table 5.40). Auditor pemberi keterangan ahli,  memberikan keterangan ahli dibidang 

akunting dan auditing dengan  menjelaskan proses/modus operandi terjadinya kerugian 

keuangan negara dan metode/proses penghitungan kerugian keuangan serta besarnya 

kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh terdakwa. Dari jawaban narasumber 12 orang hakim diketahui bahwa hakim 

dapat menerima 100% auditor forensik sebagai pemberi keterangan ahli di sidang 

pengadilan untuk menjelaskan proses/modus operandi terjadinya kerugian keuangan negara 
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dan metode/proses penghitungan kerugian keuangan serta besarnya kerugian keuangan 

negara  yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.  

Kemudian oleh hakim, keterangan yang telah disampaikan oleh ahli tersebut dijadikan  

sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus perkara terutama dalam menentukan ada 

atau tidak adanya kerugian keuangan Negara guna menetapkan besarnya Uang Pengganti  

yang dibebankan kepada terdakwa berkisar antara 60% s/d 80%. 

5. Hasil penelitian menunjukan bahwa audit forensik merupakan pelaksanaan audit oleh 

auditor forensik yang kompeten dilakukan secara profesional dengan pendekatan 

investigative dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang bertujuan untuk mencari 

bukti  atau pengungkapan perbuatan tindak pidana korupsi dan penyebab atau pendukung 

kerugian keuangan Negara (demages), yang dilanjutkan dengan pemberian keterangan ahli 

ditingkat penyidikan dan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Pelaksanaan 

audit forensik, secara terintegrasi dan komprehensif dapat disajikan dalam bentuk bagan 

“Forensic Audit Tree” pada lampiran I   

6. Dapat ditarik satu hipotesa dari hasil penelitian ini yaitu: “Kompetensi yang dimiliki 

seorang Auditor Forensik berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan seorang 

auditor  untuk melakukan audit forensik dan memberikan keterangan ahli secara 

professional di sidang perkara tindak pidana korupsi” 

7. Hasil penelitian sejalan dengan teori dan praktik audit terhadap kecurangan yang dilakukan 

di Amerika Serikat dengan nama “Fraud Examination” (Wells :2005). Fraud Examination 

dilakukan oleh Auditor yang memiliki keahlian audit forensik dengan memiliki sertifikasi 

keahlian khusus audit kecurangan yaitu  Certified Fraud Examiner (CFE)  yang dikeluarkan 

oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 
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6.2 Implikasi 

             Kontribusi teori akan diperoleh dari hasil penelitian ini, yang berupa wawasan atau 

pandangan baru yang akan mendukung keberadaan dan perkembangan akuntansi dan audit 

forensik di Indonesia, teori keuangan, teori auditing khususnya pengembangan teori audit 

forensik terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kontribusi ini sangat berarti baik bagi para auditor forensik, aparat 

penagak hukum, masyarakat, pemerintah maupun akademisi, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), Pusat Pendidikan dan Pelatiham Pengawasan BPKP yang merupakan pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Auditor Internal Pemerintah dan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik 

(LSF-AF). 

             Wawasan atau pandangan baru yang menyatakan bahwa  tingkat pembuktian tindak 

pidana korupsi di pengadilan dipengaruhi pula oleh seberapa jauh seorang ahli dapat 

menjelaskan dan memberikan pendapatnya di pengadilan yang dapat digunakan oleh hakim 

dalam pertimbangannya untuk memutuskan apakah benar-benar telah terjadi perkara tindak 

pidana korupsi dan terdakwa yang mekakukannya serta besarnya kerugian keuangan Negara 

oleh perbuatan terdakwa tersebut.  

                            Kontribusi empiris dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yang bermanfaat untuk dasar 

pengambilan keputusan bagi pejabat publik, BPKP, Kejaksaan RI, Keplosian Negara RI, KPK 

dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan  korupsi. 

                         Kontribusi kebijakan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh 

pihak-pihak yang berwenang menetapkan peraturan yang berkaitan dengan  pengelolaan 

keuangan negara/ daerah terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 
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6.3 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Sampel data terbatas pada hasil audit forensik di BPKP yang dilakukan atas dasar 

permintaan dari kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK 

2. Narasumber untuk wawancara masih terbatas pada auditor yang bekerja di BPKP dan 

aparat penegak hukum dari Kejaksaan, Kepilisian dan KPK 

3. Fokus penelitian masih terbatas pada; (1) kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang 

auditor forensik (2) proses   audit forensik di Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) secara profesional  membantu aparat penegak hukum dalam 

mempersiapkan alat bukti kasus tindak pidana korupsi. (3) apakah laporan audit forensik 

dapat diterima dan dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam proses pembuktian 

tindak pidana korupsi  di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi. (4) apakah 

keterangan ahli yang diberikan auditor forensik di sidang pengadilan dapat diterima oleh 

hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama terkait 

dengan ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara guna untuk menetapkan 

besarnnya jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. 

4. Dalam penelitian masih terdapat masalah kesediaan waktu dari aparat penyidik dari KPK 

dan para hakim tipikor untuk mengisi kuesioner penelitian, sehingga data dan informasi 

dari kedua kelompok narasumber tersebut tidak dapat diperoleh secara maksimal 

5. Demikian juga belum bersedianya narasumber dari Kantor Akuntan Publik mengisi 

kuesioner dan kesediaan untuk di wawancara dengan alasan auditor pada Kantor Akuntan 

Publik belum memliki pengalaman yang cukup di bidang audit forensik terkait dengan 

kasus tindak pidana korupsi 
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6. Peserta dalam Focus Group Discussion masih terbatas pada auditor dari BPKP dan 

penyidik dari kejaksaan dan  kepolisian 

7. Penelitian masih dibatasi penggunaan audit Forensik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi 

8. Penelitian belum membahas lebih mendalam tentang penyebab dan pencegahan tindak 

pidana korupsi 

 

6.4 Penelitian Lanjutan 

Untuk penelitian lanjutan tidak tertutup kemungkinan; 

1. Untuk dilakukan penelitian terkait dengan  penggunaan audit forensik di sektor privat dan 

terkait dengan hukum pedata. 

2. Memperbanyak sampel data dan narasumber untuk wawancara 

3. Melakukan penelilitian lebih mendalam penyebab timbulnya tindak pidana korupsi di 

Indonesia dan strategi pencegahannya yang efektif 
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Lampiran 1 

 
 
 

FORENSIC   AUDIT   TREE

Tujuan audit forensik
Membantu APH

Keputusan
Penanganan Kasus

Proses Audit Forensik

Knowledge
Memahami akuntansi, auditiing, audit investigatif, 

penyidikan dan penyimpangan keuangan

Perencanaan

Kecukupan
Informasi

Penelaahan dan
Gelar Kasus

Kompetensi Auditor

Hypotesa

Skill
Terlatih dalam Audit Umum, Audit Operasional, Audit 

Kinerja, Audit tujuan Tertentu

Attitude
Independen, Integritas tinggi, Jujur, Pendirian Tekun, 

Teguh, Kerja keras dan ikhlas

Pra
Perencanaan

`

Temuan Audit

Sumber Informasi

Pengumpulan
Bukti Evaluasi Bukti

Analisa Bukti

Tindak Lanjut

Syarat Bukti

Testimonial 
Evidence

Jenis Bukti

Penugasan

Audit Program

Perencanaan
Sumber Daya

SMEAC System

Document 
Evidence

Material

Personal 
Observation

Phsycal
Evidence

Relevan

Kompeten

Cukup

Teknik
Pengumpulan Bukti

Revisi Hipotesa

Pelaporan

Kondisi

Kriteria

Penyebab

Akibat

Prinsip Pelaporan

Memuat
Fakta

Penghitungan
Kerugian Keu Neg

Proses Pembuktian di
Sidang Pengadilan
melalui pemeriksaan Alat
Bukti:
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Bukti Surat
4. Bukti Petunjuk
5. Ket. Terdakwa

Modus Operandi

Format Laporan

Substansi
Jenis

Penyimpangan

Dampak
Penyimpangan

Penyebab
Penyimpangan

Pihak-pihak
terkait

Interviu

Balancing

Reporting by 
Exception

Timesline

Gelar Kasus

Pemberian Keterangan
Ahli pada Penyidik

PUTUSAN HAKIM

Mengungkapkan
penyimpangan
berindikasi TPK

Proses Hukum TPK

Pemeriksaan di
Pengadilan TPK

Penuntutan

Penyelidikan
Penyidikan

Situation

Mission

Execution

Adm.
Communic

ation

Kartu
Penugasan

Surat Tugas@Amrizal
2012

Mampu
Mencegah, 

Mendeteksi, Audit 
Fraud, Menghitung
Kerugian Keuangan

Negara dan Memberikan
Keterangan Ahli

Pemberian Keterangan
Ahli di Sidamg

Pengadilan TPK

Observasi

Pem. Dokumen

Pem. Fisik
Konfirmasi

Analisis
Hitung Ulang

Whatw
Where
When
Who
Why
How
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Lampiaran  2 
 

TRANSKRIPT WAWANCARA DENGAN AHLI HUKUM 
  

Nomor 1  
.   

WAWANCARA DGN PAK VICTOR ANTONIUS, JPU KEJAKSAAN AGUNG 
Tanggal 13 Maret 2010, Sabtu Pukul 6.55 sampai dengan 7.47 

 
1 Amrizal 

6.55 
Selamat pagi Pak Victor, saya Amrizal dari BPKP 

1 Victor O..ya, selamat pagi Pak Amrizal, apa kabar….. 
 

2 Amrizal Kabar baik pak. Pak saya mau nanya dan diskusi mengenai penugasan kita 
dalam upaya pemberantasan korupsi.. ada waktu nga  nih… 

2 Victor … baik pak, silakan pak…. Apa yang bisa saya bantu pak 
 

3 Amrizal Begini pak Victor….apakah laporan hasil audit forensik seperti Laporan 
Hasil Audit Investigatif, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 
Negara, dapat dikatakan bermanfaat bagi kejaksaan dalam penemuan alat 
bukti TPK 

3 Victor Pak Amrizal,…  Kami jaksa sengat terbantu oleh hasil audit tersebut… dan 
kami jadikan alat bukti andalan untuk penuntutan dalam rangka 
pemeriksaan alat bukti di pengadilan. Laporan hasil audit yang bapak 
berikan seperti Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara itu 
kami jadikan alat bukti surat  dan nanti Keterangan ahli yang diberikan 
auditor forensik BPKP kami jadikan satu bukti lagi yaitu  alat bukti 
keterangan ahli. 
 

4 Amrizal Jadi apa fungsinya pak……… 
4 Victor Oo… itu kami jadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan dakwaan 

yang diajukan Penuntut Umum. Nanti laporan yang kami terima tersebut, 
seperti LHPKKN serta BAP-Ahli menjadi bagian dari Berkas Perkara 
Penyidik. Perlu diketahui proses penanganan penyerahan wewenang  
ketahap penuntutan.  Penyidik pada saat  menyerahkan tanggungjawabnya 
kepada PU  yaitu berupa Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti.  
Kemudian oleh Penuntut Umum intisarinya dimasukan  surat dakwaan. Alat 
bukti surat itu kami ajukan untuk meyakinkan hakim bahwa tidak pidana itu 
benar benar terjadi. Bukti surat (LHPKKN) kami perlukan disamping bukti 
keterangan saksi saksi yang kami hadirkan di sidang pengadilan. Selain 
bukti surat tadi, auditor dari BPKP juga kami mintakan untuk menerangkan 
laporan tadi disidang pengadilan. Untuk menjelaskan dimuka sidang 
bagaimana proses penghitungan kerugian keuangan negara dan berapa besar 
kerugian keuangan negara . Jadi Penuntut Umum mendapatkan dua alat 
bukti secara bersamaan yaitu alat bukti  surat (LHAPKKN) dan keterangan 
ahli yang menerangkan LHPKKN tersebut sebagai alat bukti Keterangan 
Ahli. yang mana akan dapat menimbulkan keyakinan hakim digunakan 
sebagai dasar pengambilan putusan.. Itu seratus persen kewenangan hakim:” 
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5 Amrizal O..ya pak Viktor... kalau putusan hakim, ternyata jumlah uang pengganti 
yang ditetapkan dalam putusannya, misalnya 30 miliar atau lebih dan jumlah 
itu sama dengan jumlah hasil penghitungan kerugian keuangan negara dan 
jumlah yang diterangkan oleh ahli dipersidangan, apakah dapat dikatakan 
bahwa itu suatu indikator keberhasilan auditor BPKP dalam melaksanakan 
tugas secara profesional dalam membantu pihak kejaksaan? 

5 Victor   Ya ...pak. Kalau hakim menetapkan jumlah uang pengganti sama dengan 
yang diajukan oleh JPU, artinya seratus persen jumlah kerugian keuangan 
negara yang diajukan oleh JPU diterima hakim dan hakim yakin dengan 
jumlah tersebut. Tetapi tidak selalu sama....... 
 

6 Amrizal Apa sebabnya pak.. 
6 Victor Penetapan besarnya jumlah uang pengganti itu, sepenuhnya 

kewenangan hakim. Hakim bisa saja mempertimbangkan pendapat 
ahli lain yang diajukan oleh pembela terdakwa dan hakim yakin 
dengan pendapat tersebut.  
Demikian juga dengan keterangan yang diberikan oleh auditor 
pemberi keterangan ahli dari BPKP yang diajukan PU, hakim bisa 
menerima dan menggunakan penjelasan tersebut secara explisit dalam 
pertimbangan hukumnya, tetapi kadangkala tidak. Jadi memang 
tergantung keyakinan hakim atas penjelasan dari ahli tersebut. 
 

7 Amrizal Tidak diterimanya sebagai dasar pengambilan keputusan, apakah ahli 
tersebut tidak kompeten pak... 

7 Victor Menurut saya bukan itu alasannya pak. Sepanjang ahli diterima 
penjelasan nya dimuka sidang , makudnya diterima oleh semua pihak 
yaitu pembela, JPU dan hakim maka ahli tersebut dianggap kompeten 
dibidang keahliannya. 
 

8 Amrizal Kalau begitu apa masalahnya pak 
8 Victor Itu memang sangat tergantung pada keyakinan hakim. Kalau hakim 

tidak yakin dengan penjelasan yang diterangkan oleh pemberi 
keterangan ahli,,ya hakimnya mengabaikan keterangan tersebut. 
 

9 Amrizal Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 ini, Pak Victor sudah 
berapa kali menghadirkan ahli dari BPKP untuk memberikan 
keterangan ahli di pengadilan perkara tindak pidana korupsi 

9 Victor Ya.. sudah banyak, tapi jumlahnya nanti di kantor saya berikan ya. 
Dengan pak Amrizal saja kalau nga salah sudah dua kali. Yang 
pertama kasus KUT yang sidangnya di PN Jakarta Barat pada akhir 
Desember 2009. Saat itu,saya mengajukan LHPKKN sebagai bukti 
surat dan Bapak sebagai pemberi keterangaan Ahlinya.  Semua 
keterangan bapak berhasil meyakinkan hakim dan digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan dan terdakwa sudah diputus.  Memang 
terdakwa mengajukan banding. Tapi pada pengadilan tahap pertama 
dakwaan Penuntut Umum dengan alat bukti surat dan keterangan 
ahli yang diajukan diterima oleh hakim.  Akhirnya di tingkat kasasi 
Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Jakarta Barat. Itu suatu 
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keberhasilan pak. Keberhasilan aparat penegak hukum yang dibantu 
oleh auditor forensik dari BPKP. Nah yang terakhir kasus Arta 
Bhama,  tampaknya hakim lebih menggunakan keterangan dari 
internal auditor yang diajukan oleh Bank Mandiri. Penjelasan ahli dari 
BPKP diabaikan oleh hakim, tapi atas putusan tersebut, JPU 
mengajukan banding, sekarang sedang diproses. 
 

10 Amrizal Baik pak, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Terima kasih atas 
penjelasan bapak. 

10 Victor Baik pak. Terima kasih. 
 
 
Wawancara ke dua melalui  sms tagl 16 Maret 2010 pukul 8.30 
1 Amrizal 

08.30 
Selamat pagi pak Victor yang baik. Apakah benar ... LHAI, LHPKKN 
dan BAP-Ahli menjadi bagian dari berkas perkara Penyidik (P-21) 
dimana Penyidik menyerahkan dua hal kepada JPU yaitu penyerahan 
tersangka dan penyerahan berkas perkara. Kemudian JPU mensarikan 
isi LHAI dan LHPKKN dan BAP-Ahli tersebut kedalam surat 
Dakwaan. Adapun fisik dari produk BPKP tersebut diajukan sebagai 
alat bukti yang pengajuannya dilakukan secara terpisah dari 
pembacaan/penyerahan surat dakwaan. Mohon penjelasannya. 
Terima kasih. 

1 Victor 
09.05 

Ya benar pak. BAP ahli, LHPKKN merupakan bagian dari Berkas 
Perkara dan barang bukti serta tersangka yang diserahkan Penyidik ke 
Penuntut Umum dalam tahap 2. 
 

2 Amrizal Bolehkan pak saya nanya lagi. Kalau JPU mengajukan LHPKKN 
sebagai bukti surat kemudian ahli bisa hadir di sidang yang 
menjelaskan mengenai LHPKKN tersebut, apakah alat bukti menjadi 
dua yaitu alat bukti Surat dan Keterangan ahli atau hanya satu yaitu 
Keterangan Ahli saja dalam arti kata  alat bukti surat menjadi alat 
bukti Keterangan Ahli. Terima kasih sebelumnya. 

2 Victor 
09.16 

Penuntut Umum dapat memisahkan keterangan Ahli dengan 
LHPKKN menjadi dua alat bukti dalam requisitoir. Hal ini menjadi 
kewenangan Penuntut Umum dalam membuktikan alat alat bukti yang 
dimajukan ke depan sidang. 
 
 

3 Amrizal 
09.32 

Baik sekali pak. Senang hatiku membaca jawaban bapak. Usaha 
kerjasama antara instansi Penyidik dan BPKP dalam rangka 
menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan MoU Kejaksaan 
dan BPKP sungguh terlihat nyata dan besinergi dalam rangka 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi apa bisa kita simpulkan 
bahwa dalam pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan sangat 
diperlukan Laporan Audit Forensik dan Keterangan Ahli auditor 
Forensik. Keduanya dijadikan sebagai alat bukti memperkuat 
dakwaan JPU. Apa terlalu optimis atau gimana pak?. 
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3 Victor 
09.45 

Bukan terlalu optimis pak, namun tergolong due process dalam 
investigation criminal cases maupun dalam crime trial dengan metode 
investigation scientific in crime trial dimaksud diatas. Penuntut 
Umum yang memiliki burden of proof dapat meyakinkan hakim 
dalam requisitoirnya. 
 

4 Amrizal 
09.55 

Ha ha ha.. Luar biasa bapak ini. Rasanya saya menemukan orang yang 
tepat untuk berdiskusi sehingga nantinya dapat berguna bagi 
perkembangan metode investigation scientific in crime trial yang 
bapak maksudkan. Memang itulah yang kita lakukan untuk 
mendukung wewenang Penuntut Umum yang memiliki burden of 
proof sehingga bisa meyakinkan hakim dalam requisitoirnya. Dan 
praktek seperti ini sudah berlangsung, buktinya sudah lebih 1.507 kali 
auditor BPKP tampil di sidang pengadilan dan sudah lebih tiga ribuan 
LHAI dan LHPKKN yang diserahkan ke Instansi Penyidik. Tentunya 
kita berharap semuanya itu membuat pekerjaan jadi lancar dan 
bermanfaat. 

4 Victor 
10.08 

Ini suatu langkah maju pak. Saya sangat senang didampingi teman-
teman dari BPKP maupun lembaga lembaga lain karena dapat 
menyukseskan misi saya dalam peradilan namun juga berguna dalam 
transfer and sharing of knowledge pak. Semoga bapak berhasil dalam 
disertasinya dan saya akan mengikuti bapak. 
 

5 Amrizal 
10.09 

Amin. Semoga cita cita bapak juga kesampaian dan semoga pula 
diskusi kita pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih 
atas perkenaannya dan mudah2an dilain waktu kita bisa diskusi lagi. 

 
Nomor 2 
WAWANCARA DGN PAK MUFTI MARGA SANTOSO,SH.  BIRO HUKUM BPKP 
Melalu HP dengan SMS Tanggal 13 Maret 2010, Sabtu malam Pukul 19.05 -19.44 
 
1 Amrizal 

19.05 
Ass.Wr.Wb. Pak Mufti… berkas perkara yang diajukan oleh JPU ke 
pengadilan apakah dinamakan Alat Bukti? .atau bukti bukti yang 
diperoleh selama penyidikan untuk diperiksa kembali di sidang 
pengadilan untuk menjadi Alat Bukti atau gimana ya? 
 

1 Mufti Mohon maaf pak Amrizal telat balas smsnya. Berkas perkara dari JPU 
yang dilimpahkan ke pengadilan bukan alat bukti, tetapi merupakan 
ruang lingkup pemeriksaan perkara yang bersangkutan untuk diuji 
kebenarannya melalui proses pembuktian di persidangan. Sedangkan 
yang menjadi alat bukti adalah bukti-bukti menurut pasal 184 ayat (1) 
KUHAP dan bukti-bukti lain menurut perundang-undangan selain 
KUHAP. Berkas perkara dapat diperoleh oleh terdakwa. Sedangkan 
alat bukti tidak, karena terkait dengan upaya JPU untuk membuktikan 
kebenaran dakwaaannya. 
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2 Amrizal Jadi LHAI, atau LHPKKN dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh 
penyidik dinamakan apa? dan oleh JPU dinamakan apa?. Soalnya kita 
mau memberikan nomenklatur yang tepat dan sesuai UU mengenai 
hasil Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
dan Pemberian Keterangan Ahli yang kita berikan ke kejaksaan dan 
kepolisian. 
 

2 Mufti LHAI, LHPKKN dan BAP-KA menjadi bagian dari berkas perkara 
Penyidik (P-21), dimana Penyidik menyerahkan 2 hal kepada JPU 
yaitu penyerahan tersangka dan penyerahan berkas perkara. 
Kemudian JPU mensarikan isi LHAI, LHPKKN dan BAP-KA 
tersebut kedalam surat dakwaan. Adapun fisik dari produk BPKP 
tersebut diajukan sebagai alat bukti yang pengajuannya dilakukan 
secara  terpisah dari pembacaan/penyerahan surat dakwaan. 

3 Amrizal Jadi menurut JPU LHAI dan LHPKKN disebut sebagai BUKTI 
SURAT dan nantinya auditor pemberi keterangan ahli dijadikan 
sebagai bukti KETERANGAN AHLI dan nanti terserah hakim mau 
pakai sebagai pertimbangan putusannya atau tidak tergantung 
keyakinan hakim. Jadi ada dua alat bukti  yang diperoleh JPU dari 
produk BPKP yaitu Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Ahli. 
Apa begitu pak? 
 

3 Mufti Seharusnya cuma satu alat bukti, apakah diajukan sebagai bukti surat 
atau bukti Keterangan Ahli. Karena identitas LHAI dan LHPKKN 
(Nomor, tanggal dan simpulan) sudah terinformasikan dalam surat 
dakwaan yang kemudian dipertegas melalui keterangan ahli di sidang. 
Jika ahli hadir di sidang, maka LHAI dan LHPKKN berubah menjadi 
keterangan ahli, tetapi jika ahli tidak hadir di sidang, maka LHAI dan 
LHPKKN menjadi BUKTI SURAT. Namun dalam 
perkembangannya, dalam putusan hakim ke dua-duanya disebut 
sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian atas bukti surat atau 
keterangan ahli tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penilaian 
hakim. 
 

4 Amrizal Jadi ada bukti bahwa hasil atau laporan audit forensik bisa diterima 
sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi. Dan itu membuktikan 
kinerja BPKP membantu Instansi Penegak Hukum terkait dengan  
penindakan Tindak Pidana Korupsi cukup berhasil. Persoalannya 
berapa banyak bukti bukti keberhasilan itu bisa kita peroleh dan 
bagaimana caranya?. Soalnya sejak tahun 2002 sampai dengan 
Desember 2009 sudah  1.024 LHAI, 2263 LHPKKN yang kita 
serahkan kepada instansi penyidik dan 1.507 kali Pemberian 
Keterangan Ahli di sidang pengadilan, tapi apa indicator 
keberhasilannya atau out comenya?. Bagaimana pak?   
 

4 Mufti Kita bisa minta datanya kepada user (Polri,kejaksaan dan KPK) atau 
kepada pengadilan yang memutuskan perkaranya. Berhubung produk 
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kita cukup banyak dan mungkin dalam rentang waktu yang cukup 
lama… memang bukan pekerjaan yang mudah dan cepat untuk 
mendapatkan informasi outcomenya itu. Kayaknya untuk kedepan 
perlu dibuatkan SOP pemantauan hasil produk BPKP itu pak?. 

5 Amrizal Iya pak. Selama ini kita sudah memantaunya dengan meminta 
perkembangan LHAI dan LHPKKN yang kita serahkan ke Instansi 
Penyidik. Setiap bulan kita dapatkan data mengenai status laporan 
tersebut seperti berapa jumlahnya pada  tahapan penyelidikan, pada 
tahap penyidikan, pada tahap penuntutan dan sudah berapa yang 
diputus di pengadilan. Namun kita belum memantau datanya berapa 
putusan hakim yang menggunakan data LHPKKN atau Keterangan 
Ahli yang digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan 
perkaranya. Terima kasih kawan, atas penjelasannya yang membuat 
lebih terang permasalahannya. 

5 Mufti Sama-sama pak Amrizal. 
   

 
Wawancara kedua- (Selasa  tanggal 16 Maret 2010  pukul 08.13 s/d….. 
6 Amrizal 

08.13 
Ass Wr Wb. Pak Mufti lanjutan diskusi kita malam minggu yl. Kalau 
jumlah uang pengganti yang ditetapkan hakim dalam amar 
putusannya sama dengan LHPKKN dan sama pula dengan yang 
diterangkan oleh Pemberi Keterangan Ahli, misalnya Rp30 miliyar 
atau lebih apakah itu bisa dijadikan ukuran indikator bahwa hasil kerja 
auditor forensic BPKP diterima oleh hakim sebagai alat bukti yang 
dijadikan dasar pertimbangannya dalam pengambilan keputusan?. 
 

6 Mufti 
09.02 

Saya mau nanya dulu pak. Apakah penilainnya hanya pada hasil 
perhitungannya saja atau mencakup juga asidibag-nya?. Kalau hanya 
angkanya saja, bisa. Tapi apabila harus menilai asidibagnya yaitu 
harus juga menguji uraian modus operandi yang disebut dalam surat 
dakwaan diterima hakim atau tidak.  
 

7 Amrizal 
09.07 

Kalau lebih komprehensif memang harus juga kita nilai asidibag-nya, 
apakah modus operandi yang dijelaskan ahli membuat terang perkara 
tersebut sehingga unsur melawan hukumnya dapat dibuktikan oleh 
bukti-bukti akuntansi 
 
 

7 Mufti 
09.12 

Betul pak. Kalau akhir kinerja auditor forensic seperti itu, maka 
perannya sama dengan ahli kedokteran forensic, sehingga penilaian 
atas kinerjanya bukan hanya pada simpulannya saja tetapi mencakup 
juga pada proses untuk sampai pada simpulan. Luar biasa pentingnya 
auditor Forensik dalam mengungkap fraud. 
 

8 Amrizal 
09.17 

Senang hatiku membaca balasan bapak Mufti. Kita ingin mengangkat 
fenomena ini secara kajian ilmiah, dengan dimulai dari teori dan 
perundang-undangan yang ada dan kita bandingkan dengan 
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prakteknya selama ini. Sudah lebih 1507 kali auditor forensik tampil 
dipersidangan perkara tindak pidana korupsi dan sudah sekian banyak 
LHI dan LHPKKN yang kita serahkan ke instansi penyidik, apakah 
ini tidak suatu hal yang menarik untuk kita kaji kawan? 
 

8 Mufti 
09.22 

Sangat menarik sekali pak. Laksana setetes embun penghilang dahaga 
karena remnerasi tak kunjung tiba. Ha ha ha. Kalau bisa menjadi 
produk BPKP, saya yakin akan menjadi trademark BPKP ke 
depannya. 
 

9 Amrizal 
09.25 

Luar biasa. Memang betul pak. O ya pak. Dengan data data yang ada 
serta bukti bukti hasil sidang yang ada, apakah auditor forensik bisa 
diperlakukan sama dengan ahli forensik dari kedokteran misalnya 
yang ada dalam KUHAP, seperti yang bapak mimpikan tadi? 
 

9 Mufti 
10.24 

Mhn maaf telat balas. Untuk formalnya dalam bentuk undang-undang 
sehingga bisa menjadi bagian dari Criminal Justice System. 

10 Amrizal 
10.35 

Betul sekali pak. Memang seharusnya jasa auditor forensik bisa 
masuk dalam  c.j.s. Hal ini sebenarnya sudah dibuka peluang dalam 
UU No 31 Tahun 1999  pasal (27)  dimana ada lex specialist yaitu 
untuk TPK yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan 
dibawah koordinasi Jaksa Agung. Kalau nga salah disertasi pak Romli 
menulis mengenai CJS tersebut, apakah pak Mukti punya hard atau 
soft copynya?. 
 

10 10.37 Tidak punya pak. Apa bpk langsung saja hubungi pak Romli 
 

11 Amrizal 
10.43 

Ya nanti akan saya hubungi beliau. O..ya pak Mufti, ada teman 
berpendapat bahwa Laporan Audit Forensik tidak bisa dikatakan 
sebagai alat bukti tetapi hanya sebagai alat petunjuk yang mendukung 
alat bukti TPK. Mungkin pak Mukti bisa menjelaskan apa maksudnya 
ya??. Padahal prakteknya LHPKKN itu dijadikan alat bukti oleh 
Penuntut Umum. 
 

11 Mufti Kalau menurut JPU KPK bagaimana pak?. Apakah LHPKKN kita 
diajukannya sebagai bukti surat atau bukti apa? 
 

12 Amrizal 
10.11 

Saya belum dapat penjelasan dari JPU KPK. Tapi tadi saya tanyakan 
pada bapak Jus Marfin Noor, teman kita yang di KPK mengatakan 
bahwa “Kayaknya LHPKKN baru menjadi barang bukti, karena alat 
bukti adalah menjadi Keterangan Ahli, tapi besok saya cek dulu biar 
ok”. 
 

12 Mufti Sebagai bukti surat dan Keterangan Ahli bisa dilihat di KUHAP, pak. 
 

13 Amrizal Baik pak. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga. 
13 Mufti Sama-sama pak Amrizal 
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Nomor 3 
 
WAWANCARA DGN PAK ASIKIN dan pak Made, BIRO HUKUM BPKP 
Tanggal 15 Maret 2010, Senin Pukul 10.15 sampai dengan 11.20 
 
1 Amrizal Pak Asikin apakah laporan hasil audit forensik seperti Laporan hasil 

Audit Investigatif, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 
Negara, yang telah diserahkan oleh BPKP, kemudian Kejaksaan 
melakukan tindak lanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku. 
Dan seterusnya Jaksa Penyidik menyerahkan Laporan Hasil 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada JPU dan 
selanjutnya JPU mengajukan LHPKKN tersebut sebagai alat bukt 
surat ke pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Pertanyaannya, 
apakah dapat dikatakan laporan hasil audit forensic tersebut dapat 
dikatan sebagai Alat Bukti TPK? 
 

 Asikin Pak Amrizal,… Menurut KUHAP pasal 184, salah satu alat bukti 
adalah alat bukti surat. Kalau JPU mengajukan laporan tersebut 
sebagai alat bukti surat ke pengadilan untuk diperiksa sebagai alat 
pembuktian tindak pidana korupsi,…..menurut saya ..ya bisa 
dikatakan sebagai alai bukti. Karena KUHAP memang mengatakan 
alat bukti surat adalah surat yang dileluarkan oleh pejabat resmi 
negara. LHPKKN itu kan dikeluarkan oleh BPKP yang dalam hal ini 
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 
 

 Amrizal Jadi apakah semua laporan auditor bisa dikatakan alat  bukti TPK 
pak……… 
 

 Asikin Kita harus memahami bahwa  tata penanganan dugaan tindak pidana 
korupsi yang diatur dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981. yaitu ada 6 
tahapan, mulai dari Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di siding pengadilan, putusan hakim dan upaya hukum 
oleh pihak JPU natau terdakwa kalau tidak menerima putusan hakim. 
Jadi laporan hasil audit forensic, yang mengajukan sebagai alat bukti 
surat adalah pihak-pihak yang beracara di sidang pengadilan dalam 
hal ini misalnya JPU. LHPKKN yang merupakan hasil audit forensic 
yang dilakaukan oleh auditor forensic BPKP adalah atas permintaan 
instansi penyidik dalam tahap penyidikan. Kemudian pada tahap 
penuntutan, laporan tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Karena yang 
mengajukan LHPKKN itu sebagai alar bukti adalah pihak yang 
beracara di sidang pengadilan yakni JPU, maka dapat dikatakan 
LHPKKN itu sebagai alat bukti surat. 
 

 Amrizal Misalnya pak Asikin,  kalau putusan hakim, ternyata jumlah uang 
pengganti yang ditetapkan dalam putusannya, misalnya 30 miliar atau 
lebih dan jumlah itu sama dengan jumlah hasil penghitngan kerugian 
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keuangan negara dan jumlah yang diterangkan oleh ahli 
dipersidangan, apakah dapat dikatakan bahwa itu suatu indikator 
keberhasilan auditor BPKP dalam melaksanakan tugas secara 
profesional dalam membantu pihak kejaksaan? 

 Asikin   Betul pak. Bilaman hakim sudah menetapkan jumlah uang pengganti 
sama dengan yang diajukan oleh JPU, artinya seratus persen jumlah 
kerugian keuangan negara yang diajukan oleh JPU diterima hakim 
dan hakim yakin dengan junlah tersebut. Namun  ada juga yang tidak 
sama. 
 

 Amrizal Apa sebabnya pak.. 
 

 Asikin Karena penetapan besarnya jumlah uang pengganti itu, sepenuhnya 
kewenangan hakim. Ahli yang dihadirkan di sidang, tidak hanya dari 
BPKP yang dihadirkan oleh JPU tetapi terdawa juga mempunyai hak 
untuk menghadrkan ahli.  Hakim bisa saja mempertimbangkan 
pendapat ahli lain yang diajukan oleh pembela terdakwa dan hakim 
yakin dengan pendapat tersebut.  
Demikian juga dengan keterangan yang diberikan oleh auditor 
pemberi keterangan ahli dari BPKP yang diajukan JPU, hakim bisa 
menerima dan menggunakan penjelasan tersebut secara explisit dalam 
pertimbangan hukumnya, tetapi kadangkala tidak. Jadi hal penetapan 
uang pengganti sepnuhnya adalah tergantung keyakinan hakim atas 
penjelasan dari ahli ahli yang tampil di persidangan. Karena yang 
dinilai adalah fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan. 
 

 Amrizal Tidak diterimanya sebagai dasar pengambilan keputusan, apakah ahli 
tersebut tidak kompeten pak... 
 

 Asikin Bukan begitu pak Amrizal. Menurut saya bukan itu alasannya,  
sepanjang ahli tersewbut diterima oleh semua pihak yang berperkara 
( Hakim, JPU, Terdakwa/Pembela)  dan ia dapat memberikan 
penjelasan dimuka sidang , maka ahli tersebut  sudah  memiliki  
kompetensi sebagai pemberi keterangan ahli. 
 

 Amrizal Kalau begitu apa masalahnya pak Asikin 
 

 Asikin Pak Amrizal, Hal itu sangat tergantung pada keyakinan hakim. 
Apabila hakim tidak yakin dengan penjelasan yang diterangkan oleh 
pemberi keterangan ahli, maka  kemungkinan besar hakim akan  
mengabaikan keterangan tersebut. Karena itu kita berharap ahli-ahli 
dari BPKP yang tampil di persidangan sebaiknya adalah audiitor yang 
sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas, bukan 
hanya masalah perkara tersebut tetapi juga pengetahuan lainnya yang 
relevan dengan bidang keahliannya. 

 Amrizal Benar pak. Mudah2an pak. Terima kasih atas penjelasannya yang 
sangat membantu saya dalam melakukan penelitian ini 
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 Asikin Sama-sama pak amrizal, semoga sukses ya 
 Amrizal Sukses juga pak. Salam hormat buat keluarga 

 
Nomor 4 
 
WAWANCARA DGN BU RATNA , JPU KEJAKSAAN TINGGI DIY 
Melalui telepon (HP.0813 921 059 84) 
Tanggal 17  Maret 2010, Rabu pukul 08.30 s/d 08.40 
 

1 Amrizal 
08.30 

Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ratna, saya Amrizal dari Deputi Bidang 
Investigasi BPKP Pusat. Saya dapat nomor hp ibu dari bpk Hasan Riyadi 

1 Ratna Alaikum Salam. Selamat pagi Pak Amrizal. …..O..ya pak, tadi pak Hasan 
Riyadi beritahu saya bahwa pak Amrizal akan menghubungi saya. Apa yang 
bisa saya Bantu pak.. 

2 Amrizal Wah saya senang sekali bu Ratna, ada waktu. Begini bu …. Selama ini 
BPKP dalam kerjasama dengan Kejaksaan memberikan tiga jasa yaitu : 
Melakukan audit Investigatif, Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan 
Negara dan Pemberian Keterangan Ahli.  Untuk mengetahui  
outcomenya……. Semua hasil hasil audit itu oleh Kejaksaan dalam hal ini 
JPU dijadikan sebagai apa bu? 
 

2 Ratna Kami sangat terbantu dari BPKP pak. Dari BPKP kami dapat dua alat bukti 
yaitu satu alat bukti surat dan kedua alat bukti keterangan ahli.  LHAI dan 
LHPKKN kami ajukan sebagai alat bukti surat dan auditornya kami ajukan 
sebagai alat bukti keterangan ahli di persidangan perkara korupsi yang kami 
tangani. 
 

3 Amrizal Baik bu,  jadi kerjasama yang terbina selama ini sangat membantu intansi 
penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi ya bu 
 

3 Ratna Betul pak.  Kami para Jaksa sengat terbantu oleh hasil audit tersebut… dan 
kami jadikan alat bukti andalan untuk penuntutan dalam rangka pemeriksaan 
alat bukti di pengadilan. Laporan hasil audit yang bapak berikan seperti 
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara itu kami jadikan 
alat bukti surat  dan nanti Keterangan Ahli yang diberikan auditor forensik 
BPKP kami jadikan satu bukti lagi yaitu  alat bukti keterangan ahli. 
 

4 Amrizal Jadi apa fungsinya bu……… 
4 Ratna Semua hasil-hasil audit  seperti LHAI dan LHPKKN yang kami peroleh dari 

BPKP, kami jadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan dakwaan 
yang diajukan Penuntut Umum. Demikian juga  auditor yang mengauditnya 
kami jadikan sebagai Pemberi Keterangan Ahli 
Wah… kami sungguh sangat terbantu pak, auditor dari BPKP 
Untuk menjelaskan dimuka sidang bagaimana proses kejadian nya menurut 
akunting dan auditing dan berapa besar kerugian keuanga negaranya. Jadi 
kami dapat dua alat bukti secara bersamaan, Nanti tergantung pada 
keyakinan hakim, apakah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 
atau tidak. Itu seratus persen kewenangan hakim:” 
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5 Amrizal Bu Ratna, kalau boleh tahu, sudah berapa banyak kasus yang ibu  tangani 
yang mengajukan LHAI dan LHPKKN sebagai alat bukti surat dan 
auditornya sebagai alat bukti Keterangan Ahli 

 Ratna Wah sudah banyak pak. Ada sepuluh lebih. Misalnya kasus Buku di Kab 
Sleman, kasus tanah, kasus tanah lagi…… banyak. Nanti kalau bapak ke 
DIY bias saya jelaskan lebih rinci.. 
 

6 Amrizal  Baik bu … Senang berbicara dengan bu Ratna.  O..ya bu Ratna... kalau 
putusan hakim, ternyata jumlah uang pengganti yang ditetapkan dalam 
putusannya, misalnya 30 miliar atau lebih dan jumlah itu sama dengan 
jumlah hasil penghitungan kerugian keuangan negara dan jumlah yang 
diterangkan oleh ahli dipersidangan, apakah dapat dikatakan bahwa itu suatu 
indikator keberhasailan auditor BPKP dalam melaksanakan tugas secara 
profesional dalam membantu pihak kejaksaan? 

6 Ratna  Ya ...pak. Kalau hakim menetapkan jumlah uang pengganti sama dengan 
yang diajukan oleh JPU, artinya seratus persen jumlah kerugian keuangan 
negara yang diajukan oleh JPU diterima hakim dan hakim yakin dengan 
junlah tersebut.  
 
Tetapi tidak  ada juga yang tidak selalu sama pak. Kadangkala yang 
diputuskan hakim lebih kecil dari yang dituntut oleh JPU 
 
 

7 Amrizal Apa sebabnya bu. 
7 Ratna Penetapan besarnya jumlah uang pengganti itu, sepenuhnya 

kewenangan hakim. Hakim bisa berpendapat bahwa kerugian itu tidak 
semua dinikmati oleh terdakwa tetapi ada untuk kepentingan umum, 
maka oleh hakim dikurangkan. . 
Misalnya, terdakwa menjelaskan bahwa uang yang ia terima, 
kemudian di sumbangkan untuk kepentingan sosial dan hakim 
menyakini bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa adalah benar, 
maka bisa saja putusan hakim  uang penggantinya akan dikurangkan 
dengan jumlah uang yang diberikan untuk kepentingan sosial tadi. 
Jadi intinya hakim akan melihat seberapa besar uang negara yang 
dinikmati oleh terdakwa. Atau bisa juga, kalau terdakwanya lebih dari 
satu orang,  bisa  jadi jumlah kerugian keuangan negara yang ada 
dalam LHPKKN yang diajukan oleh JPU akan dibagi tanngung 
renteng pada setiap terdakwa. Dampaknya putusan besarnya uang 
pengganti pada setiap putusan per terdakwa akan lebih kecil dari 
jumlah kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh auditor dan 
tercantum dalam LHPKKN. Karena dalam LHPKKN bersifat global 
untuk kasus tersebut dan tidak menyebutkan untuk masing-masing 
terdakwa. 
 

8 Amrizal Memang itu tergantung penilaian hakim ya bu 
8 Ratna Betul. Itulah kewenangan hakim. JPU hanya mengajukan  sebagai alat 

bukti, nanti diperiksa di opengadilan dan hakim yang menentukan 
hasilnya. Kalau hakim yakin, dia gunakan. 
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9 Amrizal Baik bu Ratna, saya sudah lama menyita waktu ibu.. Nanti kalau ada 
waktu saya hubungi ibu lagi. 

9 Ratna Nge  pak Amrizal........  saya juga senang dengan wawancara ini. Dua 
mingu lalu saya juga jadi nara sumber di Semarang.  Diminta oleh 
Kabid Investigasi BPKP Semarang. 

 
 

Nomor 5 
WAWNCARA DEGN  Dr. ROMLI, SH.Mh 

Hari Selasa tgl 30 Maret 2010 pukul 10.45 s/d 11.15 
Via telepon. Pak Romli sedang di Bandung 

 
1 Amrizal Assalamualaikum pak Haji Romli 
 Romli Alaikum salam, apa kabar Pak Amrizal. 
   
2 Amrizal Kabar baik pak. Sedang dimana pak....... 
 Romli Saya sedang di Bandung. Pak Amrizal di mana 
   
3 Amrizal Saya ada di kantor Parmuka Pak. 
 Romli Apa,.. ada yang bisa saya bantu. 
   
4 Amrizal Begini pak Haji, mohon maaf saya mengganggu bapak 
 Romli Oo tidak, silakan 
   
5 Amrizal Kelanjutan pembicaraan kita yang bulan lalu pak, mengenai 

bahan dan informasi untuk penulisan disertasi saya. 
 Romli o..yya .. bagus.... terus sampai mana. 
   
6 Amrizal Saya mau gali informasi dari Jaksa Penyidik dan JPU gimana 

pak 
 Romli Sampelnya dimana? 
   
7 Amrizal Mau di Kejaksaan Agung pak 
 Romli Dikejaksaan Agung, itu ada Direktorat Penyidikan, Direktorat 

Penuntutan dan Direktorat Eksekusi.. 
   
8 Amrizal Surat izin penelitian dari kampus ditujukan ke Jampidsus pak. 

Mungkin nanti akan terus ke Direktorat Penyidikan dan 
Direktorat Penuntutan. Disamping wawancara dengan beberapa 
orang jaksa penyidik dan Penuntut Umum, nantinya juga akan 
menggali  informasi dengan kuesioner dari Jaksa Penyidik dan 
Jaksa Penuntut. 

 Romli oo.. bisa.tapi pahami dulu alur pikirnya.. 
   
9 Amrizal Ya pak, sebaiknya begaimana  pak, mungkin dari pak haji ada 

saran dan arahan ? 
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 Romli Ya... alur pikirnya begini... 
Hasil kerja auditor berupa Laporan Hasil Audit Investigative 
dan atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 
Negara dan BAP Pemberian  Keterangan Ahli  itu nanti 
dijadikan bagian dari Berkas Perkara oleh penyidik. 

10 Amrizal Ya pak..terus 
 Romli Nanti jaksa Penuntut menjadikanya sebagai dasar pembuatan 

surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan 
 

11 Amrizal Jadi hasil audit forensik itu membantu penydidik dan penuntut 
umum ya pak 
 

 Romli Ya ya . dalam TPK perannya sangat menentukan sekali. Dalam 
Disertasi saya, saya jelaskan masalah itu. Auditor saya masukan 
dalam CJS  dan diterima oleh para penguji. 
 

12 Amrizal Wah.. bagus sekali, pak..... Kalau boleh nanti saya pinjam ya pak 
buat referensi. 
 

 Romli Ohh  boleh sekali,  nanti saya berikan di Jakarta 
 

13 Amrizal   Terima kasih pak,, terus bagaimana pak 
 Romli  Nah Surat Dakwaan yang dibuat PU tadi merupakan ruang 

lingkup pemeriksaan hakim. Hakim tidak boleh memeriksa 
diluar ruang lingkup atau duluar surat dakwaan JPU. 
 

14 Amrizal Jadi Laporan audit forensik yang disarikan disurat dakwaan, 
menjadi ruang lingkup pemeriksaan hakim ya pak 

 Romli Pak Amrizal, kenapa kok namanya hasil audit forensik, apa 
sudah disetujui oleh IAI 
 

15 Amrizal Pemakaian istilah audit forensik di Indonesia memang masih 
baru. Jadi belum masuk dalam jenis audit yang ditetapakan oleh 
IAI. Tapi menurut literatur dari Amerika dan Australia, audit 
forensik itu adalah jenis audit yang tujuannnya untuk litigasi. 
Jadi membantu aparat penegak hukum pak 
 

 Romli oo.ya, jadi pak Amrizal, mau membubmikan audit forensik di 
Indonesia, begitu 
 

15 Amrizal Begitulah kira-kira pak Mudah2an bisa 
 

 Romli Wah....ha.ha.  luar biasa. Bagus sekali saya setuju 
16 Amrizal Terima kasih pak. Saya memang ingin mengangkat kedunia 

ilmiah praktek audit forensik yang sudah dilakukan auditior 
BPKP selama ini. Sudah banyak BPKP membantu Aparat 
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penegak Hukum untuk pembuktikan tindak opidana  korupsi 
melalui audit forensik.. 

 Romli Betul itu.  Bagus sekali. itulah sebabnya auditor menjadi 
penentu. Karena kerugian keuangan negara dihitung oleh 
auditor, apakah di BPKP, BPK atau KAP. 
 

17 Amrizal Selanjutnya  suarat dakwaan tadi bagaimana pak 
 Romli Ya surat dakwaan tadi akan diperiksa di pengadilan. Penuntut 

umum harus mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat 
dakwaannya. LHPKKN dan BAP PKA dijadikan alat bukti surat 
resmi. Nanti hakim akan menguji keseuaian laporan tertulis 
tersebut dengan yang diterangkan oleh auditor pemnerik 
keterangan ahli. Keterangan auditor didepan sidang akan 
dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Fungsinya untuk 
menguji surat dakwaan, 
 

18 Amrizal Jadi hakim yang menilai ya pak 
 Romli Benar. Hakim akan menilai, kalau ia yakin dengan alat bukti 

yang diajukan JPU yaitu alat bukti surat dan keteranagn ahli, 
maka akan dijadikannya sebagai pengambilan keputusan. 
 

19 Amrizal Tapi hasil audit forensik, kalau sudah digunakan Jaksa penyidik 
untuk membuat berkas perkara dan oleh JPU sebagai dasar 
pembuatan surat dakwaan, berarti hasil kerja auditor sudah 
digunakan oleh aparat penegaj hukum ya pak. 

 Romli Ya  sudah. Memang tindak pidana korupsi khususnya pasal 2 
dab 3, yang terkait dengan kerugian keuang negara harus 
dihitung oleh auditor sebagai ahli akunting dan auditing,  Jadi 
hasil-hasil audit forensik memang berguna untuk aparat penegah 
hukum dalam memproses tindak lajut dugaan tindak pidana 
korupsi. Kalau di KPK yang banyak mengungkapkan kasus 
penyuapan, memang tidak perlu dihitung kerugian keuanga 
negara, kerana tidak ada kerugian keuangan negaranya. 
 

20 Amrizal Jadi untuk pasal 2 dan 3 sangat diperlukan peran auditor ya pak. 
 Romli Benar. Mutlak diperlukan.Karena auditorlah yang mengitung 

berepa besar kerugian keuangan negaranya. 
 

21 Amrizal Kalaupun nanti keputusan hakim, mengenai uang pengganti 
tidak sama jumlahnya dengan hasil pemghitungan auditor, 
apakah hasil hitungan auditor tidak dimanfaatkan pak 

 Romli Bukan tidak dimanfaatkan. Sudah dimanfaatkan oleh pemydidk 
dan penuntut umum. Tapi mengenai besarnya uang pengganti 
itu sangat tergantung pada keyakinan hakim. Jaksa tindak bisa 
intervensi. Pembela tidakbisa intervensi. Itu mutlak kewenangan 
hakim.  
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22 Amrizal Jadi, kalau terdakwa telah diputuskan oleh hakim terbukti telah 
melakukan tindak pidana korupsi, walupun uang pengggantinya 
lebih rendah yang dihitung auditor dan yang dituntut JPU, itu 
artinya hasil kerja auditir gorensik juga diakui ya pak. 

 Romli O  jelas. Ya diakui telah membantu APH dalam pembuktian 
tindak pidana korupsi. 

23 Amrizal Senang sekali, saya dapat penjelasan yang sangat lengkap dari 
pak haji, mudah2an dapat saya jadikan referensi dalam 
penelitian saya. Terima kasih pak, salam hormat buat keluarga 

 Romli Sama-sama pak  Amrizal. Sukses selalu 
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Lampiran 3 

 
 

MATRIK HASIL PENGAMATAN PROSES AUDIT FORENSIK 
 

No Settting/Latar 
Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

1  
Latar 
 
 

 
       Pelaksanaan Audit Forensik pada umumnya atas permintaan 
Instansi Penyidik kepada unit kerja  BPKP. Sebelum permintaan 
dapat ditindaklanjuti atau tidak, Tim penyidik terlebih dahulu 
melakukan ekpose kasus tersebut bersama dengan auditor BPKP.  
       Dalam ekpose kasus, Tim Penyidik memaparkan kasus posisi 
dan bukti-bukti awal yang telah dimiliki. Dalam ekpose terjadi 
diksusi dan tanya jawab yang cukup kritis dari para auditor yang 
hadir. Tujuan ekpose untuk menilai kecukupan data yang telah 
dimiliki oleh penyidik dan apakah kasus tersebut layak atau tidak 
untuk dilakukan audit forensik. Dalam rangka meminimalisir 
risiko kegagalan audit dan penyamaan persepsi antara auditor 
dengan tim penyidik terkait dengan bukti-bukti audit yang 
diperlukan dan kesesuainnya dengan barang bukti dan alat bukti 
hukum.      
       Selesai ekpose akan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan 
Tindak Lanjut. Jika kasus tersebut disimpulkan layak untuk 
dilakukan audit forensik maka dinyatakan dalam Berita Acara 
Kesepakatan bahwa kasus tersebut akan dilakukan audit forensik 
oleh auditor BPKP. Tetapi bilamana kasus tersebut belum layak 
untuk ditindaklanjuti, maka dalam Berita Acara Kesepakatan akan 
dinyatakan bahwa Penyidik akan melengkapi bukti-bukti yang 
dianggap penting tetapi belum ada dan auditor BPKP akan 
melakukan audit forensik apabila bukti-bukti tersebut telah 
diserahkan oleh penyidik kepada auditor BPKP 
 

2 Pelibatan Pihak-pihak yang terlibat dalam proses audit forensik, dari pihak 
auditor : Penanggungjawab, Pembantu Penanggung Jawab, 
Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. Pegawai Tata 
usaha di unit kerja Auditor. Pihak-pihak yang terkait dan 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan di unit kerja 
yang diperiksa dan terakhir dengan para penyidik dari Kejaksaan 
atau Kepolisian atau KPK (tergantung aparat hukum yang meminta 
penugasan audit forensik melalui kegiatan audit investigatif) 
Jika kegiatan audit forensik berupa audit penghitungan kerugian 
keuangan negara, maka auditor tidak ke auditan tetapi 
berhubungan dengan penyidik, semua bukti-bukti yang diperlukan 
dimintakan ke auditan melalui penyidik.  
 

3 Kegiatan interaksi       Kalau hasil ekpose menyimpulkan kasus tersebut layak untuk  
dilakukan audit forensik, maka tim yang ditunjuk akan menyusun 
perencanaan penugasan, membuat hipotesis, membuat audit 
program dan mempersiapkan dokumen-dokumen penugasan yang 
diperlukan sesuai dengan Standar Operating Prosedur yang berlaku 
di BPKP 
 
 
Dalam kegiatan Audit Investigatif 
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       Kegiatan audit investigatif dilakukan kasus tersebut masih 
dalam tahap penyelidikan oleh tim penyidik. 
Tim auditor yang telah ditunjuk, dengan diantar oleh Pembantu 
Penangung Jawab, Tim auditor BPKP akan melakukan 
pembiacaraan pendahuluan dengan auditan. 
       Setelah menjelaskan tujuan audit dan waktu serta ruang 
lingkup audit, pimpinan auditan akan menyediakan ruangan untuk 
pelaksanaan audit. Sedangkan semua biaya yang  terkait dengan 
kegiatan audit tersebut ditanggung oleh BPKP. 
      Selanjutnya auditor akan mengumpulkan bukti-bukti, 
menganalisa bukti-bukti, pemeriksaan fisik dilapangan dan 
melakukan wawancara atau permintaan klarifikasi kepada pihak-
pihak terkaitm dengan kegiatan yang diperiksa. 
 
     Selama pemeriksaan akan dilakukan supervisi berjenjang, 
mulai dari ketua Tim, Pengendali teknis dan Pembantu 
Penanggung Jawab Audit. 
 
     Selanjutnya sebelum tim auditor akan membuat laporan progres 
kegiatabn audit dan dilakukan ekpose intern di kantor unit kerja 
auditor untuk memperoleh masukan dari tim auditor lainnya. 
      Setelah dilakukan perbaikan dan melengkapi data-data yang 
seharusnya dilengkapi sesuai hasil ekpose intern, maka tima akan 
menyusun draft Laporan Hasil Audit Investigatif atau Laporan 
hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.  
      Selanjutnya tim akan melakukan ekpose ektern dengan pihak 
penyidik untuk memperoleh masukan dari aspek hukum terutama 
unsur melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
bertanggungjawab. Dalam ekpose itu akan dibahas dari berbagai 
segi. Dari segi akuntansi, auditing, bukti-bukti audit dan juga 
tinjauan dari aspek hukum terhadap dugaan penyimpangan yang 
telah diidentifikasi oleh auditor. Bilamana hasil ekpose  
menyimpulkan terdapat dugaan penyimpangan yang memenuhi 
indikasi tindak pidana korupsi dan tim penyidik menyangkgupi 
untuk menindaklanjuti, maka akan dibuatkan Berita Acara 
Kesepakatan yang ditandatangani oleh wakil Tim Auditor dan 
wakil Tim penyidik yang dalam berita acara kesepakatan tersebut 
dinyatakan bahwa kasus telah memenuhi indikasi adanya  unsur-
unsur tindak pidana korupsi dan penyidik menyanggupi untuk 
memproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku 
          Selesai ekpose extrern, tim auditor akan menyusun laporan 
Final, yang berisikan hal-hal berikut : 

1. Uraian indikasi penyimpangan 
2. Uraian fakta-fakta atau modus operandi 
3. Uraian penyebab dan dampak penyimpangan 
4. Uraian  pihak-pihak yang terkait dan yang 

bertanggungjawab 
5. Bukti-bukti yang mendukung temuan audit 
6. Flow chart modus operandi 
7. Lampiran Berita Acara  Pembicaraan Akhir dengan 

Auditan 
8. Lampiran Berita Acara Kesepakatan dengan Instansi 

Penyidik 
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Setelah melalui reviu berjenjang, tim audit menyelesaikan laporan 
dan ditandatangani oleh penanggungjawab audit. Atau leh 
pimpinan unit kerja auditor. 
Selanjutnya melalui Deputi Bidang Investigasi, dengan surat 
pengantar masalah dan daftar kasus, Laporan Hasil Audit 
Investigatif disampaikan kepada Kejaksaan Agung kalau yang 
meminta audit dari  Kejaksaan, kepada Bareskrim Polri kalau yang 
meminta adalah Kepolisian dan ke KPK kalau yang meminta audit 
adalah KPK. 
 
Kegiatan Audit Penhitungan Kerugian Kuangan Negara 
 
        Sama halnya dengan kegiatan Audit Investigatif, kegiatan 
audit penghitungan kerugian keuangan negara juga   pada 
umumnya atas permintaan Instansi Penyidik kepada unit kerja  
BPKP, namun status kasus tersebut sudah dalam tahap penyidikan 
oleh tim penyidik. Perbuatan unsur melawan hukum dan 
tersangkanya sudah ditetapkan oleh Penyidik. Penyidik meminta 
auditor BPKP untuk menghitung berapa jumlah kerugian keuangan 
negara yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh tersangka tersebut. 
 
Tujuan dilakukannya penghitungan besarnya kerugian 
negara antara lain: 
d. Untuk menentukan besarnya uang 

pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus 
diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila 
terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana 
diatur dalam pasal 17 dan 18 UU No.31 Tahun 1999 

e. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk 
melakukan penuntutan mengenai berat ringannya 
hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 
bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam 
menetapkan keputusan 

f. Dalam kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus 
perdata atau lainya (kekurangan perbendaharaan 
atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian 
keuangan negara digunakan sebagai bahan 
penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku 
(Perdata/TP/TGR 

 
       Sebelum permintaan dapat ditindaklanjuti atau tidak, Tim 
penyidik terlebih dahulu melakukan ekpose perkara (kalau sudah 
tahap penyidikan namanya bukan kasus tetapi perkara)  tersebut 
bersama dengan auditor BPKP.  
       Dalam ekpose perkara, Tim Penyidik memaparkan kasus 
posisi dan bukti-bukti awal yang telah dimiliki. Dalam ekpose 
terjadi diksusi dan tanya jawab yang cukup kritis dari para auditor 
yang hadir. Tujuan ekpose untuk menilai kecukupan data yang 
telah dimiliki oleh penyidik dan apakah bukti-bukti yang ada cukup 
mendukung untuk menghitung kerugian keuangan negara atau 
tidak. 
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       Apabila bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik sudah 
memenuhi kriteria akuntansi dan auditing yaitu buktinya 
kompeten, relevan dan cukup, maka penugasan tersebut layak 
untuk ditindaklajuti dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan 
bahwa auditor BPKP akan melakukan audit penmghitungan 
kerugian keuangan negara, tetapi apabila bukti-bukti yang ada 
belum memenuhi persyaratan minimal yang memungkinkan 
auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara, maka BPKP 
akan meminta penyidik untuk melengkapinya terlebih dahulu.  
        Dalam perjalanan audit penghitungan kerugian keuangan 
negara, intensitas koordinasi antara auditor dan penyidik cukup 
sering karena perolehan bukti-bukti yang diperlukan auditor 
dimintakan ke auditan melalui penyidik. 
 
               Dalam pelaksanaan penghitungan kerugian 
keuangan negara auditor akan melakukan hal-hal 
berikut: 
1.   Pengumpulan dan Evaluasi Bukti-bukti: 

 Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan 
negara terkait dengan kasus dugaan tindak pidana 
korupsi didasarkan pada bukti-bukti  kompeten dan 
relevan yang diperlukan auditor dari auditan yang 
diperoleh melalui  penyidik. Pengujian dan analisis 
terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan secara 
sensus. Evaluasi dan analisis dilakukan berdasarkan 
metode yang lazim dalam audit dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
mendasari suatu transaksi atau kegiatan serta 
ketentuan yang berlaku. 
Dalam pengumpulan bukti-bukti yang relevan 
kadangkala auditor mengalami hambatan, 
sebagaimana diterangkan oleh Kepala Bidang 
Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 
Utara:  
              “ Kadangkala bukti-bukti yang kita 

perlukan sulit untuk diperoleh, terutama 
bilamana bukti-bukti tersebut sudah lama 
dan ada kemungkinan disembunyikan oleh 
auditan. Untuk mengatasi ini biasanya kita 
minta bantuan penyidik untuk 
memperolehnya. Tim auditor akan 
mengajukan surat permintaan keapada tim 
penyidik untuk melengkapi bukti bukti   
yang terkait dan mendukung perhitungan 
yang dilakukan atas dugaan 
penyimpangan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan tersangka. Dari mempelajari 
modus operandi dan fakta fakta yang ada, 



 
 

510 

tim auditor akan bisa menentukan bukti-
bukti relevan yang diperlukan, seperti 
rekening koran untuk transfer uang atau 
bukti pemeriksaan fisik barang di gudang, 
faktur pembelian dan faktur penjualan dan 
bukti-bukti lainnya yang terkait dengan 
transaksi keuangan dan non keuangan 
(ES)” 

               
2.  Metode Perhitungan Kerugian Keuanga Negara 

Metode dan cara menghitung kerugian keuangan 
negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara 
seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya 
modus operandi kasus-kasus penyimpangan yang 
terjadi. Namun demikian dalam menghitung 
kerugian keuangan negara, auditor  menempuh hal-
hal sebagai berikut.: 
(8) Mengidentifikasi Penyimpangan yang  terjadi: 

a. Mengidentifikasi jenis penyimpangan 
yang terjadi misalnya, 
kontrak/pembayaran fiktif, mark-
up/kemahalan harga, volume barang 
lebih kecil dari seharusnya, kualitas 
barang lebih rendah dari yang 
seharusnya, harga jual terlalu 
rendah/mark-down. 

b. Mempelajari dasar hukum kegiatan yang 
digunakan seperti prinsip-prinsip 
akuntasi, undang-undang, Keppres 
tentang pengadaan barang dan jasa,  
pertanahan , ruislag dll) 

c. Meneliti apakah kasus yang dihitung 
kerugiannya termasuk kategori 
keuangan negara atau tidak. 

d. Mengidentifikasi penyebab kerugiannya 
(unsur-unsur melawan hukum, 
penyalahgunaan jabatan, kelalaian, dsb 
apakah memenuhi unsur TPK atau tidak 

e. Mengidentifikasi waktu terjadinya 
penyimpangan dan atau perbuatan 
melawan hukum 

 
 

(9) Mengidentifikasi Transaksi 
a. Mengidentifkasi jenis transaksi 

misalnya, masalah pengadaan barang 
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dan jasa, penyaluran kredit, penjualan 
aset dan lain sebagainya, 

b. Menentukan jenis kerugian misalnya 
hilang/kurang diterimanya penerimaan 
suatu hak, bertambahnya kewajiban 
dengan pengeluaran lebih besar, 
penerimaan diterima lebih kecil/tidak 
diterima sebagaimana seharusnya. 

(10) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi 
dan analisis bukti yang berhubungan dengan 
perhitungan kerugian keuangan negara. 

(11) Berdasarkan bukti-bukti yang telah 
diverifikasi, dikumpulkan dan dianalisis, 
kemudian dihitung besarnya kerugian 
keuangan negara 

(12) Dalam menghitung kerugian keuangan 
negara, auditor mengenai penilain 
(accounting measurement) berdasarkan 
berbagai macam nilai, misal: Nilai perolehan 
(historical cost), Nilai jual (Sales Price), Nilai 
ganti (replecement cost), Nilai pasar wajar 
(fair market value), Nilai historis yang di 
adjust dengan index tertentu, Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP), Nilai buku (nilai perolehan 
dikurangi dengan penyusutan) dan lain 
sebagainya. 

(13) Ekspose Intern 
Sebelum hasil penghitungan kerugian 
keuangan Negara dituangkan dalam laporan, 
dalam rangka supervisi dan pengendalian 
mutu, Tim auditor  harus melakukan ekspose 
atau pemaparan kepada pejabat yang 
menugaskan atau kepada auditor forensik 
lainnya yang ditunjuk untuk memperoleh 
masukan guna penyempurnaan hasil 
penghitungan. 

(14) Ekspose Extern 
Setelah dilakukan ekpose intern, auditor 
dengan didampingi Pengendali Teknis 
dan/atau Pengendali Mutu melakukan expose 
atau pemaparan kepada instansi penyidik yang 
meminta bantuan, yang kemudian dibuatkan 
risalah “Kesepakatan Hasil Ekpsose” yang 
memuat kesepakatan instansi penyidik untuk 
melakukan tindak lanjut dari hasil 
penghitungan kerugian keuangan negara. 
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     Selama pemeriksaan akan dilakukan supervisi 
berjenjang, mulai dari ketua Tim, Pengendali teknis dan 
Pembantu Penanggung Jawab Audit. 

 
3. Penyusunan Laporan Hasil Penghitungan  

Kerugian Keuangan Negara 
 

      Setelah dilakukan perbaikan dan melengkapi data-
data yang seharusnya dilengkapi sesuai hasil ekpose 
intern, maka tim akan menyusun draft Laporan Hasil 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) 

       Setelah melalui reviu berjenjang, maka laporan 
Final disusun yang ditandatangani oleh semua auditor 
yang menghitung, termasuk pembantu penanggung 
jawan dan Penanggung jawab (Kepala Unit Kerja 
kantor auditor). 
                 Laporan harus menyajikan hasil perhitungan 
kerugian keuangan negara yang telah dlaksanakan serta 
memberikan informasi dan penjelasan yang dipandang 
perlu berkaitan dengan pelaksanaan audit dalam rangka 
perhitungan kerugian keuangan negara. 
   Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 
Negara, disajikan dalam format yang dapat diterima 
oleh aparat penegak hukum seperti yang ditetapkan 
dalam Pedoman Penugasan  Bidang Investigasi  
(BPKP,2005)dengan urutan sebagai berikut: 

k. Dasar Penugasan 

l. Ruang Lingkup Penugasan 
m. Batasan Penugasan 

n. Prosedur Penugasan 
o. Hambatan Penugasan 
p. Pengungkapan Fakta dan Proses 

Kejadian 

q. Data dan Bukti-bukti Yang Diperoleh 
r. Metode Penghitungan Kerugian 

Keuangan Negara 
s. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 

Negara 

t. Lampiran-lampiran. 

4 Frekwensi 
 

Audit Investigatif dan Audit dalam rangka 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, tergantung 
pada permintaan instansi penyidik.   
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5 Data base Semua Laporan hasil Audit Investigatif, Laporan hasil 

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, akan diinput 
dalam Data Base di Bidang Investigasi BPKP Pusat, 
sehingga dapat diketahui jumlah Laporan Hasil Audit 
Investigatif dan Laporan hasil Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara yang telah dilimpahkan ke instansi 
penyidik untuuk diproses lebih sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku..  
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Lampiran 4  

 
MATRIK HASIL PENGAMATAN PROSES  

PEMBERIAN KETERANGAN AHLI 
Di SIDANG PENGADILAN 

 
No Settting/Latar 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

 
1 

 
Latar 
 

 
       Auditor BPKP juga diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk 
memberikan keterangan ahli di sidang Pengadilan dalam perkara 
tindak pidana korupsi. Instansi Penyidik akan mengirimkan surat 
permintaan auditor pemberi keterangan ahli ke unit kerja BPKP. 
        Kemudian pimpinan unit kerja BPKP akan menunjuk auditor 
yang memenuhi syarat dan orang yang sama dengan auditor yang 
telah memberikan keterangan ahli  sebelumnya di tingkat 
penyidikan.  
        Setelah memperoleh surat tugas, pemberi keterangan ahli 
mempersiapkan diri dengan baik dan bila tiba jadwal sidang, 
pemberi keterangan ahli didampingi beberapa orang auditor 
forensik lainnya berangkat menuju pengadilan yang telah 
ditetapkan. Setiba di pengadilan pemberi keterangan ahli  
menunjukkan surat tugas kepada Jaksa Penuntut Umum di ruangan 
tunggu Jaksa di pengadilan 
Biasanya Ahli datang lebih awal dari jam pemberian keterangan 
ahli. Datang lebih awal bermanfaat untuk membuat ahli menjadi 
tenang dan lebih siap. Waktu sidang akan dimulai ahli menunggu 
di rungan jaksa dan kemudian masuk ruang sidang setelah 
dipanggil oleh petugas pengadilan. 

2 Pelibatan Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan di ruang 
sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi adalah Majelis 
Hakim ,Jaksa Penuntut Umum , Penasihat Hukum, Terdakwa, 
Panitera Pengadilan dan kalau terbuka untuk umum biasanya ada 
pengunjung yang duduk dikursi yang sudah ditentukan.   

3 Kegiatan interaksi Ahli memasuki ruang pengadilan. 
Sebelum sidang dimulai, hakim akan meminta kartu identitas dan 
kemuidian menanyakan  antara lain :  :  

a. Apakah benar Saudara ditunjuk sebagai ahli ?. dapatkah 
saudara sebutkan nama, tanggal lahir, agama, alamat dan 
pekerjaan 

b. Apakah saudara ahli  mengetahui, dalam  kaitan apa 
saudara di panggil kepersidangan ini. Ahli menjawab 
dengan jenis kasus yang diperiksa di persidangan 

c. Apakah saudara membwa surat tugas?. Ahli akan 
menyerahkan surat tigas ke hakim 

d. Apakah saudara mengenal terdakwa tersebut?. Ahli akan 
menjawab kenal atau tidak. Kalau kemal dimaana dan 
dalam  kaitan apa kenal dengan terdakwa. Pada umumnya 
ahli tidak mengenal terdakwa. 

Ahli akan diambil sumpah  dan hakim akan bertanya apakah saudar 
ahli bersedia disumpah. Ahli biasanya menjawab: bersedia dan 
akan diambil sumpahnya sesuai  dengan agama yang dianut ahli. 
 

4 Hakim memberikan 
kesempatan kepada 

           Selesai pengambilan sumpah Majelis Hakim (Hakim 
Ketua). akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan bidang 
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JPU, Pembela 
terdakwa, dan 
terdakwsa untuk 
mengajukan pertanyaan 
kepada ahli 

keahlian pemberi keterangan ahli, kemudian masalah masalah 
umum yang relevan dengan perkara dan selanjutnya akan 
memfokuskan pada substansi perkara terutama menyangkut 
masalah keuangan negara, kerugian keuangan negara, proses 
penghitungan kerugian keuangan negara, bukti-bukti atau fakta-
fakta yang diperoleh selama melakukan audit. Ahli menjawab 
semua pertanyaan itu sesuai pengetahuan dan keahliannya dengan 
jelas dan sungguh-sungguh.  
          Selesai hakim ketua dilanjutkan hakim anggota dua orang 
yang menanyakan beberapa hal terkait pula dengan bukti-bukti 
penyimpangan, aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan 
kegiatan, dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang harus 
dibuat oleh terdakwa, termasuk pula uraian fakta kejadian ditinjau 
dari sudut pandang pengetahuan yang dimiliki oleh ahli. 
Pertanyaan inipun harus dijawab oleh ahli dengan tenang dan 
sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki tentang perkara tersebut. 
          Selesai majelis hakim bertanya, selanjutnya  Hakim Ketua  
mempersilakan Jaksa Penuntut Umum untuk bertanya. Pertanyaan 
Jaksa Penuntut Umum lebih terfokus pada hal-hal yang sudah 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sewaktu di 
tingkat Penyidikan. Pertanyaannya lebih bersifat dan 
mengharapkan jawaban yang mendukung dakwaan JPU. Perihal 
timbulnya kerugian keuangan negara,  bagaimana metode 
perhitungannya dan berapa besarnya kerugian keuangan negara 
yang diakibatkan oleh unsur melawan hukum yang dilakukan oleh 
terdakwa. Menghadapi pertanyaan JPU, ahli menjawab hampir 
sesuai dengan hal hal yang sudah dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Ahli diwaktu pemeriksaan ahli ditingkat penyidikan. 
Ahli dalam memberikan jawaban konsisten dan tidak ragu-ragu.  
           Selesai JPU bertanya, hakim ketua mempersilakan 
Penasihat Hukum (PH) terdakwa untuk mengajukan beberapa 
pertanyaan. Pertanyaan dari PH sulit diduga dan kadangkala 
mencoba mengiring ahli ke ranah hukum yang bukan bidang 
keahlian pemberi keterangan ahli. Dalam hal ini pembela ingin 
membuyarkan konsentarasi pemberi keterangan ahli. Kadangkala 
pertanyaan yang menyudutkan, bahkan ada yang membentak-
bentak ahli yang menguji kekuatan mental pemberi keterangan 
ahli. Apakah ahli turut mengaudit dan apa jabatannya. Berapa lama 
ahli memeriksa dokumen-dokumen, Darimana dokumen-dokumen 
diperoleh. Bagaimana ahli mengidentifikasi adanya dugaan 
penyimpangan. Apa alasan ahli yang menyatakan kegiatan tersebut 
adalah lingkup keuangan negara. Dokumen apa saja yang 
digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara, 
bagaimana proses dan metode yang digunakan dalam 
penghitungan kerugian keuangan negara. Apakah ahli yakin 
dengan hasil penghitungannya dan berapa jumlahnya Siapa-siapa 
saja yang terkait dengan dugaan penyimpangan. Ahli ditodong 
dengan banyak pertanyaan yang kadangkala tidak relevan dengan 
perkara. Untuk menghadapi pertanyaan PH ini, biasanya ahli akan 
berfikir sejenak, tidak buru-buru dalam menjawab. Kebanyakan 
pertanyaan PH cenderung mengulang pertanyaan terdahulu. 
Jawaban ahli harus konsisten dengan jawaban pertanyaan yang 
pernah diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum sebelumnnya. 
Hal ini perlu di perhatikan karena bilamana terjadi jawaban yang 
tidak konsisten dan kalau ahli terlihat ragu-ragu, maka apa-apa 
yang telah dinyatakan oleh ahli di pengadilan akan bisa kehilangan 
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bobotnya. Hakim bisa menjadi kurang yakin dengan penjelasan 
yang disampaikan oleh ahli di sidang pengadilan. 
 
          Ahli yang tampil di pengadilan, harus memiliki mental yang 
kuat, karena kadangkala akan menghadapai teror/intimidasi dari 
pihak terdakwa, karena kehadiran ahli yang didatangkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum sudah diposisikan oleh terdakwa sebagai ahli 
yang memberatkannya. Sudah diposisikan sebagai lawannya. 
Teror/intimidasi bisa dilakukan dalam proses sidang melalui 
pertanyaan pertanyaan Pembela, tetapi ada juga setelah selesainya 
sidang. Hal seperti ini sudah sering dihadapi oleh  Auditor Forensik 
BPKP yang menjadi pemberi keterangan ahli. 

4 Frekwensi 
 

Jadwal pemberian keterangan ahli di pengadilan tergantung pada 
panggilan Jaksa Penuntut Umum.  
 
Ahli sewakatu tampil di sidang pengadilan akan didamping oleh 
auditor forensik lainnya yang akan mencatat semua tanya jawab 
yang terjadi dalam proses persidangan. Hasil catatan tersebut akan 
digunakan dalam pembuatan Laporan Hasil Pemberian Keterangan 
Ahli di Pengadilan. Laporan ini akan disampaikan oleh pimpinan 
unit kerja auditor pemberi keterangan ahli kepada Deputi Bidang 
Investigasi yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan 
pengendalian penugasan pemberian keterangan ahli. Informasi 
yang termuat dalam Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli 
akan berguna untuk bahan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 
dalam rangka pengembangan profesi. Akan terjadi transfer 
knowledge dari auditor yang sudah memberikan keterangan ahli 
kepada auditor yang  lainnya. 
 

5 Data base Semua Laporan hasil Pemberian Keterangan Ahli, akan diinput 
dalam Data Base di Bidang Investigasi BPKP Pusat, sehingga 
dapat diketahui jumlah keterangan ahli yang telah diberikan, di 
pengadilan mana saja, jenis perkaranya, nama auditor pemberi 
keterangan ahli, kapan waktu pemberian keterangan ahli, dan 
berapa jumlah kerugian keuangan negara serta terkait dengan 
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang 
mana. 
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Lampiran 5 
 

MATRIK HASIL FGD 
 KOMPETENSI AUDITOR FORENSIK 

 
No Settting/Latar 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

1  
Latar 
 

 
      Tujuan audit forensik untuk  mengumpulkan bukti yang orientasinya  
membantu pihak aparat penegak hukum, dengan cara mendekatkan bukti 
akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan melalui 
penerapan disiplin akuntansi dan auditing dalam wilayah disiplin hukum. 
Untuk dapat mencapai maksud tersebut dibutuhkan seorang auditor yang 
memiliki kompetensi yang unik artinya disamping ia memiliki 
pengetahuan dasar di bidang akunting dan auditing, administrasi 
pemerintahan, komunikasi, memiliki keahlian tentang standar audit, 
kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, auditor forensik juga harus 
memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 
         Dalam hal auditor melakukan audit forensik terhadap kasus 
pemyimpangan berindikasi tindak pidana korupsi, maka auditor forensik 
wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang audit 
forensik. 
Auditor yang  pada dasarnya berfungsi melakukan audit forensik atas 
penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak 
pidana korupsi di instansi pemerintahan, harus memiliki pengetahuan yang 
berkaitan dengan administrasi pemerintahan. 
Auditor juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dibidang hukum 
dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi 
adanya kecurangan (fraud). Hal ini sesuai dengan yang diungkap oleh 
seorang narasumber yang berprofesi sebagai hakim senior  di Pengadilan 
Negeri Sampit (ENM):  
              ”Auditor perlu mendalami teori-teori hukum, karena 

pekerjaannya bersinggungan dengan perkara-perkara hukum 
yang notabene berbeda dengan keahlian seorang akuntan yang 
mendasari pekerjaannya dengan ilmu akuntansi”  

  
Auditor forensik wajib memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan 
orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif, terutama dengan 
auditi. Mereka wajib memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara 
lisan dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif 
menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, rekomendasi 
dan lain sebagainya. 
 

2 Pelibatan   15 orang  auditor  BPKP  
 

3 Kegiatan interaksi Seluruh peserta FGD terlibat dalam kegiatan diskusi. Masing-masing 
memberikan pendapat. Ada juga sanggahan dari peserta lainnya. Saling 
memberikan ide dan juga saling menyerang dan mempertahankan idenya. 
Namun tetap dalam tataran diskusi ilmiah dan akademis. 
Ada bebarapa hal yang terungkap dan dibahas yang terkait dengan 
kompetensi auditor forensik sebagai berikut: 
 

1. Auditor yang  pada dasarnya berfungsi melakukan audit forensik 
atas penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang 
berindikasi tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan, harus 
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memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi 
pemerintahan. 

2. Auditor juga harus memiliki pengetahuan yang memadai 
dibidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk 
mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (fraud). 

3. Terungkap pula bahwa auditor forensik wajib memiliki 
keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu 
berkomunikasi secara efektif, terutama dengan auditi. Mereka 
wajib memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan 
dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif 
menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, 
rekomendasi dan lain sebagainya. 

4. Nara sumber  sebagai Direktur Investigasi BUMN dan BUMD di 
BPKP menjelaskan:  

                  Dalam laporannya auditor harus menyatakan fakta tidak boleh 
opini. Oleh sebab itu seorang auditor forensik, harus memiliki 
pengatahun dasar yang baik di bidang ilmu akuntansi, ilmu 
auditing serta llmu hukum yang diperoleh melalui pendidikan 
dan pelatihan. Kemudian, seorang auditor forensik harus pula 
memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas yang 
spesifik terkait dengan pengungkapan fakta-fakta, modus 
operandi dan dapat mengidentifikasikan jenis penyimpangan, 
penyebab penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggungjawab 
dan dampak atau jumlah kerugian keuangan negara yang 
ditimbulkannya (Emsp) 

5. Kemampuan ini dapat diperoleh  auditor forensik melalui 
pengalaman kerja yang cukup memadai baik dalam audit umum, 
audit operasional, audit kinerja maupun audit dengan tujuan 
tertentu atau audit investigatif terutama dalam melakukan audit 
pada unit organisasi pemerintahan, BUMN dan BUMD. 
Kemampuan teknis ini sangat diperlukan, baik dalam 
mempercepat proses audit juga akan menentukan kualitas dari 
hasil audit forensik tersebut.        

6. Pentingnya seorang auditor forensik memiliki kompetensi yang 
tinggi mencakup tiga dimensi yaitu pengetahuan dasar, 
kemampuan teknis dan sikap mental. 

7. Seorang auditor forensik harus memiliki kompetensi dasar yang 
spesifik, karena pekerjaan auditor forensik adalah mendekatkan 
bukti bukti akuntansi menjadi alat bukti hukum yang dapat 
diterima di pengadilan tindak pidana korupsi. 

8. Untuk dapat memiliki pengetahuan dasar tersebut, terutama 
untuk pengetahuan akuntansi dan auditing telah diperoleh melalui 
pendidikan formal yang diikuti oleh auditor semasa mengikuti 
pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya untuk dapat 
memperoleh ilmu pengetahuan dasar berikutnya, BPKP telah 
menetapkan jenis-jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) 
substantif yang harus diikuti oleh masing-masing auditor  yang 
berkaitan dengan audit forensik seperti : 
5. Pendidikan dan Pelatihan  Audit  Investigatif 
6. Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan 
7. Pendidikan dan Pelatihan Lab Audit Investigatif 
8. Pendidikan dan Pelatihan Certified Fraud Examiner 

9. Untuk bisa mengikuti Diklat Audit Investigatif, auditor yang 
bersangkutan harus sudah praktik minimal lima tahun dalam 
audit keuangan, audit operasional dan audit kinerja dengan 
pengalaman kerja untuk masing-masing penugasan minimal lima 
kali.  
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10. Untuk bisa mengikuti diklat penyidikan, auditor yang 
bersangkutan sudah mengikuti audit investigatif dengan  hasil 
baik. Untuk bisa mengikuti Diklat Lab Audit Investigatif, auditor 
yang bersangkutan sudah mengikuti diklat investigatif dan diklat 
penyidikan. Kemudian untuk bisa mengikuti diklat CFE auditor 
yang bersangkutan telah mengikuti diklat investigatif, diklat 
penyidikan dan diklat lab audit investigatif serta memiliki 
kemampuan bahasa Inggris yang cukup, tertulis maupun lisan.  
Biro Kepegawaian BPKP memberikan informasi kepada seluruh 
unit kerja BPKP tentang adanya diklat substantif audit forensik 
tersebut berdasarkan kalender diklat yang akan dilaksanakan oleh 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.  

11. Auditor Forensik harus memiliki pemahaman yang baik dan 
menginterpretasikan dokumen/informasi keuangan secara tepat  
agar memperoleh bukti-bukti akuntansi yang  mendukung  alat 
bukti tindak pidana korupsi. Auditor Forensik harus memahami 
peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan  kasus yang 
ditangani sebagai acuan atau kriteria dalam mengidentifikasikan 
terjadinya penyimpangan 

12. Auditor forensik harus memiliki kemampuan untuk  mengetahui 
informasi spesifik yang menunjukkan adanya gejala atau potensi 
fraud. 

13. Auditor Forensik harus menguasai dan mampu menggunakan 
teknik-teknik    audit forensik dalam pengumpulan dan 
pengevaluasian bukti  audit secara objective, harus 
mempertimbangkan komptensi dan kecukupan bukti. 

14. Auditor Forensik memiliki kemampuan untuk menyajikan 
temuan dengan alur pikir yang jelas, objektive, independen, 
sehingga dapat mendudukan masalah secara proporsional 

15. Auditor Forensik harus menggunakan kemampuan teknis 
tersebut di atas selama proses pengumpulan dan pengevaluasian 
bukti audit yang berkaitan dengan fakta-fakta yang berindikasi 
tindak pidana korupsi yang mempermudah aparat penegak 
hukum dalam mengidentifikasikan unsur-unsur tindak pidana 
korupsi yang terjadi sesuai dengan UU No.31/1999 dan UU 
No.20 tahun 2001. 

16. Auditor juga harus memiliki pengalaman kerja, karena 
pengalaman kerja  bagi seorang auditor sangat mendukung dalam 
kelancaran pelaksanaan tugas berikutnya. Dengan pengalaman 
kerja yang cukup akan memudahkan dalam mengidentifikasi 
permasalahan 

17. Keharusan auditor forensik memiliki sikap mental yang baik juga 
dikemukakan  para peserta Focus Group Discussion (FGD) 
bahwa’  ”dalam setiap pelaksanaan audit forensik auditor harus 
selalu menggunakan investigatif mentality dalam pengumpulan 
bukti-bukti , menemukan bukti yang kompeten dan relevan dan 
cukup”. 

18. Hal yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan kompetensi 
yang harus dimiliki oleh seorang auditor forensik adalah ia harus 
memiliki sikap mental yang baik. Seorang auditor forensik harus 
mampu bersikap independen, obyektif dan jujur dalam semua 
tindakannya harus dlakukan secara profesional untuk mencari 
kebenaran. Independen dan kejujuran sangat diperlukan karena, 
bagaimanpun baiknya kinerja seorang auditor tetapi bila hal itu 
dilakukan dengan tidak independen dan jauh dari kejujuran maka 
hasil kerjanya tadi tidak akan memiliki makna yang berarti untuk 
mencapai keadilan  



 
 

520 

19. Demikian juga Auditor Forensik harus selalu memiliki dan 
senantiasa mempertahankan sikap integritas moral yang tinggi 
dalam melaksanakan tugas audit forensik dan tidak melakukan 
sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya. Untuk itu 
Auditor Forensik harus bebas dari setiap kewajiban terhadap 
klien dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, 
apakah itu manajemen satuan kerja atau pihak-pihak lainnya yang 
meminta dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 
yang seharusnya. Integritas moral dan etika yang dimiliki oleh 
auditor forensik akan dapat mengangkat harkat dan martabat 
organisasi, bahkan dapat menjadi modal utama kesinambungan 
hidup organisasi. 

4 Frekwensi FGD dilakukan sesuai kebutuhan.           
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Lampiran 6 
 

TRANSCRIPT HASIL  FGD                                                                                               
PROSES  PELAKSANAAN AUDIT FORENSIK YANG PROFESIONAL 

 
No Settting/Latar 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

 
1 

 
Latar (dibacakan oleh 
Pemimpin FGD) 
 

          
Pendahuluan : 
Makin berkembangnya bentuk  kecurangan, ketidakjujuran, 
penggelapan dan berbagai macam bentuk serta modus kejahatan 
lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi  baik 
disektor pemerintahan dan sektor swasta telah memposisikan audit 
forensik menjadi jenis audit yang sangat dibutuhkan 
keberadaannya. Audit forensik merupakan keahlian audit yang 
diperlukan untuk membuktikan dan mengungkapkan eksistensi 
kasus sampai dengan penyelesaiannya termasuk penelusuran dan 
pemulihan terhadap aset atau jumlah kerugian yang diakibatkan 
oleh kecurangan tersebut.  
          Bagitu besarnya manfaat dari audit forensik terutama sejak 
terungkapnya kasus-kasus ”big fish” baik kasus internasional yang 
menghebohkan dunia seperti kasus Enron, World.Com, Sociale 
Generale Bank, maupun kasus-kasus nasional yang merugikan 
keuangan negara hingga triliunan rupiah, mengakibatkan ”magnet” 
bagi para ahli dibidang akunting dan auditing untuk 
mengembangkan jenis audit forensik. 
          Sejalan dengan meningkatnya peran serta  masyarakat 
melaporkan kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi tindak 
pidana korupsi yang terkait dengan penyimpangan dalam 
pengelolaan keuangan negara  ke aparat penegak hukum, maka 
kebutuhan jasa auditor forensik oleh aparat penegak hukum juga 
makin meningkat.  
 

2 Pelibatan anggota FGD 17 orang  auditor forensik di BPKP 
3 Kegiatan interaksi FGD Seluruh peserta FGD terlibat dalam kegiatan diskusi. Masing-

masing memberikan pendapat. Ada juga sanggahan dari peserta 
lainnya. Saling memberikan ide dan juga saling menyerang dan 
mempertahankan idenya. Namun tetap dalam tataran diskusi 
ilmiah dan akademis. 
Ada bebarapa hal yang terungkap dan dibahas yang terkait dengan 
kompetensi auditor forensik sebagai berikut: 

1. Disepakati beberapa prinsip-prinsip dalam audit forensik, 
berdasarkan pengalaman dan praktik, yaitu: 

10) Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran, dengan 
memperhatikan keadilan, dan berdasarkan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

11) Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-
sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang 
dipermasalahkan, 

12) Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak 
kejahatan dengan waktu untuk ‘merespons’ maka 
kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat 
terungkap akan semakin besar. 

13) Auditor mengumpulkan fakta-fakta sedemikian hingga 
bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat 
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memberikan simpulan sendiri (bahwa telah terjadi tindak 
kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut teridentifikasi). 

14) Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai 
kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama 

15) Penggunaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi 
pelaksanaan investigasi, bukan merupakan pengganti 
dari investigasi. Auditor harus memperoleh bukti fisik 
yang mungkin akan disampaikan kepada tenaga ahli 
untuk pengujian lebih lanjut. 

16) Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. 
Auditor harus selalu berusaha untuk mengkonfirmasikan 
setiap pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh 
saksi. 

17) Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada 
sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya ia akan 
mendapatkan jawaban yang benar. 

18) Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. 
Auditor harus mempertimbangkan segala kemungkinan 
untuk dapat memperoleh informasi. 

                   

2. Penggunaan pendekatan  investigatif dalam pelaksanaan 
audit forensik terhadap  kasus tindak pidana korupsi 
didasarkan pada penilaian yang logis terhadap individu dan 
segala sesuatu/benda yang terkait dengan tindak kejahatan 
tersebut. Individu yang terkait mencakup korban, pelapor, 
dan ‘saksi-saksi’ yang mungkin mengetahui sesuatu tentang 
kejahatan tersebut. Juga termasuk pelaku kejahatan yang 
tentunya tahu persis dengan kejahatan yang dilakukannya. 

3. Dalam penerapan selanjutnya, auditor dengan menggunakan 
fraud theory  melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Analisis data yang tersedia (Analyze `availables) 
2) Mengembangkan hipotesis berdasarkan analisis data 

(Creat of hipotesis). 
3) Menguji hipotesis tersebut (Test the hipotesis) 
4) Perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil 

pengujian sebelumnya. 

4. Secara umum proses audit forensik dapat dikelompokkan ke 
dalam empat tahap yakni meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
supervisi dan pelaporan. Mengingat kasus/masalah yang akan 
diaudit forensik seringkali muncul pada waktu yang tidak 
terduga sebelumnya serta kualitas dan kuantitas kasus jarang 
dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi maka 
untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit forensik 
sangatlah beralasan (reasonable) bila sebelum menyusun 
perencanaan audit, perlu dilakukan pengenalan/identifikasi 
masalah. 

5. Dalam pengenalan masalah unit kerja auditor meminta 
kepada instansi penyidik untuk melakukan ekspose atau  
gelar kasus agar diperoleh kecukupan informasi dan bukti 
awal yang kuat dan  beralasan untuk dilakukan audit 
investigatif. 

6. Kriteria untuk menilai cukup tidaknya alasan untuk dilakukan 
Audit investigatif adalah kecukupan informasi untuk 
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menjawab pertanyaan 5W (What, Who, Whre, When, serta 
Why) dan 1H (how) atau SIABIDIBA yaitu :SIapa 
melakukan Apa BIlamana dilakukan, DImana dilakukan dan 
BAgaimana  caranya. 

7. Hasil ekspose antara lain harus memuat kesepakatan apakah 
kasus yang dipaparkan telah cukup informasi untuk 
ditindaklanjuti dengan audit investigative atau kasus yang 
dipaparkan tidak layak untuk dilakukan audit investigative. 
Hasil ekspose tersebut dituangkan dalam Risalah Hasil 
Ekpose yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang 
dari BPKP dan Instansi Penyidik.   

8. Setelah diambilnya keputusan untuk melakukan audit 
investigatif sebagaimana dituangkan dalam hasil risalah 
Ekspose, maka kegiatan berikutnya adalah  pembuatan 
hipotesis, penyusunan audit program, perencanaan sumber 
daya, dan penerbitan surat/perintah tugas. 

9. Dalam merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
auditor harus mempertimbangkan dua faktor berikut: 

1) Rumitnya peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud 

2) Masih barunya peraturan perundang-undangan 
tersebut. 

Selain itu, auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya 
kecurangan (fraud) yang berpengaruh signifikan terhadap 
tujuan audit. Auditor juga haru memahami faktor-faktor 
terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor 
adalah keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk 
melakukan kecurangan, kesempatan yang memungkinkan 
terjadinya kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang  untuk 
melakukan kecurangan ” 

10. Terkait dengan tujuan audit investigative, maka kegiatan 
pengumpulan bukti dalam audit investigatif harus difokuskan 
pada upaya pengujian hipotesa untuk mengungkapkan: 

1) Fakta-fakta dan proses kejadian 

2) Sebab dan dampak penyimpangan 

3) Pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab 
atas kerugian keuangan negara 

4) Bukti-bukti yang mendukung 

11. Auditor forensik yang melaksanakan audit investigatif perlu 
memahami bahwa menurut hukum  Indonesia, dibedakan 
antara alat bukti dengan barang bukti  Menurut Pasal 184 ayat 
(1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti 
meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, 
dan Keterangan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud barang 
bukti adalah barang yang dipergunakan dan atau merupak 

12. Supervisi merupakan tindakan yang terus menerus selama 
pekerjaan audit, mulai dari perencanaan hingga 
diterbitkannya laporan audit. Supervisi harus diarahkan baik 
pada substansi maupun metodologi audit yang antara lain 
untuk mengetahui : 
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1) Pemahaman tim audit atas tujuan dan rencana audit 
2) Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit 
3) Ketaatan terhadap prosedur audit 
4) Kelengkapan bukti-bukti yang terkandung dalam 

kertas kerja audit untuk mendukung temuan dan 
rekomendasi. 

5) Pencapaian tujuan audit. 
 
 

13. Semua pekerjaan anggota tim audit investigatif harus direviu 
secara berjenjang mulai dari ketua tim audit, Pengendali 
Teknis, Pembantu Penanggungjawab dan sampai pada 
Penanggungjawab audit. Setiap ada permasalahan 
dipecahkan secara bersama, kadangkala dilakukan dengan 
ekpose intern antara tim audit dengan tim audit lainnya untuk 
memperoleh masukan sehingga hasil audit akan lebih akurat 
dan memenuhi mutu standar audit. 

14. Auditor forensik yang ditugaskan melakukan pengumpulan, 
evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai 
keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang 
diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan sehingga 
dapat digunakan dalam penyusunan laporan hasil audit untuk 
memberikan simpulan yang berkaitan dengan pembuktian 
atas laporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh 
BPKP. 

15. Auditor forensik dalam menyusun laporan,  harus 
mempertimbangkan hal-hal berikut:. 

1) Dalam setiap laporan, fakta-fakta harus 
diungkapkan untuk membantu pemahaman 
pembaca laporan. Hal ini termasuk suatu pernyataan 
yang singkat dan jelas berkenaan dengan penerapan 
hukum yang dilanggar atau sebagai dasar suatu audit 
forensik 

2) Laporan harus memuat bukti-bukti yang mendukung 
temuan audit 

3) Laporan harus didukung dengan kertas kerja audit 
investigatif yang memuat referensi kepada semua 
wawancara, kontak, atau aktivitas audit forensik 
yang lain 

4) Laporan harus mencerminkan apa hasil yang 
diperoleh dari audit investigatif dan dari audit dalam 
rangka penghitungan kerugian keuangan negara. 
Hal ini termasuk denda, penghematan, pemulihan, 
tuduhan, rekomendasi dan sebagainya. 

5) Auditor harus menulis laporannya dalam bentuk 
deduktif, menggunakan kalimat pernyataan yang 
berupa ulasan dan kalimat topik. Penulisan kalimat 
dam paragraf harus singkat, sederhana, dan 
langsung. 

6) Laporan harus ringkas tanpa mengorbankan 
kejelasan, kelengkapan, dan ketepatan untuk 
mengkomunikasikan temuan audit investigatif yang 
relevan. 
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7) Laporan tidak boleh mengungkapkan pertanyaan 
yang belum terjawab, atau memungkinkan 
interpretasi yang keliru. 

8) Laporan audit forensik tidak boleh mengandung 
opini atau pandangan pribadi. Semua penilaian, 
kesimpulan, pengamatan, dan rekomendasi harus 
berdasarkan fakta yang tersedia. 

9) Kelemahan sistem atau permasalahan manajemen 
yang terungkap dalam audit forensik harus 
dilaporkan ke pejabat yang berwenang dengan 
segera. 

16. Pada dasarnya pelaporan hasil Audit investigatif adalah 
kegiatan menuangkan hasil audit dalam format tertentu untuk 
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang relevan termasuk 
aparat penegak hukum. Dalam laporan hasil audit Investigatif 
menginformasikan: 

1. Dasar Penugasan 
2. Ruang Lingkup Penugasan 
3. Temuan audit yang memuat: 

1) Jenis penyimpangan 
2) Pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian 

3) Penyebab dan dampak penyimpangan 
4) Pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab 
5) Bukti yang diperoleh 

4. Pembicaraan akhir dengan auditan 
5. Pembicaraan kesepakatan dengan instansi penyidik 
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Lampiran 7 
 
 

TRANSCRIPT HASIL  FGD                                                                                             
PEMANFAATAN  AUDIT FORENSIK  

 
No Settting/Latar 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

 
1 

 
Latar (dibacakan oleh 
Pemimpin FGD) 
 

          
Pendahuluan : 
Laporan hasil Audit Forensik berupa Hasil Audit Investigatif  
berguna bagi penyidik dalam membantu kegiatan penyelidikan  dan 
penyidikkan serta penuntutan. Dalam laporan hasil audit forensik 
telah diinformasikan lima hal pokok  yaitu : 
f. Jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi 
g. Pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian (modus operandi) 
h. Penyebab dan dampak penyimpangan 
i. Pihak pihak yang terkait/bertanggungjawab 
j. Bukti-bukti audit yang diperoleh. 
Dalam periode tahun 2002 s/d 2009, auditor forensik BPKP telah 
menyelesaikan audit forensik dengan kegiatan audit investigatif 
sebanyak 1.024 kali dan telah diserahkan hasilnya berupa Laporan 
Hasil Audit Investigatif sebanyak 1.024 laporan untuk diproses lebih 
lanjut oleh Aparat Penegak Hukum sesuai perundang-undangan 
yang berlaku. 
  
 

2 Pelibatan anggota FGD 17 orang  auditor forensik di BPKP 
3 Kegiatan interaksi FGD Seluruh peserta FGD terlibat dalam kegiatan diskusi. Masing-masing 

memberikan pendapat. Ada juga sanggahan dari peserta lainnya. 
Saling memberikan ide dan juga saling menyerang dan 
mempertahankan idenya. Namun tetap dalam tataran diskusi ilmiah 
dan akademis. 
Ada bebarapa hal yang terungkap dan dibahas yang terkait dengan 
kompetensi auditor forensik sebagai berikut 
 
1. Hasil audit forensik yang disampaikan kepada aparat penegak 

hukum merupakan informasi yang telah terstruktur terkait dengan 
dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi. 
Informasi ini secara umum bermanfaat untuk mengarahkan 
penyelidikan/penyidikan agar lebih efektif dan efisien 

2. Dari informasi jenis penyimpangan yang berindikasi tindak 
pidana korupsi  dan peraturan yang dilanggarnya, fakta-fakta dan 
proses kejadian, penyebab dan dampak penyimpangan, pihak 
penyidik akan menindaklanjutinya  untuk menentukan unsur 
melawan hukum sesuai dengan undang-undang tindak pidana 
korupsi. 

     Kemudian  dari nama pihak-pihak yang 
terkait/bertanggungjawab sebagaimana diinformasikan oleh 
auditor dalam laporannya, penyidik akan memanggil semua pihak 
tersebut sebagai saksi dan akan dilakukan pemeriksaan saksi-
saksi secara lebih mendalam sesuai dengan KUHAP. Dari 
pemeriksaan yang lebih mendalam ini akan dapat diketahui 
perannya masing-masing dan apakah ada terpenuhi unsur 
melawan hukum. Penyidik juga mengembangkan informasi 
penyebab penyimpangan yang disampaikan oleh auditor untuk 
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mengetahui niat dari masing-masing pihak. Penyidikan akan 
melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 
kepada yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan ini akan 
ditemukan dan ditetapkan tersangkanya.  Dan dari kegiatan ini 
jaksa penyidik sesuai dengan KUHAP akan memperoleh dua alat 
bukti  hukum yaitu : Keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa. 

 
3. Kemudian dari informasi dampak penyimpangan yang terdapat 

dalam laporan investigatif, ditambah dengan ditemukannya bukti-
bukti baru yang ditemukan oleh penyidik setelah melakukan 
pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau setelah penyidik 
mendapatkan unsur melawan hukum dan menetapkan 
tersangkanya, selanjutnya akan diperlukan berapa jumlah 
kerugian kuangan negara dari perbuatan melawan hukum 
tersebut. Untuk itu diperlukan keahlian akunting dan auditing 
untuk menghitungnya. Instansi penyidik meminta bantun auditor 
BPKP untuk menghitung berapa jumlah kerugian keuangan 
negara yang dilengkapi dengan bukti-buktinya. Setelah dilakukan 
pemaparan perkara dan disepakati untuk dilakukan penghitungan 
kerugian keuangan negara, maka pimpinan BPKP akan 
menugaskan auditornya untuk melakukan tugas penghitungan 
kerugian keuangan negara dengan menggunakan teknik audit 
investigatif. Hasil perhitungan ini diperlukan untuk menentukan 
besarnya uang pengganti dan berat ringannya hukuman yang 
perlu dijatuhkan berdasar peraturan perundang-undangan  yang 
akan dilakukan penuntutannya oleh jaksa penunut umum. 
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini akan 
menjadi alat bukti hukum berupa alat bukti surat. 



 
 

528 

Lampiran 8 
 
 

TRANSCRIPT HASIL  FGD                                                                                             
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI 

 
No Settting/Latar 

Pengamatan 
Hasil Pengamatan 

 
1 

 
Latar (dibacakan oleh 
Pemimpin FGD) 
 

          
Pendahuluan : 
 
            Pemberian Keterangan ahli diberikan oleh seorang saksi 
ahli yakni seseorang yang dapat memberikan keterangan ahli 
berdasarkan keahlian yang diupunyai, keterangannya dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan penyidikan 
perkara pidana umum/khusus termasuk tindak pidana korupsi 
           Dikatakan ahli karena orang tersebut mempunyai skill dan 
pengetahuan di atas rata-rata. Orang tersebut tidak harus 
mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi mungkin 
keahlian yang diperoleh karena pengalamannya dalam bidang 
tertentu, ada keahlian diperoleh karena latar belakang pendidikan 
misalnya akuntan, dokter dan lain sebagainya. 
           Untuk memperkuat tuntutannya dalam pemeriksaan di 
sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut 
Umum mengajukan seseorang yang memiliki keahlian akunting 
dan auditing dan memahami dengan baik teknik audit investigatif 
untuk memberikan keterangan ahli yang menjelaskan fakta-fakta 
kejadian korupsi, lingkup keuangan negara, proses`penghitungan 
kerugian keuangan  negara dan jumlah kerugian keuangan negara 
dari segi akunting dan auditing. Sebelum ahli tersebut  tampil di 
sidang pengadilan, pada tingkat penyidikan, penyidik terlebih 
dahulu telah melakukan pemeriksaan dibawah sumpah terhadap 
ahli tersebut. 
            Pemberi keterangan ahli, bisa diberikan oleh auditor yang 
melakukan audit investigatif atau yang melakukan penghitungan 
kerugian keuangan negara atau bisa juga auditor lain yang 
dianggap ahli, dalam arti kata memiliki keahlian dibidang akunting 
dan auditing serta teknik audit investigatif dan telah memiliki 
pengalaman yang cukup dibidang keahliannya tersebut. Auditor 
yang akan memberikan keterangan ahli, harus mempelajari lebih 
dahulu perkara yang terkait dengan keterangan yang akan 
diberikannya. 
            Pemberian Keterangan Ahli berdasarkan permintaan dari  
Penyidik kepada Auditor Forensik BPKP baik penyidik dari 
Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Berdasarkan penelitian atas 
dokumen dan catatan yang ada di Deputi Bidang Investigasi BPKP 
Kantor Pusat selaku Deputi Teknis dibidang Pengawasan 
Investigasi yang melakukan perencanaan dan pengendalian setiap 
penugasan bidang investigasi seluruh unit kerja BPKP, diperoleh 
data selama periode tahun 2002 s/d 2009 surat permintaan kepada 
auditor forensik BPKP untuk memberikan keterangan kepada 
penyidik ditingkat penyidikan sebanyak 1.852 kali dan di sidang 
pengadilan sebanyak 1.507 kali. 
 
 

2 Pelibatan anggota FGD 15 orang  auditor forensik di BPKP 
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3 Kegiatan interaksi FGD Seluruh peserta FGD terlibat dalam kegiatan diskusi. Masing-
masing memberikan pendapat. Ada juga sanggahan dari peserta 
lainnya. Saling memberikan ide dan juga saling menyerang dan 
mempertahankan idenya. Namun tetap dalam tataran diskusi 
ilmiah dan akademis. 
Ada bebarapa hal yang terungkap dan dibahas yang terkait dengan 
kompetensi auditor forensik sebagai berikut 
1. Ahli yang telah ditunjuk oleh instansi BPKP akan diperiksa 

ditingkat penyidikan dibawah sumpah dengan membuat Berita 
Acara Pemeriksaan Ahli. Sebelum diperiksa oleh  penyidik, 
auaditor pemberi keterangan ahli diberi waktu oleh penyidik 
untuk mempelajari lebih dahulu tentang kasus yang akan 
diberikan keterangan ahli. Auditor dan penyidik akan terlibat 
pembahasan-pembahasan yang inten terkait dengan perkara 
yang akan diterangkan. Auditor harus mempelajarinya  dengan 
cermat, dan bila bukti-bukti yang mendasari penghitungan 
kerugian keuangan negara dan bukti bukti yang terkait dengan 
unsur melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka, masih 
ada yang kurang, maka auditor akan memintanya kepada 
penyidik. Auditor harus mempertahanan independensi dan 
obyektivitasnya 

 
2. Memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan perkara 

tindak pidana korupsi tidak mudah, bukan hanya memikirkan  
masalah jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa dan pembela 
tetapi juga masalah mental sangat menentukan. Tidak jarang 
pula intimidasi dan tekanan diterima oleh auditor pemberi 
keterangan ahli yang datangnya dari pihak terdakwa.  

 
3. Meskipun sebagai pemberi keterangan ahli harus memberikan 

keterangan sesuai dengan keahlian dan yang dijelaskan adalah 
yang sebenarnya serta independen, namun pihak terdakwa tetap 
menolak atas penjelasan yang diberikan. Hal ini bisa dimengerti 
karena, ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 
termasuk ahli yang mendukung dan memperkuat tuntutan jaksa 
yang sekaligus saksi ahli yang memberatkan bagi terdakwa. 
Dalam kaitan inilah perlunya integritas moral yang tinggi dan 
kemampuan dari seorang ahli untuk menjelaskan kasus, 
khususnya yang terkait dengan kerugian keuangan negara 
sangat diperlukan oleh pihak pihak yang berperkara di 
pengadilan, sehingga menjadi terang permasalahannya.  

 
4. Dalam praktIknya yang sering dialami oleh pemberi keterangan 

ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah  
penasehat hukum dari terdakwa seringkali berusaha untuk 
mengamati kondisi psikologis dari pemberi keterangan ahli, 
misalnya dengan mengadakan kontak mata nonstop dan 
menanyakan pertanyaan dengan nada cepat untuk 
membingungkan ahli. Dengan demikian, pembela terdawa  
akan dengan cepat memahami pola pendapat dari pemberi 
keterangan ahli dan mungkin akan mengambil sikap agresif 
untuk menggiringnya ke wilayah di mana ahli memiliki 
keraguan. 
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5. Kepada pemberi keterangan ahli selalu diingatkan agar tetap 
dalam kondisi tenang, pikiran yang jernih dan selalu berdoa 
kepada Allah SWT agar dimudahkan segalanya, diberiNya 
kelancaran dan ketentraman jiwa dan selalu dilindungiNya. 
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Lampiran 9 

 
KERUGIAN NEGARA MENURUT JAKSA PENUNTUT UMUM, PENGADILAN NEGERI, 

PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG 
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Lampiran 10 
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Sumber: Kuesioner 2010 
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Sumber: Kuesioner 2010 
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Lampiran 11 
 

Jakarta,     5 April  2010 
 

 
Bapak/ Ibu yang terhormat, 
 

Bersama ini saya sampaikan satu paket daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang 

merupakan instrument pengumpulan data untuk menyusun penelitian disertasi dalam 

rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Manajemen, dengan judul: 

 KOMPETENSI AUDITOR FORENSIK, PROSES AUDIT FORENSIK, 
MANFAAT AUDIT FORENSIK DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI 

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 
 (STUDI EMPIRIS PROSES AUDIT FORENSIK DI BPKP) 

PERIODE TAHUN 2002 S/D TAHUN 2009 
 

 
Kuesioner ini semata-mata ditujukan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersil. 

Untuk kesediaan Bapak/Ibu memenuhi permohonan kami ini, maka dengan segala 

kerendahan hati, kami menghaturkan banyak terima kasih. 

 

 

 

Hormat saya, 

 

 

 

Amrizal 
NIM 066639007 
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KUESIONER 

(Auditor) 
 
DATA RESPONDEN 
Nama : ___________________________________________ 

Jenis kelamin : Laki               Perempuan 

Usia : < 30 thn   30-40 thn   41 -50 thn   >50 thn   

Pendidikan terakhir  Diploma       S-1            S-2             S-3 

Tempat Unit Kerja : BPKP Pusat   Perwakilan  BPKP 

Provinsi:................................................................... 

Jabatan  Struktural  :  Esselon 1          Esselon 2             Esselon 3 

Jabatan Fungsional Auditor   PM     Dalnis   Ketua Tim   Anggota Tim 
Lama bekerja pada jabatan ini : < 3 thn     3- 5 thn     >5-10 thn   > 10 thn 

Gelar Profesional                                                       : Akuntan       Certified Fraud Examiner (CFE) 

Diklat Profesional yang diikuti: : Investigatif     Penyidikan      Audit Forensik 

 Lab Investigatif    CFE        ..................... 
Jumlah Penugasan Investigasi  
tahun 2002 s/d  tahun 2009 

  

a. Audit Investigatif  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

b. Penghitungan Ker. Keu. Neg.  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

c. Pemberian Ket Ahli  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

d. Audit Eskalasi dan HKP  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 

1. Anda diminta untuk memberikan tanda silang (X) pada kotak skala sikap yang Bapak/Ibu 
anggap paling  sesuai dengan keadaan yang anda alami di lingkungan  anda bekerja selama 
ini dengan cara meng-klik kota tersebut. 

2. Kerahasiaan atas jawaban yang telah diberikan, akan terjamin sepenuhnya. 
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Keterangan singkatan 
 
STS = Sangat Tidak Setuju;  KS = Kurang Setuju;  TP = Tidak Pasti apakah setuju atau tidak 
setuju;   ST = Setuju ;  SS = Sangat Setuju 
 
 

   BAGIAN  A : KOMPETENSI  AUDITOR FORENSIK 
 

 
No 

 
Pernyataan 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

I Pengetahuan Dasar      
 Pengetahuan dasar yang penting dimiliki seorang auditor forensik antara lain:  

 
1 Memiliki pendidikan dasar akuntansi dan auditing    

STS   
 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

2 Memahami sistem adminsitrasi  pemerintahan dan komunikasi    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

3 Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip, praktik-praktik dan 
teknik audit forensik, termasuk cara cara untuk memperoleh bukti dari 
whistleblower 

 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

4 Memilki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan penerapan hukum, 
peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi 
dan ketentuan lainnya terkait dengan audit investigatif dan 
penghitungan kerugian keuangan negara 

 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

5 Memiliki kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan 
perlindungan terhadap sumber iformasi 

 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

6 Memiliki pengetahuan tentang bukti yang relevan, kompeten, 
mencukupi, cara memperoleh, menyimpan dan menyajikan bukti di 
pengadilan 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

7 Memiliki kemampuan menggunakan peralatan komputer, perangkat 
lunak, dan sistem terkait secara efektif dalam rangka mendukung 
proses audit investigatif terkait cybercrime 

 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

       
II Kemampuan  Teknis      
       
8 Auditor Forensik harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan keahlian 
profesionalnya dengan cermat dan seksama (due profesional care) dan 
secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan . 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

9 Auditor Forensik memiliki kemampuan untuk  menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan  teknis yang dituntut oleh profesi  untuk 
melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan 
integritas, pengumpulan dan penilaian bukti secara objektive. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

10 Auditor Forensik harus menggunakan hal tersebut poin 9 di atas selama 
proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit yang berkaitan 
dengan fakta-fakta yang berindikasi tindak pidana korupsi yang 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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mempermudah aparat penegak hukum dalam mengidentifikasikan 
unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terjadi sesuai dengan UU 
No.31/1999 dan UU No.20 tahun 2001. 
 

11 Auditor Forensik harus memiliki pemahaman yang baik dan 
menginterpretasikan dokumen/informasi keuangan secara tepat  agar 
memperoleh bukti-bukti akuntansi yang  mendukung  alat bukti tindak 
pidana korupsi 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

12 Auditor Forensik harus memahami peraturan dan ketentuan yang 
berkaitan dengan  kasus yang ditangani sebagai acuarn atau kriteria 
dalam mengidentifikasikan terjadinya penyimpangan 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

13 Auditor forensik harus memiliki kemampuan untuk  mengetahui 
informasi spesifik yang menunjukkan adanya gejala atau potensi fraud. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

14 Auditor Forensik memiliki kemampuan dalam pengumpulan dan 
pengevaluasian bukti  audit secara objective, harus mempertimbangkan 
komptensi dan kecukupan bukti. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

15 Hal-hal berikut ini akan mempercepat proses perolehan bukti-bukti 
akuntansi yang terkait dengan penyimpangan transaksi keuangan 
berindikasi tindak pidana korupsi   yaitu: 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

1. Kemampuan membangun hipotesa 
2. Kemampuan mengumpulkan informasi yang relevan 
3.  Kemampuan menganalisis hipotesa 
4. Kemampuan memilah milah bukti transaksi yang relevan 

16 Auditor Forensik memiliki kemampuan untuk menyajikan temuan 
dengan alur pikir yang jelas, objektive, independen, sehingga dapat 
mendudukan masalah secara proporsional 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

17 Memiliki pengetahuan  dasar dan kemampuan teknis seperti yang 
disebutkan di atas akan memudahkan auditor forensik dalam 
pengumpulan dan evaluasi  bukti bukti akuntansi yang mendukung 
kesimpulan hasil audit investigatif  dan penghitungan kerugian 
keuangan negara serta menunjang efektivitas pemberian keterangan 
ahli di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi  
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

III Sikap Mental Auditor Forensik      
  
18 Auditor forensik, disamping wajib mengikuti standar audit yang 

berlaku, juga selalu mengembangkan dan menggunakan investigatif 
mentality dalam pengumpulan bukti-bukti, menemukan bukti yang 
kompeten, relevan dan cukup. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

19 Auditor Forensik harus selalu bersikap independen, tidak boleh 
memihak kepada pihak manapun kecuali pada kebenaran, secara 
intelektual harus bersikap jujur  dan tidak bias serta menghindari 
konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan 
melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. 
 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
 

20 Auditor Forensik harus selalu mempertahankan sikap integritas dalam 
melaksanakan tugas investigatif dan tidak melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan yang seharusnya. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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21 Auditor Foreksik harus memiliki skeptisme profesional yaitu sikap 
yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan 
evaluasi secara kritis atas bukti audit untuk mencari bukti perbuatan 
tindak pidana korupsi, dan penyebab yang hakiki dan bukti-bukti 
pendukung adanya kerugian keuangan negara. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

22 Auditor Forensik harus bebas dari setiap kewajiban terhadap klien dan 
tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu 
manajemen satuan kerja atau pihak-pihak lainnya yang meminta dia 
untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya 
. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

23 Auditor Forensik senatiasa menggunakan kemampuan investigatif 
yang diperolehnya dalam penugasan audit investigatif, penghitungan 
kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli dibidang 
akunting dan auditing  dalam perkara tindak pidana korupsi 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

24 Auditor Forensik harus secara terus menerus meningkatkan 
kemampuan teknis dan metodologi audit melalui: 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

1. Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor 
2. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan 

 
 
BAGIAN  B : PROSES AUDIT FORENSIK 
         
    B.1. AUDIT INVESTIGATIF 
 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 
I Perencanaan      
1 Sebelum dilakukan audit investigatif perlu dilakukan penelaahan awal 

terhadap data/informasi/laporan pengaduan yang ada   untuk 
menentukan kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan 
SIABIDIBA dalam rangka menentukan  cukup atau tidaknya alasan 
dilakukan audit investigatif. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

2 Dibuatnya hipotesa yang menunjukkana adanya informasi singkat 
mengenai jenis penyimpangan, tempat dan waktu terjadinya 
penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang diduga berindikasi 
tindak pidana korupsi. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

3 Dibuatnya simpulan hasil penelaahan awal yang memungkinkan 
untuk dasar perencanaan sumber daya, penyusunan surat tugas dan 
pembuatan audit program 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

6 Auditor harus mendapatkan pengetahuan tentang  bisnis atau kegiatan 
entitas yang berkaitan dengan sifat bisnis/kegiatan entitas, 
organisasinya, dan karakteristik operasionalnya guna memungkinkan 
auditor untuk merencanakan audit berdasar standar audit yang 
berlaku. 
 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

4 Dalam perencanaan auditnya, auditor juga harus mempertimbangkan 
penggunaan advis dan bantuan dari  pihak yang berkompeten dalam 
hal auditor tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan lain-lain 
kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau 
sebagian penuagasn 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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5 Dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi 
profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi 
dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut, sebelum 
menerima penugasabn audit. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

II Supervisi      
6 Dilakukan supervisi mencakup pengarahan para asisten dalam 

mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut telah 
tercapai 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

7 Supervisi dilakukan secara berjenjang mulai dari ketua tim, 
pengendali teknis, pengendali mutu dan penanggungjawab yang 
meliputi memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga 
penyampaian masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, 
mereview pekerjaan yang dilaksanakan dan menyelesaikan perbedaan 
pendapat diantara staf audit 
. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

       
III Pelaksanaan      
8 Dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah, pembiacaraan 

pendahuluan dengan auditan tetap dilakukan, walaupun pimpinan 
auditan diduga terlibat dalam kasus tersebut 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

9 Pembicaraan pendahuluan dengan pihak auditan harus dilakukan 
sedemikian rupa sehingga menutup kemungkinan/ peluang bagi 
pelaku untuk menghilangkan, memanipulasi, dan merekayasa bukti-
bukti asli. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

10 Dalam pelaksanaan audit investigatif, perlu ditelaah lebih dalam 
mengenai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan sistem 
pengendalian internal pada kasus yang merugikan keuangan negara  
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

11 Auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan yaitu yang 
berhubungan dengan fakta utama, menunjukan hubungan yang 
signifikan dan dapat ditrasir. Bukti yang merupakan salah satu bagian 
dari rangkaian bukti-bukti yang menggambarkan suatu proses 
kejadian yang secara logis mendukung atau menguatkan pendapat 
yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

12. Auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang material yaitu bukti 
yang sangat penting pengaruhnya terhadap keputusan persidangan 
atau membantu dalam penetapan bersalah atau tidaknya terdakwa. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

13 Auditor harus mengumpulkan bukti yang kompeten yaitu bukti yang 
dapat diterima secara hukum, diperolehnya dengan cara, dalam 
bentuk dan dari sumber yang diperkenankan menurut hukum.  
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

14 Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada 
upaya pengujian hipotesa untuk mengungkapkan: 

- Fakta-fakta proses kejadian 
- Sebab-sebab dan dampak penyimpangan 
- Pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggungjawab atas 

kerugian keuangan negara 
- Bukti-bukti pendukung 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

15. Mengingat sifat kecurangan tersembunyi, maka pengumpulan bukti 
dlakukan melalui teknik tertentu yaitu teknik yang dominan 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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digunakan adalah wawancara disamping teknik lainnya seperti 
observasi phisik, analisis/evaluasi dokumen, konfirmasi  dan 
pengunaan teknologi komputer.. 
 

16 Untuk menggali informasi yang dibutuhkan khsusnya untuk kasus-
kasus yang kompleks, umumnya menggunakan langkah (1) 
membangun circumstantial case  melalui interview saksi yang 
kooperatif dan dokumen yang tersedia, (2) menggunakan 
circumtantial evidence untuk mengidentifikasi dan beralih ke saksi 
internal entitas yang dapat memberikan bukti langsung (direct 
evidence) tentang pihak-pihak yang diduga terlibat dam (3) 
menggunakan Seal the  case  yaitu identifikasi dan tanggapi bantahan 
pihak yang terlibat, dan buktikan kesengajaan melalui subyek dan 
sasaran. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

17 Auditor dalam mengevaluasi bukti yang relevan, material dan 
kompeten dilakukan dengan cara sensus, untuk meyakinkan bahwa 
bukti-bukti yang telah dikumpukan (1) memiliki kaitan dan 
mendukung tersedianya alat bukti dari sudut pandang hukum 
pembuktian tindak pidana korupsi, (2) membuktikan kembali 
hipótesis yang telah dikembangkan  untuk menyusun uraian 
fakta/modus operandi, pihak-pihak yang diduga terlibat dan 
bertanggunjawab serta kerugian keuangan negara. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

18 Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang 
pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau 
terdakwa akan dibebaskan dari segala tuduhan. Oleh karena itu 
auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang 
dapat diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung 
kearah litigasi 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

19 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan melalui  penyembunyian kecurangan 
dengan cara memalsukan dokumentasi, termasuk pemalsuan 
tandatangan 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

20 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan dengan cara kolusi antara manajemen, 
karyawan dan pihak ketiga. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

21 
 
 
 

Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan dengan cara mark-up harga dalam 
pengadaan barang dan jasa milik pemerintah 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

22 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan melalui penjualan aktiva/jasa milik 
pemerintah jauh dibawah harga normal    
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

23 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan dengan cara rekayasa atau tidak 
mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam 
pengadaan barang/jasa milik pemerintah. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

24 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan dengan cara mengeluarkan uang 
negara untuk pembayaran pangadaan barang/jasa milik pemerintah 
yang piktif 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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25 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 

adanya dugaan penyimpangan dengan cara pengeluaran uang negara 
tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku seperti 
pemberian kredit perbankan yang tidak mengikuti standar operating  
procedure pemberian kredit yang berlaku 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

26 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan dengan cara pencatatan dan 
penerimaan uang negara lebih rendah dari yang seharusnya 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

27 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan dalam volume barang milik negara 
yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

28 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan kualitas barang milik negara yang 
diterima lebih rendah dari mutu yang seharusnya 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

29 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mengidentifikasi 
adanya dugaan penyimpangan pengeluaran uang negara lebih besar 
dari yang seharusnya 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

30 Auditor harus mendeteksi dan menggali penyebab hakiki yang 
mendorong timbulnya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana 
korupsi melalui interview yang mendalam terhadap pihak-pihak yang 
diduga terkait dan bertanggungjawab 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

31 Auditor harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dan 
bertanggungjawab dengan peran yang dilakukan dalam periode 
terjadinya penyimpangan pengelolaann keuangan negara yang 
berindikasi tindak pidana korupsi 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

32 Auditor dalam pelaksanaan audit investigatif harus mampu untuk 
menguraikan fakta-fakta kejadian  (modus operandi) agar dapat 
terungkapnya fakta-fakta proses kejadian penyimpangan 
pengelolaann keuangan negara yang berindikasi  tindak pidana 
korupsi secara tepat  dan akurat. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

33 Auditor harus mengidentifikasi dampak atau jumlah kerugian 
keuangan negara dari penyimpangan pengeloaan keuangan negara 
yang berindikasi tindak pidana korupsi. 
 
 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

IV Pelaporan      
34 Auditor Forensik harus  membuat laporan hasil audit investigatif 

secara tertulis segera setelah melakukan tugas, sesuai dengan format 
yang memudahkan pembuktian dan berguna untuk proses hukum 
berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

     

35 Penyusunan laporan hasil Audit Investigatif harus memenuhi prinsip-
prinsip; akurat, jelas,tidak memihak, relevan, tepat waktu, dan tidak 
memuat opini. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

36 Dalam laporan hasil audit investigatif harus mengungkap pernyataan 
tentang dasar penugasan audit investigatif 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 



 
 

547 

 
37 Dalam laporan hasil audit investigatif harus mengungkapkan 

pernyataan  tentang Ruang Lingkup Penugasan 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

38 Dalam laporan hasil audit investigatif harus mengungkapkan 
pernyataan yang memuat fakta-fakta temuan  audit, meliputi: 

a. Jenis-jenis penyimpangan 
b. Pengungkapan fakta-fakta kejadian 
c. Penyebab penyimpangan 
d. Pengungkapan pihak-pihak yang terkait dan 

bertanggungjawab 
e. Daftar bukti-bukto relevan, material dan kompeten 
f. Flowchart yang memuat bagan arus operasi penyimpangan 

pengeliaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana 
korupsi 

 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

39 Dalam laporan hasil audit investigatif harus memuat pernyataan 
bahwa hasil audit telah dilakukan pembahasan  secara bersama 
dengan pimpinan atau atasan pimpinan auditan yang dituangkan 
dalam risalah pembicaraan akhir dan dilampirkan dalam laporan. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

40 Dalam laporan hasil audit investigatif harus memuat pernyataan 
bahwa telah dilakukan pembahasan secara bersama dengan aparat 
penegak hukum dalam rangka memperkuat keyakinan auditor bahwa 
jenis penyimpangan telah memenuhi unsur melawan hukum sesuai 
dengan Undang Undang No.31 tahun 1999 jo No.20 tahun 2001. Hasil 
pembahasan dibuatkan Risalah Baerita Acara Kesepakatan yang 
memuat kesepakatan aparat penegak hukum untuk 
menindaklanjutinya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Berita 
Acara Kesepakatan dilampirkan dalam laporan 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

41 Laporan Hasil Audit Investigatif disampaikan kepada instansi 
penyidik dengan Surat Pengantar dari Deputi Bidang Investigasi yang 
memuat antara lain: 

a. Daftar kasus 
b. Daftar pihak-pihak yang terkait dan bertanggungjawab 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

42 Laporan hanya disampaikan kepada auditan untuk audit atas dasar 
permintaan auditan dan kepada instansi penyidik kalau dasar audit 
adalah permintaan instansu penyidik. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 
 
 
 

B.2. : PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 
 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 
I Perencanaan      
1 Penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 

didasarkan atas permintaan instansi penyidik. 
   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
 

2 Auditor yang ditugaskan adalah auditor yang memenuhi 
kompetensi sebagai auditor forensik 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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3 Sebelum menerima penugasan maka BPKP meminta 

Instansi Penyidik untuk mengadakan ekspose mengenai 
kasus yang berindikasi dapat merugikan keuangan negara 
dan  menyerahkan bukti-bukti yang sudah diperoleh 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

II Supervisi      
4 Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian 

keuangan negara dapat diberikan apabila hasil ekspose 
atau hasil penelaahan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 1. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan 
negara telah cukup jelas 

     

 2. Pihak-pihak yang diduga terkait dan 
bertanggungjawab   atas penyimpangan telah cukup 
jelas 

     

 3. Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung 
kerugian keuangan negara sudah diperoleh secara 
lengkap 

     

 4. Instansi Penyidik lainnya belum melakukan 
penyelidikan/ penyidikan atas perkara yang sama 

     

5 Sasaran dan ruang lingkup penugasan ditentukan 
berdasarkan hasil kesepakatan dengan pihak Instansi 
Penyidik setelah pembahasan hasil ekspose yang 
dilaksanakan pihak Instansi Penyidik mengenai kasus yang 
sedang disidik 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

III Pelaksanaan      
6 Auditor harus menyusun audit program yang mengarah 

pada penentuan ada atau tidak adanya kerugian keuangan 
negara dan untuk mendapatkan bukti-bukti yang sah 
saecara hukum, sehingga dapat digunakan untuk 
menghitung nilai kerugian keuangan negara dan/atau 
potensi kerugian keuangan negara 
 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

7 Jika nilai kerugian keuangan negara yang terjadi tidak 
dapat dihitung, audit program tersebut harus mengarah 
pada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapat 
dihitungnya kerugian keuangan negara 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

8 Pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara 
didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, material dan 
kompeten. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

9 Bukti-bukti sebagaimana point 8 di atas diperoleh melalui 
Penyidik atas dasar permintaan dari auditor 
   

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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10 Tim auditor yang ditugaskan melakukan evaluasi dan 
analisis atas bukti-bukti yang telah diperoleh dari Instansi 
Penyidik. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

11 Evaluasi dilakukan dengan teknik audit investigatif dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari suatu 
transaksi atau kegiatan serta ketentuan auditan 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

12 Motode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada 
dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini 
disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-
kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana 
korupsi. Namun demikian, auditor  dapat melakukan 
langkah-langkah berikut: 

1. Mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi 
2. Mengidentifikasi jenis Transaksi 
3. Meneliti apakah kasus yang dihitung kerugiannya 

termasuk dalam keuangan negara. 
4. Mengidentifikasi jenis kerugian keuangan negara 
5. Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi 

dan melakukan analisis bukti-bukti yang 
berhubungan dengan penghitungan kerugian 
keuangan negara 

6. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, 
dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis, kemudian 
dihitung besarnya kerugian keuangan negara 

 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

IV Pelaporan      
13 Sebelum  hasil perhitungan keuangan negara dituangkan 

dalam laporan, auditor harus melakukan ekspose intern 
atau pemaparan kepada pejabat yang menugaskan atau 
petugas yang ditunjuk dilingkungan BPKP untuk 
mendapatkan pendapat/masukan guna penyempurnaan 
hasil perhitungan 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

14 Setelah dilakukan ekspose intern, auditor dengan 
didampingi Pengendali Teknis dan atau Pengendali Mutu 
melakukan ekspose atau pemaparan kepada Instansi 
Penyidik yang hasilnya dituangkan dalam Rusalah 
Kesepakatan hasil ekspose. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

15 Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada 
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
(LHPKKN) merupakan pendapat Auditor BPKP yang 
didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan 
relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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BAGIAN  C : PROSES  PEMBERIAN KETERANGAN AHLI 
 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 
I Perencanaan      
1 Penugasan Pemberian Keterangan Ahli  didasarkan atas permintaan 

instansi penyidik. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

2 Auditor yang ditugaskan adalah auditor yang memenuhi kompetensi 
sebagai auditor forensik 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

II Supervisi      
3 Sebelum memberikan keterangan ahli, sebaiknya Auditor mempelajari 

terlebih dahulu tentang  kasus yang akan diterangkan kepada aparat 
pengak hukum. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

4 Sebelum melakukan pemberian keterangan ahli, auditor 
mendiskusikan dengan aparat penegak hukum perihal kasus yang akan 
diterangkan dengan pemberian pendapat ahli 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

III Pelaksanaan      
5 Auditor memperoleh dan mempelajari dukumen/bukti-bukti dari 

aparat penegak hukum yang terkait dengan kasus yang akan 
dimintakan pendapat ahli, termasuk BAP terdakwa dan para saksi. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

6 Untuk pemeriksaan ahli ditingkat penyidik, auditor menjawab secara 
tertulis dibawah sumpah. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

7 Semuan jawaban pertanyaan penyidik dituangkan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Ahli. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

8 Aditor Forensik memberikan keterangan dibawah sumpah didepan 
sidang pengadilan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk 
dalam ruang lingkup keahliannya dan yang berhubungan erat dengan 
perkara pidana yang sedang diperiksa. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

IV Pelaporan      
9 Setelah memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan, auditor 

membuat laporan pemberian keterangan ahli kepada atasan yang 
memberikan tugas. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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DATA RESPONDEN 
(Kejaksaan RI) 

 
 
Nama Responden : __________________________________________ 

Jenis kelamin : Laki               Perempuan 

Usia : < 30 thn   30-40 thn   41 -50 thn   >50 thn   

Pendidikan terakhir : __________________________________________ 

Tempat Unit Kerja : __________________________________________ 

Jabatan  Struktural  : __________________________________________ 

Jabatan sebagai Penyidik  < 3 thn     3- 5 thn     >5-10 thn   > 10 thn 

Jabatan sebagai PU : < 3 thn     3- 5 thn     >5-10 thn   > 10 thn 

Gelar Profesional                                                       : __________________________________________ 

Diklat Profesional yang 
diikuti: 

: ____________________________________ 

Jumlah Penugasan selama  
tahun 2002 s/d  tahun 2009 

  

a. Sebagai Penyelidik  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

b. Sebagai Penyidik  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

c. Sebagai Penuntut Umum  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

d. Lainnya:  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 

3. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanda silang (X) pada kotak skala sikap yang 
Bapak/Ibu anggap paling  sesuai dengan keadaan yang dialami di lingkungan  kerja selama 
ini dengan cara memberi tanda (X) pada kotak (kolom 1,2,3,4,atau 5) tersebut. 

4. Kerahasiaan atas jawaban yang telah diberikan, akan terjamin sepenuhnya. 
 

Keterangan singkatan 
 
STS = Sangat Tidak Setuju;  KS = Kurang Setuju;  TP = Tidak pasti apakah setuju atau tidak 
setuju;   ST = Setuju ;  SS = Sangat Setuju 
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BAGIAN  A : PENYELIDIKAN 
 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 
1 Laporan pengaduan masyarakat tentang  dugaan 

penyimpangan keuangan negara berindikasi tindak pidana 
korupsi merupakan salah satu sumber informasi awal bagi 
penyelidikan. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar: 
 
 
 

2 Laporan  hasil pengawasan dari aparat pengawasa intern 
pemerintah (APIP) dan BPK yang memuat temuan audit 
adanya indikasi penyimpangan berindikasi tindak pidana 
korupsi yang disampaikan kepada instansi penyidik dapat 
dijadikan informasi awal bagi proses hukum selanjutnya. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 
 
 

3 Permintaan dari instansi penyidik kepada auditor BPKP 
yang ahli auditing dan auditing adalah untuk melakukan 
audit investigatif atas informasi adanya dugaan terjadinya 
suatu perkara tindak pidana korupsi yang sulit 
pembuktiannya. Misalnya terkait di bidang perbankan, 
perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, 
komoditi berjangka atau bidang moneter dan keuangan 
yang bersifat lintas sektoral, dilakukan dengan 
meggunakan teknologi canggih dan dilakukan oleh 
tersangka/terdakwa yang berstatus penyelenggara negara. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 
 
 

4 Sebelum BPKP memutuskan untuk memenuhi permintaan 
audit investigatif dari instansi penyidik (Kejaksaan RI), 
terlebih dahulu BPKP meminta kepada penyidik  untuk 
melakukan ekspose dengan memaparkan posisi kasus dan 
modus operandi yang dibahas bersama dengan auditor 
forensik untuk menentukan apakah informasi yang 
disampaikan penyidik cukup alasan atau tidak untuk 
ditindaklanjuti dengan audit investigatif. 
 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 

5 Pembahasan atau ekspose kasus oleh penyidik kepada 
auditor forensik BPKP sebelum audit investigatif 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 
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dilakukan, bermanfaat untuk lebih memudahkan dalam 
pengumpulan bukti-bukti audit dalam rangka proses 
mendukung penyiapan alat bukti  tindak pidana korupsi. 

 Komentar 
 
 

6 Pembahasan hasil audit investigatif dengan instansi 
penyidik sebelum laporan hasil audit investigatif 
diterbitkan dan diserahkan ke instansi penyidik, bermanfaat 
untuk menyamakan persepsi auditor dengan penyidik 
dalam menetapkan jenis penyimpangan yang akan 
memudahkan penyidik dalam menentukan unsur melawan 
hukum seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang 
tindak pidana korupsi. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 
 

7 Laporan Hasil Audit Investigatif  (LHAI) yang telah  memuat uraian yang jelas tentang: 
1. Indikasi  penyimpangan berindikasi tindak pidana korupsi, 
2. Pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian yang  runtut mengenai unsur 

kerjasama dalam tindakan 
3. Penyebab dan dampak penyimpangan 
4. Pihak yang diduga terlibat/yang bertanggungjawab 
5. Bukti-bukti akuntansi  
6. flow chart tentang cara-cara terjadinya kerugian keuangan negara. 
 

Dimanfaatkan dan mendukung  penyidik  dalam: 
 

 1. Menetapkan unsur-unsur melawan hukum yang 
dilakukan tersangka 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 2.    Pemeriksaan saksi-saksi    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 3.    Penetapan tersangka    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 4.    Menetapkan jumlah kerugian keuangan negara    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 5.    Pemberkasan perkara (P-21)/ bagian berkas perkara    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
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B. PENYIDIKAN 
 

8 Permintaan instansi penyidik Kejaksaan kepada auditor BPKP untuk melakukan 
bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, adalah status kasus   dalam tahap: 

 1. Penyelidikan    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 2. Penyidikan    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 
 
 
 

9 Sebelum meminta bantuan untuk menghitung kerugian 
keuangan negara kepada auditor BPKP, penyidik terlebih 
dahulu telah menetapkan tersangka atau pelaku yang 
bertanggungjawab terhadap perbuatan yang diindikasikan 
tindak pidana korupsi 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 
 
 
 
 

10 Sebelum dilakukan penghitungan kerugian keuangan 
negara oleh auditor BPKP, instansi penyidik  melakukan 
ekspose kasus tersebut kepada auditor forensik BPKP, 
dalam rangka persamaan persepsi mengenai pengumpulan 
dan evaluasi   bukti-bukti yang  kompeten, relevan dan 
cukup untuk menghitung kerugian keuangan negara. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 
 
 
 
 

11 Unsur adanya kerugian keuagan negara adalah satu unsur 
yang terpenting untuk pembuktian bahwa tindak pidana 
telah terjadi dan perbuatan tersebut merugikan keuangan 
negara 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 
 

12. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang telah 
dihitung auditor forensik dan  diserahkan BPKP kepada instansi penyidik Kejaksaan, 
LHPKKN tersebut oleh penyidik digunakan untuk data/bukti pendukung dalam  
menentukan: 
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 1.    Apakah kerugian itu merupakan lingkup keuangan negara    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 2. Apakah jumlah kerugian keuangan negara itu untuk 
menentukan tuntutan pidana 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 3.  Besarnya jumlah tuntutan Uang Pengganti yang dituntut 
Penuntut Umum di pengadilan kepada terpidana tindak 
pidana korupsi 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 4.    Adanya kerugian keuangan negara adalah salah satu unsur 
bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 

13 Auditor diberikan kebebasan atau independen untuk 
meminta dan  memeriksa bukti-bukti  transaksi keuangan 
yang kompeten, relevan dan cukup untuk dasar 
penghitungan kerugian keuangan negara yang perolehan 
bukti-bukti tersebut  melalui penyidik. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 

 
 
14 

 
Permintaan Keterangan Ahli kepada auditor forensik BPKP 
dalam bidang akunting dan auditing oleh Jaksa Penyidik 
Kejaksaan dalam rangka  untuk diminta keterangnnya 
berkaitan dengan: 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 1. Lingkup keuangan negara      
 2. Jumlah kerugian keuangan negara      
 3. Menjelaskan proses penghitungan kerugian keuangan negara      
 4.Menjelaskan modus operandi dan bukti bukti akuntansi yang 

mendukung terjadinya kerugian keuangan negara 
     

 Komentar: 
 

15 Auditor pemberi keterangan ahli, sewaktu diperiksa di 
tingkat penyidik telah disumpah terlebih dahulu dan 
kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP 
AHLI) yang ditandatangani oleh Penyidik yang memeriksa 
dan Auditor Pemberi Keterangan Ahli. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 

16 Jaksa Penyidik menjadikan  hasil Audit Forensik sebagai 
bagian dari berkas perkara Penyidik (P-21) antara lain: 

     

 1. LHAI    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 2. LHPKKN    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 3. BAP Ahli    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
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C. PENUNTUTAN 
17 Jaksa/Penuntut Umum mensarikan isi LHAI/LHPKKN dan 

BAP Ahli  ke dalam surat Dakwaan.  
   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
 

18 Penutut Umum dapat memisahkan Keterangan Ahli dan LHPKKN menjadi  dua alat 
bukti dalam requisitoir. Hal tersebut menjadikan kewenangan PU dalam membuktikan 
alat-alat bukti yang dimajukan ke depan sidang   pengadilan yaitu: 

 1. LHAI dan atau LHPKKN  sebagai alat bukti Surat    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 2. Auditor Forensik  sebagai alat bukti Keterangan Ahli    
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
19 Auditor Forensik sebagai ahli, efektif untuk membuat 

terang perkara tindak pidana korupsi kepada majelis hakim, 
pengacara, jaksa penutut umum dan terdakwa. 
 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentar 
20 Jika jumlah Uang Pengganti yang ditetapkan Hakim adalah 

sama jumlahnya dengan jumlah yang dituntut PU (sesuai 
dengan LHPKKN yang dihitung auditor forensik BPKP 
dan sesuai dengan yang dijelaskan oleh pemberi keterangan 
ahli), hal tersebut bisa sebagai parameter keberhasilan 
peran audit forensik dan auditor forensik dalam membantu 
aparat penegak hukum dalam menyiapkan alat bukti tindak 
pidana korupsi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam 
membuktikan dakwaannya. 

   
STS   

 
KS 

 
TP 

 
ST 

 
SS 

 Komentaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

557 

 
Jakarta, 13 April 2010 

 
Kepada Yth.  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri  
.................................................. 
di 
................................................. 

 
Dengan Hormat, 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama  : Drs. Amrizal, Ak.MM,CFE 
NIP : 19590812 198102 1 004 
Pekerjaan : Kasubdit Investigasi di Deputi Bidang Investigasi 

BPKP Pusat di Jakarta 
Nomor HP : 0816 991535 

 
Selaku mahasiswa Program Doktor  Bidang Ilmu  Manajemen  Universitas Persada Indonesia  
Y.A.I, saat ini sedang melakukan penulisan Disertasi  dengan  judul: 
KOMPETENSI AUDITOR FORENSIK, PROSES AUDIT FORENSIK, MANFAAT AUDIT 
FORENSIK DAN PEMBERIAN KETERANGANN AHLI DALAM PERKARA TINDAK 
PIDANA KORUPSI (Studi Empiris Audit Forensik di BPKP) Periode Tahun 2002 sampai dengan 
2009. 
 
Disertasi ini akan membahas mengenai efektivitas penugasan auditor BPKP dalam kegiatan Audit 
Investigative, Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian 
Keterangan Ahli di Pengadilan perkara tindak pidana korupsi.   
 
Informasi digali melalui persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap pemanfaatan hasil penugasan 
auditor BPKP tersebut. Responden dan nara sumber dalam penelitian ini adalah Auditor di BPKP, 
BPK, Penyidik di Kepolisian Negara RI, Penyidik dan Penuntut Umum di Kejaksaan RI dan KPK 
serta para hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi di 85 Pengadilan Negeri seluruh 
Indonesia yang sering menangani perkara tindak pidana korupsi dimana Penuntut Umum 
mengajukan auditor BPKP sebagai pemberi Keterangan Ahli akunting dan auditing di sidang 
pengadilan perkara tindak pidana korupsi. 
 
Sehubungan dengan itu, saya berharap sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri dan staf 
untuk dapat membantu mengisi kuesioner terlampir dan mengembalikannya kembali dalam 
amplop yang sudah disediakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 
 
Besar harapan saya, agar permohonan ini dikabulkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasi 

Hormat saya, 
 
Drs.Amrizal,Ak.MM.CFE 
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Jakarta,      23 Maret  2010 
 

 
Bapak/ Ibu yang terhormat, 
 

Bersama ini saya sampaikan satu paket daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang merupakan 

instrument pengumpulan data untuk menyusun disertasi dalam rangka memperoleh gelar Doktor  

Bidang Ilmu Manajemen  dengan judul ”Kompetensi Auditor Forensik, Proses Audit  Forensik, 

Manfaat Audit Forensik  dan Pemberian Keterangan Ahli Perkara Tindak Pidana Korupsi” 

Disertasi ini akan membahas mengenai efektivitas penugasan auditor BPKP dalam kegiatan Audit 

Investigative, Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian 

Keterangan Ahli di Pengadilan perkara tindak pidana korupsi.  Informasi digali melalui persepsi 

Aparat Penegak Hukum terhadap pemanfaatan hasil penugasan auditor BPKP tersebut. Responden 

dan nara sumber dalam penelitian ini adalah Auditor di BPKP, BPK, Penyidik di Kepolisian 

Negara RI, Penyidik dan Penuntut Umum di Kejaksaan RI dan KPK serta para Hakim yang 

menangani perkara tindak pidana korupsi di 85 Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang sering 

menangani perkara tindak pidana korupsi dimana Penuntut Umum mengajukan auditor BPKP 

sebagai pemberi Keterangan ahli di bidang akunting dan auditing. 

Sehubungan dengan itu, saya berharap sudilah kiranya Bapak/Ibu Hakim  untuk dapat membantu 

mengisi kuesioner terlampir dan mengembalikannya kembali dalam amplop yang sudah 

disediakan dalam waktu yang tidak terlalu lama jika dimungkinkan sebelum tanggal 30 April 

2010. 

Kuesioner ini semata-mata ditujukan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersil. Untuk 

kesediaan Bapak/Ibu memenuhi permohonan kami ini dan atas bantuan beberapa pihak sehingga 

terkumpulnya informasi ini,  dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan banyak terima 

kasih. 

              Hormat saya, 

Amrizal 
NIM 066639007 
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DATA RESPONDEN 

(Hakim) 
 
Nama Responden : __________________________________________ 

Jenis kelamin : Laki               Perempuan 

Usia : < 30 thn   30-40 thn   41 -50 thn   >50 thn   

Pendidikan terakhir : __________________________________________ 

Tempat Unit Kerja : __________________________________________ 

Jabatan  Struktural  : __________________________________________ 

Lama pengalaman sebagai 
Hakim Ketua 

: < 3 thn     3- 5 thn     >5-10 thn   > 10 thn 

Lama pengalaman sebagai 
Hakim Anggota 

: < 3 thn     3- 5 thn     >5-10 thn   > 10 thn 

Saya merupakan satu dari                                    : ……….. orang hakim yang menangani perkara 

tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri ini 

Diklat Profesional yang diikuti: : ____________________________________ 
Pengalaman sidang perkara 
tindak pidana korupsi selama  
tahun 2002 s/d  tahun 2009 

  

a. Sebagai Hakim Ketua  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

b. Sebagai Hakim Anggota  1 - 5 kali  >5-10 kali  >10-20 kali >20 kali 

 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 

1. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanda silang (X) atau melingkari skala sikap yang Bapak/Ibu 
anggap paling  sesuai dengan keadaan yang dialami di lingkungan  kerja selama ini. 

2. Mohonlah diisikan komentar untuk memperkuat jawaban 
3. Mohonlah diisikan saran perbaikan dalam peningkatan kualitas kinerja auditor dimasa yang akan 

datang terutama terkait dengan peran auditor membantu aparat penegak hukum dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi.  

4. Kerahasiaan atas jawaban yang telah diberikan, akan terjamin sepenuhnya. 
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1. Dalam pemeriksaan di pengadilan, untuk memperkuat pembuktian dakwaan 
Penuntut Umum mengajukan  Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 
Negara (LHPKKN) yang diperoleh dari BPKP sebagai Alat Bukti Surat. 
Menurut bapak/ibu hakim apakah  LHPKKN tersebut dapat diterima sebagai : 

 1.  Alat Bukti  Surat 
 2.  Barang Bukti 
  

Komentar: 
 
 
 
 
 

2 Menurut pengalaman Bapak/Ibu hakim, seberapa jauh LHPKKN yang 
menginformasikan jumlah kerugian keuangan negara diajukan oleh Penuntut 
Umum, digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sebagai dasar 
pengambilan putusan antara lain untuk menetapkan jumlah Uang Pengganti: 

 1.  Sampai dengan 20 % 
 2. Diatas 20 % s/d 40 % 
 3. Diatas 40 % s/d 60 % 
 4. Diatas 60 % s/d 80 % 
 5. Diatas 80 % s/d 99 % 
 6. 100 % 
  

Komentar: 
 
 
 
 
 

3 Penuntut Umum mengajukan Auditor dari BPKP untuk menjadi Ahli di 
pengadilan yang  akan menjelaskan proses/modus operandi terjadinya kerugian 
keuangan negara dan metode/proses penghitungan kerugian keuangan negara 
serta besarnya kerugian keuangan negara di depan sidang pengadilan perkara 
tindak pidana korupsi. Menurut bapak/ibu hakim apakah  Auditor dari BPKP 
tersebut: 

 1. Dapat diterima sebagai  Ahli  
2. Tidak berwenang memberikan keterangan ahli 
3. Tidak kompeten memberikan keterangan ahli. 

 Komentar: 
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