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UPAYA AKUNTAN
MINIMALISASI FRAUD

Prof. Dr. Haryono Umar, MSc, Ak, CA

Definisi

 Perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh pihak dari dalam dan/atau dari luar

organisasi, dengan maksud untuk

mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

kelompoknya yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan pihak lain.

- pencurian aset (misappropriation of assets)

- laporan keuangan yg tdk benar

(fraudulent financial reporting)

- Korupsi (corruption)

Unsur Fraud 

Elements

Of 

Fraud

Conversion

Concealment Theft

Actors

• Financial Statement

• Mispresentation of facts

• Misappropriation of assets 

• Concealment of material facts

• Ilegal acts

• Conflict of interrest

• briberry

Mgt 

• Embezlement of money or property

• Breach of fiduciary duty

• Theft of secrets of intelectual property

• Ilegal acts
Employee 

• Customers

• Partners

• SuppliersExtern
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Bentuk Fraud

• Asset Misapproprition
• penyalahgunaan atau pencurian asset atau harta perusahaan

atau pihak lain merupakan bentuk kecurangan (fraud) yang 
paling mudah dideteksi karena sifatnya berwujud (tangible) 
atau dapat diukur/dihitung (defined value).

• Fraudulent Financial Reporting
• tindakan yang dilakukan pejabat atau eksekutif suatu

perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi
keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa
keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan
keuangannya.

• Corruption
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Asset Misappropriation

 Cash

- Kecurangan setelah pembukuan

- kecurangan sebelum pembukuan

 Fraudulent Disburstment

- Falsified Wages

- Overstated Expenses

- Fictious Expenses

- False Refund

- Billing Scheme

 Inventory and Other Assets

- Larceny

- Mis use

Pembobolan simpanan nasabah kakap oleh Melinda selama kurang lebih tiga 

tahun berakhir 23 Maret 2011. Ybs menyalahgunakan kepercayaan para nasabah 

kakap dg menyodori blanko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan 

transaksi. Namun ternyata Melinda mencuri uang tersebut sedikit-demi sedikit 

tanpa disadari pemilik rekening melalui persekongkolan jahat dengan bawahannya, 

Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank.

Untuk mengaburkan bukti kejahatan, Melinda membuat perusahaan pribadinya (, 

PT Sarwahita Global Manajemen, PT Porta Axell Amitee, PT Qadeera Agilo 

Resources, dan PT Axcomm Infoteco Centro ) yang dialiri dana nasabah Citibank 

atas nama orang lain. Pada akhirnya, duit inilah yang digunakannya, antara lain 

untuk menyicil angsuran mobil super mewah seperti Ferrari. Tengok saja kesaksian 

Rohly Pateni, salah satu nasabah yang menjadi korban Melinda. Dia mengaku 

sangat percaya kepada Melinda karena sudah 18 tahun menjadi nasabah Citibank 

dan ditangani Melinda. Dia jarang mengecek rekeningnya karena sibuk bekerja.

Dari keempat perusahaan ini, Melinda kembali menarik uang untuk kepentingan 

pribadinya, Andhika maupun adiknya, Visca Lovitasari serta suami Visca, Ismail bin 

Janim. Andhika menampung uang curian itu dengan membuka banyak rekening 

dengan identitas berbeda karena menggunakan KTP palsu. 

Contoh Kasus MD – sumber Okezone
Fraudulent Financial Statement

• Financial

- overstated/understated asset or revenues

- Timing differences

- Fictious revenue

- Concealed liabilities n expenses

- Improper disclosure

- Improper assets valuation

• Non Financial

- performance

- BAST
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Contoh-PT KAI-sumber Kompas

 Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan 

keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN 

itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp6,9 Miliar. 

Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, 

perusahaan justru menderita kerugian sebesar 

Rp63 Miliar.

 Kewajiban PT KAI membayar SKP-PPN) sebesar Rp 

95,2 Miliar tahun 2003 disajikan dalam laporan 

keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada 

beberapa pelanggan yang seharusnya 

menanggung beban pajak itu
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Earnings Management

1. The management of enterprises    chooses the best accounting 

polices or the accruals controls to make the earnings reach the 

expected level under the pressure from the relevant stakeholds 

and the value of enterprises can be maximized. 

2. intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan 

privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral 

dari proses tersebut). Schipper (1989)

3. Surifah (1999): EM akan  mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan, 

karena ada unsur manipulasi (conversion and concealment) atas 

laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara 

manajer dan pihak eksternal perusahaan

Corruption

• Artian Sempit

• Pemahaman legal

• Ada pelaku, ada yang diuntungkan, ada aturan yang 

dilanggar, ada kerugian negara

• Artian Luas

• nepotisme/pavoritisme, 

• Kolusi

• Ketidakjujuran/kejahatan (cheating, fraud dan dishonesty), 

• kejahatan intelektual (intellectual corruption).

Abuse Of Power
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Pasal 8

Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara

Delik pengadaan barang dan jasa

Delik penggelapan uang dan surat berharga

Delik penyuapan hakim dan advokat

Delik gratifikasi

Pasal 2(1); 3 UU No 31 th 99

Pasal 7, 12(l)

Pasal 6, 12(d), 12(e)

Pasal 12B jo Pasal 12C

Delik pemberian sesuatu/janji 
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)

Utk melakukan atau tdk melakukan
Ps 5(1) a,b;  12(a), 12(b)

Delik pemalsuan buku dan catatan
Perusakan buku dan catatan

Pasal 9 + pasal 22 (31 th 99)

Pasal 10 

Delik menghalang-halangi Pasal 21 (31 th 99)

Unsur-unsur Korupsi

Ada Pelakuknya

Menguntungkan diri sendiri, orang lan, 

atau korporasi

Melawan hukum

Merugikan keuangan negara

HU

Para Pelaku

 Pejabat (DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, 

Direksi, Ketua Lembaga, dll)

 Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, 

Pengawas, dll)

 Pengusaha

 Profesor, Doktor, dll

 Laki-laki, Perempuan

 Tua ,maupun Muda

Courtesy by Google.com

Upaya Akuntan

Penindakan

Audit forensik

Perhitungan
Kerugian
Negara

Keterangan
Ahli

Pencegahan

Menghilangk
an penyebab

Fraud

Risk 
Management

Mencegah 7 
hal
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Audit Forensik- Alat Bukti

 Menurut KUHAP pasal 184 ayai (1) dijelaskan 

bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam 

suatu proses pembuktian pidana meliputi : 

 a.Keterangan saksi; 

 b. Keterangan ahli; 

 c. Surat atau dokuman; 

 d. Petunjuk; dan 

 e. Keterangan terdakwa.

Keterangan Ahli

 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

 ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seorang 

meliputi kriminalistik. Ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan 

tentang sidik jari,serta hal-hal lain seperti kualitas barang, 

spesifikasi barang, suara, keuangan negara, dll. Oleh karena 

itu seorang ahli dapat didengar keterangannya mengenai 

persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu 

mengetahui bidang itu secara khusus. (Van Bemmelen)

 Pasal 186 KUHAP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah 

apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan



 Ahli – deskundige

 Ahli yang diminta untuk mengemukakan pendapatnya tentang suatu 

persoalan atau kasus yg sdg ditangani, tanpa melakukan 

pendalaman/pemeriksaan atas materi atau substansi kasus/perkara  

tersebut 

 Saksi ahli – getuige deskundige

 Ahli yang sebelumnya telah mengetahui dan  menyaksikan barang bukti 

atau saksi diam, melalui kegiatan pemeriksaan dan telah atau akan 

dituangkan dalam dokumen hasil pemeriksaan 

 Zaakundige

 Ahli yang diminta hakim untuk menerangkan tentang suatu persoalan yg 

sebenarnya dpt dipelajari sendiri oleh Hakim tetapi akan memakan 

banyak waktu dan tenaga sedangkan hakim terkendala dg jadwal 

persdiangan 

Ahli Perhitungan Kerugian Negara
1. Kerugian total (total loss).

kerugian ditentukan senilai jumlah keseluruhan uang yang telah dikeluarkan atau 

jumlah penerimaan (pajak, PNBP, hibah) yang tidak disetorkan.

- PBJ dimana barang tersebut sudah tidak diproduksi lagi baik barang maupun suku 

cadangnya. Maka kerugian negara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan tanpa 

memperhitungkan nilai jual kembali barang tersebut.

2. Kerugian total dengan penyesuaian.

Modifikasi dari metode “kerugian total” dengan penyesuaian ke atas. Metode ini

diterapkan bila barang yg diadakan dinilai berbahaya sehingga perlu dimusnahkan. 

Penyesuaian ini dilakukan karena pemusnahannya mengeluarkan biaya lagi.  

PBJ sebuah jembatan yang tidak sesuai spek sehingga dikhawatirkan akan sangat 

membahahayakan masyarakat sehingga harus dirobohkan. Kerugian negara adalah 

sejumlah nilai pengadaan jembatan ditambah dengan biaya pembongkaran dan 

pembersihan lokasi.

3. Kerugian bersih (net loss).

Modifikasi dari metode total lost namun disesuaikan kebawah. Untuk dapat digunakan, 

maka persyaratannya adalah bahwa barang yang diadakan tersebut (belum terpasang, 

tdk sesuai spek) masih bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Kerugian

dihitung dengan cara total lost dikurangi nilai bersih barang yg telah diserahkan.

Lanjutan dari atas, jika barang yang dibeli tersebut masih mempunyai nilai dan dapat 

dijual untuk mengurangi kerugian negara. Maka kerugian negara diperhitungkan dg 

hasil jual barang tersebut dann ditambah biaya terkait lainnya. 
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Perhitungan-Kerugian Negara

4. Nilai wajar.

Untuk menerapkan metode ini, diperlukan harga
pembanding (nilai pasar) yg dikeluarkan oleh
lembaga terpercaya. Selisih antara nilai pasar dg 
yg dibayarkan dihitung sebagai kerugian negara. 
a. Terkait dg PBJ -- selisih antara jumlah yang 

dibayarkan dengan nilai wajar.
b. Terkait pelepasan/penjualan aset, --- selisih antara 

nilai yg wajar dengan jumlah uang yang diterima
sebagai pembayaran aset tersebut.

c. Terkait dengan tukar guling (ruilslag)….  selisih
antara nilai wajar dengan nilai pertukaran
(exchange value).

Metode Perhitungan

5. Opportunity loss.
Terkait dengan proses pengambil keputusan apakah
telah mempertimbangkan berbagai alternatif dan 
alternatif yang dipilih adalah alternatif yang terbaik. 
Banyak yg takut bertindak karena khawatir terkena
kasus, namun dia membiarkan terjadinya kerugian, atau
opportunity loss. Intinya adalah bahwa setiap tindakan
harus berorientasi pada sebanyak-banyaknya
kemanfaatan bagi negara. Namun ini baru dari sudut
pandang ekonomi bukan hukum
Perbandingan juga dengan potensi masa depan

6. Bunga (Interest)
Dalam hukum ini belum dipertimbangkan sebagai
kerugian negara karena penegakan hukum bukan untuk
pemulihan namun berdasarkan apa yg sdh dilakukan. 
Namun sebenarnya ini bagian dari dampak kerugian 
karena korupsi

Kuantifikasi Dampak
 sebagai contoh, apabila terjadi suap oleh sebuah perusahaan

kepada pejabat di suatu instansi pemerintah maka pada laporan rugi

laba perusahaan penyuap dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan Rp xxx

Dikurangi beban biaya (Rpxxx)

Ditambah suap yg dilakukan Rp xxx

Ditambah multiplier Rpxxx

Profit Rpxxx

 Dengan demikian pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan

penyuap harusnya berdasarkan perhitung seperti diatas atau dengan

formula lainnya yang lebih tepat berdasarkan kajian para ahli. 

Kerugian perusahaan kompetitor dan beban yang ditanggung

masyarakat termasuk dalam multiplier tersebut, dan kerugian Negara 

termasuk dari kekurangan penerimaan pajak.

Pressures
Finance

Superiors

Relatives ,etc

Opportunity
Control (env, acct, SOP)

IA

Naked emperor Phen

Rationalization
They owe me

No body will get hurt

I deserve more

Org goals

Capability
Resources

Information

Absolute power distance

Integrity
Lack of Ethics

Period of jobs

Courtesy by Google.com
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Kontribusi  - Preventif

 Mencegah Penyebab Terjadinya Fraud

 Membangun sistem – governance

 Transaparansi : keterbukaan dalam manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, ekonomi dan sosial 
sebagai wujud keinginan untuk selalu diawasi oleh pemilik sesungguhnya yakni seluruh masyarakat.

 Akuntabillitas : kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah atau didelegasikan untuk 
mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada yang menitip amanah/ 
mendelegasikan wewenang sampai yang memberi amanah atau mendelegasikan kewenangan puas dan 
bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

 Partisipasi : pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers, dan 
kebebasan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat, hal ini berarti pejabat harus siap menerima 
masukan apapun baik dari bawahan maupun masyarakat

 Tekanan

 Staf yg Kuat

 Organization Culture

 Partisipasi - WBS

 Pressures

 Transparasi : institusi dan individu ,, kualitas informasi

 Revisi aturan yg koruptif

 Rationalization

 Kejujuran, full disclosures

 Akuntabilitas – obligation to answer

Risk Matrix
PUPPIES

(probability tinggi, dampak kecil)

Menyebabkan kerusakan tapi mudah

dikendalikan

TIGERS

(probability tinggi, dampak besar)

Berbahaya, hrs segera dicari

penanganannnya dg cepat

KITTENS

(probability rendah, dampak kecil)

Masih perlu sedikit perhatian, namun masih bisa

ditolerir

ALLIGATORS

(probability rendah, dampak besar)

Berbahaya, masih bisa dihindari dg hati-hati

7 reasons why Good people do Bad things

 Kurang silaturahim.... Orang kuat (Steward dan 
kompeten)

 Ingin mencapai kinerja

 Terlanjur janji

 Loyalitas Berlebihan

 Mudah Percaya 

 Menganggap diri yg paling benar

 Tdk kuat pressures

HU


