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BAB IV
PERAN SATUAN PENGAWAS INTERN DIBADAN USAHA
MILIK NEGARA DENGAN AUDIT FORENSIK
A.

Pengawasan Intern di BUMN
1.

Peran Satuan Pengawasan Intern

Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Korupsi.
Kasus fraud di Indonesia terjadi di intansi pemerintahan maupun pada
beberapa Badan Usaha Milik Negara.Terdapat kemungkinan bahwa inspektorat
atau satuan pengawas tidak mampu memberikan solusi yang nyata kepada
instansi

untuk

menghentikan

atau

setidaknya

mencegah

terjadinya

penyimpangan meski telah mampu mengetahui gejala-gejala (symptoms) di
berbagai kecurangan (fraud). Penyimpangan kecurangan (fraud) dapat dilakukan
baik oleh manajemen puncak maupun pegawai lainnya untuk mendapatkan
keuntungan secara tidak beretika dengan cara melakukan tindakan-tindakan
kriminal seperti korupsi, kolusi, penipuan, dan lain sebagainya.220
Kasus yang dihadapi PT. Kimia Farma Tbk, yakni tentanglaporan
keuangan yang overstated, seperti diketahui terungkapnya dugaan markuplaporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk, yaitu terjadinya pengelembungan
lababersih pada laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk tahun 2001 (senilai Rp
32,668miliar, karena laporan keuangan yang seharusnya sebesar Rp.99,594
miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini menyeret sebuah KAP yang menjadi
auditor PT. Kimia Farma Tbk.221
Dari tiga kasus fraud pada Bank BUMN di atas jumlah kerugian yang
diderita negara mencapai triliunan rupiah. Selain potensi kerugian akibat kredit
bermasalah, ketiga bank yang sudah menjadi bank terbuka itu reputasinya ikut
anjlok, sehingga harga sahamnya jatuh. Pada kasus Fraud di BNI dan BRI
220

Santoso, Urip dan Pambelum, 2008.Pengaruh Penerapan Akuntansi SektorPublik Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalamMencegah Fraud.Jurnal Administarasi
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sebelumnya, murniterjadi karena ada kerja sama pada level operasional tingkat
cabang, atau antara pembobol dan pegawai bank, sehingga sistem yang
sedemikian ketatnya bisadijebol.222 PT. Pertamina juga tidak lepas dari
permasalahan fraud dan korupsi, beberapa perkara tindak pidana korupsi telah
dilakukan proses penegakan hukum.

Keberadaan internal audit pada PT.

Pertamina sangat mendorong upaya mewujudkan tata kelola penyelenggaraan
perseroan yang bersih dari praktik fraud dan korupsi. Terlebih lagi trend
pengaduan demikian tinggi yang diterima langsung oleh internal audit. Jika
dilihat dari trend pengaduan pada tiga tahun terakhir, sampai dengan Desember
2015, jumlah pengaduan yang diterima meningkat cukup signifikan setiap
tahunnya dimulai tahun 2013, baik melalui saluran WBS maupun pengaduan
yang langsung diterima oleh internal audit. Dapat dilihat pada diagram di bawah
ini.
Bagan 5. Diagram Rekapitulasi dan Trend Pengaduan

(Sumber : P.T. Pertamina, 2016)

Dari 24 pengaduan yang masuk ke Internal Audit pada tahun 2013,
sebanyak 9 (Sembilan) pengaduan atau atau sebesar 38% ditindaklanjuti melalui
audit investigasi. Pada tahun 2014, dari 16 pengaduan yang masuk, sebanyak 11
(sebelas) pengaduan atau sebesar 69% ditindaklanjuti melalui audit investigasi.
Pada tahun 2015, dari 24 (dua puluh empat) pengaduan yang masuk, sebanyak
222
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commit to user

127

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

13 pengaduan atau sebesar 54% ditindaklanjuti melalui audit investigasi.
Sisanya sebanyak (sembilan) pengaduan akan ditindaklanjuti pada tahun 2016.
Jika di lihat dari jenis penyimpangannya, hasil audit investigasi sebagian besar
masuk dalam kategori korupsi. Dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
Bagan 6. Diagram Jenis Penyimpangan

(Sumber : P.T. Pertamina, 2016)
Bagan 7. Diagram Tindak Lanjut

commit
to user 2016)
(Sumber : P.T.
Pertamina,

128

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Sebagai langkah pencegahan dan penangkalan terjadinya fraud, disamping
penerapan fraud awareness programyang terus dilakukan, Direksi juga saat ini
senantiasa mendorong Internal Audit untuk menindaklanjuti hasil audit
investigasi dengan membawa kasus-kasus fraud kepada aparat penegak hukum.
Dorongan positif dari Direksi untuk membawa kasus-kasus fraud kepada aparat
penegah hukum tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi internal audit,
khususnya Fungsi Investigation Audit & WBS untuk terus meningkatkan
profesionalitasnya dalam pengungkapan kasus-kasus yang ada.
Ketika audit investigasi yang dilaksanakan telah selesai dilakukandan
diperoleh

kesimpulan

bahwa

indikasi

fraud

yang

diperiksa

terbukti

kebenarannya, dan dengan pertimbangan tertentu Direksi memutuskan untuk
meneruskan kepada aparat penegak hukum, maka pihak terkait yang berwenang
didalam perusahaan akan menindaklanjuti untuk membawa kasus kepada aparat
penegak hukum. Dalam melakukan audit investigasi, umumnya tim investigator
menggunakan teknik-teknik audit dan dengan mendapatkan bukti audit sebagai
berikut:
Tabel 4. Teknik dan Bukti Audit

No
1

Teknik Audit

2
3
4

Memeriksa fisik
Examination
Meminta konfirmasi
Memeriksa dokumen
Review analitikal

5
6
7

Meminta informasi lisan / tertulis
Menghitung kembali
Mengamati

2.

Bukti Audit
Physical Examination
Confirmation
Documentation
Analytic/Analytical
Review
Inquiries of the auditee
Reformance
Observation

Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi di BUMN

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud, yang
sering disebut teori GONE yaitu sebagai berikut:223
1.
223

Greed (keserakahan)
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2.

Opportunity (kesempatan)

3.

Need (kebutuhan)

4.

Expossure (pengungkapan)
Faktor greed dan need merupakan factor

yang berhubungan dengan

pelaku fraud atau disebut faktor individu. Adapun faktor opportunity dan
exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai
korban.
1.

Faktor generik
Faktor generik yang meliputi opportunity (kesempatan) dan exposure
(pengungkapan) merupakan faktor yang berada pada pengendalian
organisasi. Pada umumnya kesempatan melakukan fraud selalu ada pada
setiap kedudukan, hanya saja adanya kesempatan besar maupun kecil
tergantung kedudukan pelaku menempati kedudukan pada manajemen atau
pegawai biasa. Adapun pengungkapan berkaitan dengan kemampuan dapat
diungkapnya dapat diungkapnya suatu fraud, dan sifat serta luasnya
hukuman bagi pelakunya. Semakin besar pengukapan fraud yang terjadi,
maka kemungkinan pelaku melakukan fraud semakin kecil..

2.

Faktor individu
Faktor individu yang meliputi greed (keserakahan) dan need(kebutuhan)
merupakan faktor yang ada pada diri masing-masing individu, dengan arti
berada di luar pengendalian organisasi. Faktor ini terdiri atas dua unsur
yaitu:
1.

Greed factor, yaitu moral yang meliputi karakter, kejujuran dan
integritas yang berhubungan dengan keserakahan.

2.

Need factor, yaitu motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan
seperti terlilit hutang atau bergaya hidup mewah

Tuanakotta membagi fraud (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi
berdasarkan perbuatan, yaitu:224
a.

224

Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)
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Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan
yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material. Laporan
Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat
bersifat finansial atau kecurangan non finansial.
b.

Penyimpangan atas Aset (Asset Misappropriation)
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta
perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling
mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung
(defined value).

c.

Korupsi (Corruption)
Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama
dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan
jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan
hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik
sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering
kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati
keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk di dalamnya adalah
penyalahgunaan wewenang / konflik kepentingan (conflict of interest),
penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities)
dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).
Kecurangan (fraud) yang sering dijumpai dalam praktik di Indonesia,

antara lain dapat dibedakan sebagai berikut di bawah ini:225
a.

Kecurangan

yang merugikan

perusahaan swasta, baik dilakukan

manejemen maupun karyawan yang berupa pencurian, penggelapan,
pemalsuan dan lain-lain. Apalagi hal tersebut terjadi pada Badan Usaha
Miilik Negara (BUMN) termasuk PT Negara (Persero), Badan Usaha
Milik Daerah atau perusahaan/badan hukum lain yang mempergunakan
modal dan kelonggaran dari negara dan masyarakat, maka tindak pidana
tersebut termasuk tindak pidana korupsi.

225
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Kecurangan yang menguntungkan perusahaan, antara lain dilakukan
dengan mark up laporan keuangan yang dipakai untuk mengajukan kredit
bank agar memperoleh kredit dalam jumlah besar, atau memanipulasi
pembukuan agar sedikit mungkin membayar pajak ke Negara. Perbuatan
yang menguntungkan perusahaan juga bisa dilakukan dengan melakukan
akal tipu dalam penjualan barang bangunan atau jasa kepada perusahaan,
atau sengaja dalam operasi binisnisnya melanggar ketentuan pemerintah.

c.

Kecurangan yang dilakukan manejemen dengan melakukan mark up
laporan keuangan. Tujuannya agar manejemen kelihatan berhasil,
perusahaan memperoleh laba sehingga manejemen dipertahankan oleh
rapat pemegang saham.Di samping itu mungkin juga agar memperoleh
tantiem yang besar.

d.

Kecurangan yang terjadi pada instansi Pemerintah atau Perusahaan
Negara/Daerah pada umumnya pasti merugikan negara.
3. Peranan SPI dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di
BUMN dengan Audit Forensik.
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik.
Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan,
monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat
yang

memburuk.Hasil

pengamatan

Sofian

Effendi

(Rektor

UGM)

menyimpulkan, sampai dengan saat ini Indonesia masih dihadapkan banyak
masalah dalam mengembangkan good governance, antara lain tantangan dalam
pemberantasan KKN,

clean government,

kebijakan

yang tidak

jelas,

kelembagaan belum ditata dengan baik, penempatan personil tidak kredibel, dan
enforcement menggunakan sentra kehidupanpolitik yang kurang berorientasi
pada kepentingan bangsa.
Penyelenggaraan pemerintahan disarankan harus hati-hati, sesuai dengan
praktek internasional, memperhatikan budaya dan kondisi bangsa, tidak terjebak
dan terjerumus pada jebakan commit
asing toatau
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penyelenggaraan negara, hubungan pusat dan daerah, dan dalam pengelolaan
keuangan negara. Selanjutnya ditegaskan bahwa reformasi kelembagaan
merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya
pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yang dapat
menciptakan keadilan sosial bagi semua.226
Gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran
yang cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan
keberhasilan

pemerintah

dalam

menjalankan

program

dan

kebijakan

pembangunan. Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan
mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik,
maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran
ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.
Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan
lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata kepemerintahan yang
baik (good governance), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana
untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.Konsep
ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (World Bank), United Nations
Development Program (UNDP), Asian Development Bank (ADB), dan
kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk
mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata pemerintahan tersebut
berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal.227
Tata kepemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola
urusan-urusan negara pada semua tingkat.Tata pemerintahan mencakup seluruh
mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompokkelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum,

226
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dan Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh AIPI, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia,
Medan, 3-4 Mei 2006.
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memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga
dan kelompok masyarakat.228
Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya
demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat
mutlak bagi terwujudnya good govemance, yang berdasarkan pada adanya
tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu
akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan
nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah
governance.
Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi
semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada
pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah,
masyarakat madani, dan pihak swasta. Good governance juga berarti
implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan
hanya

untuk

kemakmuran

orang-per-orang

atau

kelompok

tertentu.229

Kelemahan governance di korporasi maupun di pemerintahan ditengarai menjadi
penyebab munculnya kecurangan seperti korupsi, asset misappropriation, dan
kecurangan laporan keuangan.
Melihat kenyataan pada umumnya dimana dampak korupsi secara
langsung ditemukan pada sektor pelayanan publik, sehingga pada sektor inilah
dinamika korupsi antara sektor pemerintah dan swasta biasanya dapat lebih
terlihat karena adanya kontak langsung dengan masyarakat. Dalam kaitannya
dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka
peranan auditor forensik sangat diperlukan dan strategis dalam melakukan
pengawasan atas berbagai penyimpangan, kecurangan (fraud) dan tindak pidana
korupsi yang merugikan Keuangan Negara.
Audit Forensik pada hakikatnya hendak mewujudkan adanya prinsipprinsip yang ada dalam Good Corporate Governance yakni transparansi di
bidang keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, akuntabilitas
228
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yang berupa peran dan tanggung jawab serta keseimbangan kepentingan dalam
kerangka pengawasan Komisaris dan responsibilitas atau pertanggung jawaban
yang dilakukan oleh Direksi beserta jajarannya sesuai dengan Standar Operating
Procedure (SPO) perusahaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perusahaan dan sesuai peruntukan dalam anggaran yang telah ditentukan.
Masuknya hukum administrasi dan hukum pidana ke dalam pengelolaan
anggaran terutama oleh Badan Usaha Milik Negara telah mengonstruksikan asas
hukum pidana pada saat ini bahwa asas legalitas ditujukan bukan hanya untuk
melindungi kepentingan individu, akan tetapi melindungi masyarakat dari
kejahatan, khususnya dari praktik korupsi.230
Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya
demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat
mutlak bagi terwujudnya good governance, yang berdasarkan pada adanya
tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu
akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan
nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah
governance.231 Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan
tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi
menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh
pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Good governance juga
berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak,
bukan hanya untuk kemakmuran orang-perorang atau kelompok tertentu.232
Kelemahan governance di korporasi maupun di pemerintahan ditengarai
menjadi

penyebab

munculnya

kecurangan

seperti

korupsi,

asset

misappropriation, dan kecurangan laporan keuangan. Melihat kenyataan pada
umumnya dimana dampak korupsi secara langsung ditemukan pada sektor
pelayanan publik, sehingga pada sektor inilah dinamika korupsi antara sektor
230
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pemerintah dan swasta biasanya dapat lebih terlihat karena adanya kontak
langsung dengan masyarakat. Dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka peranan auditor forensik sangat
diperlukan dan strategis dalam melakukan pengawasan atas berbagai
penyimpangan, kecurangan (fraud) dan tindak pidana korupsi yang merugikan
keuangan negara.
B.

Peranan Audit Forensik Dalam Pembuktian Korupsi
1. Penentuan dan perhitungan kerugian negara.
Perkembangan positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia membuat

Badan Pemeriksa Keuangan yang selama era orde baru “dikerdilkan” menjadi
pulih, dengan terbitnya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara yang menegaskan tentang kewenangan BPK sebagai Pemeriksa
Keuangan Negara yang kemudian di dukung dengan Undang-Undang No 15
Tahun 2006 yang memberikan kemandirian dalam pemeriksaan keuangan
Negara baik yang tidak dipisahkan maupun yang dipisahkan seperti BUMN dan
BUMD skaligus penentu jumlah kerugian keuangan negara. Dilibatkannya
akuntan dan auditor forensik dalam kegiatan-kegiatan finansial perusahaan
bersama shareholders dan lembaga pemerintahan untuk mencegah terjadinya
fraud dan kecurangan di dalam praktik akuntansi.
Auditor forensik sangat berperan dalam pencegah dan pendeteksi
terjadinya fraud di setiap kegiatan finansial serta melakukan tindakan
represif.Terlebih lagi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka
pendekatan akuntasi dan audit forensik sangat menunjang dalam menentukan
adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.233
Praktek audit tentunya sangat tergantung pada kondisi pengelolaan
keuangan dan hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan. Dalam
kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
peranan audit forensik sangat strategis. Sesuai dengan Pasal 120 ayat (1)
233
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Program. Journal of Collage Teaching & Learning.Vol 2 No. 9, 2007.
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KUHAP, bila penyidik menganggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli
atau orang yang memiliki keahlian khusus. Tujuannya adalah untuk membuat
terang perkara pidana yang sedang ditangani penyidik. Permintaan dari penyidik
hanya dapat dilakukan pada waktu perkara sudahh ada pada tahap penyidikan
dan diduga kuat terdapat unsur pidana yang dilakukan tersangka.Auditor
melaksanakan tugas atas nama penyidik (Polisi atau Jaksa). Prosedur audit yang
digunakan di samping menggunakan standar auditing, kemudian laporan audit
menjadi bagian dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai ahli, dan
selanjutnya menjadi ahli dalam persidangan di pengadilan.
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tidak
memberikan rumusan definitif yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut
kerugian keuangan negara. Dalam penjelasan Pasal 32 hanya dinyatakan bahwa
yang dimaksud dengankerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah
dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang
atau akuntan pubIik yang ditunjuk. Adapun siapa instansi berwenang yang
dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut.
Praktik audit investigatif maupun pemberian keterangan ahli pada
sidang peradilan, seringkali auditor BPKP (baik pejabat struktural maupun
pejabat fungsional auditor) terkadang memiliki pemahaman yang berbeda
mengenai penghitungan kerugian Keuangan Negara. Demikian pula antara satu
auditor dengan auditor lainnya, dan juga cara menerapkan jumlah kerugian
tersebut. Hal ini antara laindisebabkan belum adanya satu persepsi mengenai
kerugian keuangan dengan segala aspek perhitungannya.
Praktik audit investigatif, seringkali bukti-bukti asli yang diperlukan untuk
menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara tidak tersedia secara lengkap.
Ada yang sebagian berupa fotokopi dan atau bahkan yang sama sekali tidak
diketemukan. Hal ini tentunya menjadi masalah, khususnya apabila hasil
perhitungan kerugian Keuangan Negara tersebut disampaikan kepada instansi
penyidik. Penyidik pada umumnya tidak dapat menerima bukti yang hanya
berupa fotokopi. Pada umumnya commit
ahli hukum
berpendapat bahwa fotokopi tidak
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merupakan alat bukti, bahkan sebagai petunjuk sekalipun. Akan tetapi fotokopi
yang dilegalisir,sesuaiaslinya dan diyakini kebenarannya dapat menjadi alat
bukti. Oleh karena itu, auditor harus mengupayakan diperolehnya bukti asli,
namun jika yang ada fotokopi, harus diusahakan untuk memperoleh legalisasi
dari pejabat yang menandatangani bukti tersebut beserta pimpinan instansi yang
diaudit dan diperkuat dengan bukti-bukti lainnya yang mendukung. Apabila
auditor menemukan banyaknya bukti-bukti asli yang tidak ada/hilang (mungkin
dihilangkan) dan yang ada hanya berbentuk fotokopi, maka harus diungkap di
dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) dan ditetapkan pula nilainya.
Pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap keamanan bukti-bukti tersebut
harus diperiksa keterlibatannya dalam kasus penyimpangan yang sedang
diinvestigasi.
Tabel di bawah ini menjelaskan kedudukan auditor berdasarkan
permintaan dari penyidik dalam perkara pembuktian tindak pidana korupsi.

Tabel 5. Kedudukan Auditor Dalam Pembuktian
No
1

2

Peran Audit

Uraian

Menghitung Kerugian Dalam permintaan ini auditor membuat keterangan
Keuangan Negara
ahli dan di BAP oleh penyidik dan selanjutnya
menjadi saksi ahli di sidang pengadilan. Dalam
posisi ini seorang saksi ahli memasuki pokok
perkara, namun dalam praktek dalam sidang
pengadilan keterangan ahli yang diberikan oleh
auditor sering dipermasalahakan oleh Pengacara
(Pembela) terdakwa karena belum adanya aturan
perundang-undangan yang mendasarinya.
Menjadi Saksi Ahli
Dalam hal ini auditor tidak diminta untuk
menghitung kerugian keuangan negara, melainkan
hanya diminatkan pendapat sebagai seorang yang
ahli dalam bidang keuangan dan pembukuan dan
tahu tentang korupsi. Permintaan ini biasanya
dilakukan oleh penyidik yang menangani tindak
pidana kecurangan atau korupsi yang pembuktian
dan perhitungan kerugian keuangan negara relatif
mudah seperti dalam tindak pidana penggelapan.
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Pemeriksaan kasus yang berindikasi kecurangan atau tindak pidana korupsi,
auditor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat
(1) KUHAP tetap berpegang pada keahliannya, namun diarahkan kepada
kepentingan pembuktian oleh penyidik untuk meyakinkan hakim bahwa terjadi
tindak pidana kecurangan atau korupsi. Bagi auditor yang penting adalah
mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung terhadap terjadinya tindak pidana
kecurangan atau korupsi dan yang mendukung perhitungan kerugian negara.
Adapun alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, adalah:
1.

Keterangan saksi;

2.

Keterangan ahli;

3.

Surat;

4.

Petunjuk;

5.

Keterangan Terdakwa.
Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam

Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut:
”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang
bersalah melakukannya.”
Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pemidanaan kepada seseorang
haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam
Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut
undang-undang. Hal tersebut diatas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga
menganut prinsip batas minimum pembuktian yang mengatur batas tentang
keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
Proses peradilan tindak pidana korupsi, untuk menentukan terbukti
tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, perlu dibuktikan unsur
perbuatan melawan hukum dan pembuktian adanya kerugian Negara. Oleh
karena itu, kerugian Negara harus commit
dapat dibuktikan.
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Fungsi audit ini sangat penting untuk mengetahui nilai kerugian negara
yang terjadi berdasarkan bukti audit yang ada. Bukti audit ini merupakan seluruh
informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lainnya yang disajikan
dalam laporan keuangan, yang digunakan oleh auditor sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan opininya, dan bukti audit yang mendukung laporan
keuangan terdiri dari :234
1.

Data akuntasi, antara lain terdiri dari: jurnal, buku besar, kertas kerja, dan
rekonsiliasi.

2.

Bukti penguat (corroborating evidence), antara lain terdiri dari : bukti
analistis, bukti dokumenter, bukti elektronik, konfirmasi, bukti
matematis, bukti fisik, dan bukti representasi tertulis.
Hasil dari pengauditan tersebut berupa opini yang merupakan pernyataan

secara profesional dari auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :235
1.

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.

Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure).

3.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.

Efektivitas sistem pengendalian internal.
Pengungkapan adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi,

diperlukan adanya audit yang lebih khusus dan mendalam melalui Akuntansi
Forensik dan Audit Investigasi.236 Audit investigasi diarahkan terhadap adanya
praktek kecurangan (fraud), yaitu untuk menetapkan secara absolut apakah fraud
benar-benar telah terjadi tanpa menghiraukan apakah kecurangan itu bersifat
material atau tidak, dilakukan dengan suatu tingkat skeptis yang sangat tinggi,
dengan meningkatkan pengujian secara cermat dari seluruh bukti dan berbagai
sumber informasi yang berkaitan dengan suatu hal yang dipertanyakan. Audit
investigasi terhadap adanya fraud ini secara umum dilaksanakan melalui
234

Suradi.Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, (Yogyakarta: Gava Media,
Yogyakarta, 2006), h. 90.

235

Ibid, h.118.

236

Theodorus M. Tuanakotta, Akuntansi
Forensik
dan Audit Investigatif, (Lembaga Penerbit
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akuntansi forensik yang para auditornya telah mengikuti pelatihan khusus
dibidang investigasi fraud danproses pengadilan, baik yang bersifat perdata
maupun pidana.237
Menurut Spencer Picket dan Jennifer Picket, ada beberapa tujuan dari
audit investigatif ini, yaitu antara lain memeriksa, mengumpulkan dan menilai
cukupnya dan relevannya bukti sehingga bisa diterima sebagai alat bukti untuk
meyakinkan hakim di pengadilan (konsepnya adalah forensic evidence, dan
bukan sekedar bukti audit),di samping itu juga untuk menemukan aset yang
digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi, yang
meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses
penyitaan dan atau penjualan aset, serta penentuan kerugian yang terjadi.238
Pelaksanaan audit investigatif diperlukan keterampilan dan kompetensi
multi disipliner, antara gabungan dari akuntan, ahli hukum, investigator,
pengumpul informasi, ahli teknologi informasi, pewawancara dan peneliti.
Auditor harus melakukan penelusuran (tracing) yang mengarah pada upaya
menemukan fakta. Penelusuran tersebut dapat dilakukan berdasarkan: dugaan,
kecurigaan, dan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisa untuk membuktikan
kebenaran akan adanya fraud, khususnya terhadap timbulnya kerugian negara
yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pendeteksian korupsi dilakukan
dengan mengidentifikasi gejala yang sering mengindikasikan adanya korupsi
atau telah terjadi korupsi, dan aktivitas dari investigasi korupsi mencakup
pengujian dan pengkajian gejala yang telah di identifikasi, meliputi penetapan
pelaku, skema yang digunakan, motivasinya, dan jumlah uang atau nilai aktiva
yang digelapkan.

237

Suradi, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Op.Cit, h. 121 - 122.Lihat juga
pendapat T.M. Tuanakotta yang menyatakan bahwa istilah akuntansi forensik bermula dari
penerapan akuntansi untuk memecahkan persoalan hukum.misalnya dalam perhitungan
ganti rugi baik dalam konteks keuangan negara maupun diantara pihak-pihak dalam
sengketa perdata. Ada pula yang menggunakan istilah audit forensik untuk kegiatan audit
investigasi, Theodoms M. Tuanakotta. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Op.Cit,
h.10.

238

Ibid, h.201-202.
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Penghitungan adanya kerugian negara dari modus operandi yang sering
dilakukan dalam suatu tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pelaksanaan
penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, seperti misalnya antara lain :239
1.

Penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa,
yaitu adanya mark up nilai proyek yang tidak sesuai dengan nilai
sebenarnya.

2.

Pelanggaran dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit oleh Bank milik
BUMN.

3.

Penyimpangan dalam tukar guling (ruilslag).

4.

Pemerasan pajak.

5.

Manipulasi tanah.

6.

Pelelangan/tender-pro forma.
Penghitungan kerugian negara terhadap penyimpangan pengelolaan

keuangan negara/daerah harus melalui penentuan yang sangat akurat, sehingga
diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam menghitung kerugian negara
tersebut. Walaupun tidak dapat dipolakan secara seragam dalam penetapan
langkah-langkah

penghitungan

kerugian

Negara,

mengingat

terus

berkembangnya modus operandi dalam tindak pidana korupsi tersebut, tetapi
setidaknya penghitungan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, antara
lain:240
1.

Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, meliputi: scoring jenis
penyimpangan, penelaahan dasar hukum, pencermatan kategori kasus,
identifikasi waktu dan kejadian, identifikasi ada tidaknya perbuatan
melawan hukum, penentuan sebab terjadinya kasus.

2.

Identifikasi transaksi, yang meliputi: proses, jenis, besaran nilai transaksi,
para pihak yang terlibat, dan penentuan jenis kerugian.

239

Badan Pengawas Keuangan Daerah, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusdiklat
BPKP, Jakarta, 1999, h. 308-315.

240

Rosihan Indriwanto, “Yuridiksasicommit
Kerugian
Keuangan Negara dan Lembaga yang
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Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti
yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara atas
kasus.

4.

Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti
yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis.
Adapun nilai yang digunakan untuk menghitung kerugian negara, antara

lain yaitu :241
1.

Historical cost atau nilai yang lazim digunakan.

2.

Sales price.

3.

Replacement cost.

4.

Fair market value.

5.

Historical cost yang disesuaikan dengan indeks tertentu.

6.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

7.

Nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan.
Penggunaan

macam-macam

cara

penilaian

tersebut

harus

pula

memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang beriaku
dan kelaziman yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional yaitu
melalui penghitungan berdasarkan standar yang telah ditentukan, seperti antara
lain melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP), dan dapat diterima logika hukum. Agar tidak
mendzalimi para pencari keadilan (subjek hukum sebagai objek pemeriksaan),
maka para auditor di dalam melakukan audit forensik dan investigasi, dituntut
untuk profesional, proporsional, di samping harus memiliki integritas moral
yang tinggi. Parameter-parameter yang digunakan harus jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan dari berbagai sisi dan sudut pandang, logis serta
transparan, tidak berlandaskan kepentingan tertentu, kecuali hukum.Hal ini
penting, mengingat hukum acara pidana sebagai landasan pijak suatu
pembuktian bertujuan mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang hakiki
dalam upaya mewujudkan tujuan hukum berupa ketertiban dan keadilan
berlandaskan kepada kepastian dan kemanfaatan hukum.
241

Ibid.
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Investigasi

secara

sederhana

dapat

didefinisikan

sebagai

upaya

pembuktian, umumnya pembuktian berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum
acara yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dengan langkah-langkah sebagai berikut: Analisis data yang tersedia,
ciptakan/kembangkan hipotesis berdasar analisis, uji hipotesis dan terakhir
perhalus atau ubah hipotesis berdasar pengujian.
Bagian ini, disampaikan hasil audit investigatif yang terindikasi tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh BPKP, periode tahun 2005 sampai dengan
31 Januari 2011. BPKP telah menyerahkan hasil audit investigatif yang
terindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada instansi penyidik, yaitu Kejaksaan,
Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 1.016 kasus,
dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 6. Rekapitulasi Audit Investigatif yang Terindikasi Korupsi
Instansi
Penyidik
Kejaksaan
Kepolisian
KPK
Jumlah

Jumlah Laporan Per Tahun

Jumlah

2005

2006

2007

2008

2009

2010

69
60
28
157

76
68
37
181

74
76
38
188

87
69
15
171

98
70
1
169

75
71
0
146

2011
(sd.31/1)
2
2
4

481
416
119
1.016

(Sumber : BPKP, 2011)
Selama periode tahun 2005 sampai dengan 31 Januari 2011, BPKP telah
melakukan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada instansi
penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebanyak 2.263 kasus, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 7. Rekapitulasi Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Instansi
Penyidik
Kejaksaan
Kepolisian
KPK
Jumlah

Jumlah Laporan Per Tahun

Jumlah

2005

2006

2007

2008

2009

2010

103
111
5
219

171
170
8
349

175
162
13
350

271
125
9
405

307
177
14
498

281
140
9
430

commit to user
(Sumber : BPKP, 2011)
144

2011
(sd.31/1)
9
3
12

1.317
888
58
2.263

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Selama tahun 2005 sampai dengan 31 Januari 2011, BPKP telah
melakukan pemberian keterangan ahli kepada Kejaksaan, Kepolisian, KPK,
maupun Pengadilan sebanyak 4.132 kali, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 8. Rekapitulasi Pemberian Keterangan Ahli
Instansi
Penyidik

Jumlah Laporan Per Tahun

Kejaksaan
Kepolisian
KPK
Pengadilan
Jumlah

2005

2006

2007

2008

2009

2010

62
28
3
104
197

97
53
9
127
286

117
78
39
195
429

320
36
5
409
770

422
90
12
626
1.150

423
139
699
1.261

Jumlah
2011
(sd.31/1)
39
39

1.441
424
68
2.199
4.132

(Sumber : BPKP, 2011)
Apabila dilihat pada periode tahun

2009 sampai dengan tanggal 31

Oktober 2013, bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan
oleh BPKP kepada instansi penyidik menunjukkan jumlah angka kerugian
keuangan Negara yang cukup besar, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 9. Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2009-2013
(Pembulatan dalam Miliar Rupiah)
No

Tahun
Kejaksaan
Jumlah
Kerugian
Laporan
(Rp)

1
2
3
4
5

2009
2010
2011
2012
2013
Jumlah

307
276
211
231
181
1.206

949
708
1.928
2.171
594
6.351

Instansi Penyidik
Kepolisian
Jumlah
Kerugian
Laporan
(Rp)

175
141
165
252
250
983

614
136
638
263
252
1.903

Jumlah
KPK
Jumlah
Kerugian
Laporan
(Rp)

14
19
8
7
1
39

653
523
216
237
266
1.894

Jumlah
Laporan

Kerugian
(Rp)

496
426
384
490
432
2.228

2.216
1.367
2.781
2.671
1.113
10.149

(Sumber : BPKP, 2014)

Sejak 2009 s.d 31 Oktober tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 5.307 kali
pemberian keterangan ahli oleh BPKP, dengan rincian sebagai berikut:
1.

Kejaksaan sebanyak 1.580 kali;

2.

Kepolisian sebanyak 667 kali;
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3.

KPK sebanyak 28 kali;

4.

Pengadilan sebanyak 3.031 kali, dan lainnya 1 kali.
BPKP juga telah mengembangkan sistem pencegahan KKN (fraud

control plan/FCP).FCP terdiri dari 10 atribut spesifik yang memperkuat sistem
pengendalian intern padasetiap obyek penugasan, yaitu:
1.

Kebijakan Anti Fraud,

2.

Struktur Pertanggungjawaban,

3.

Penilaian Risiko,

4.

Kepedulian Pegawai,

5.

Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat,

6.

Sistem Pelaporan Fraud,

7.

Perlindungan Pelapor,

8.

Pengungkapan kepada Pihak Eksternal,

9.

Prosedur Investigasi, serta

10.

Standar Perilaku dan Disiplin
Audit pada investigasi, teknik audit bersifat eksploratif, mencari ”wilayah

garapan” atau probing yang terdiri dari:
1.

Memeriksa fisik (phisical examination) yaitu penghitungan uang tunai,
kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap dan barang berwujud
lainnya,

2.

Meminta Konfirmasi (confirmation) dalam investigasi konfirmasi harus
dikolaborasi dengan sumber lain (substained),

3.

Memeriksa dokumen (documentation) termasuk didalamnya dokumen
digital,

4.

Reviuanalitikal (analytical review) tekhnik ini mengharuskan dasar atas
perbandingan yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan
berusaha menjawab terjadinya kesenjangan,

5.

Meminta Informasi lisan atau tertulis dari yang diperiksa (inquiries of the
auditee) hal tersebut penting untuk pendukung permasalahan,
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Menghitung Kembali (reperformance) tehknik ini dilakukan dengan
mencek kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang dan lain-lain)
untuk menjamin kebenaran angka,

7.

Mengamati (observation) pengamatan ini lebih menggunakan intuisi
auditor apakah terdapat ha-lhal lain yang disembunyikan.
2. Bukti Audit Forensik.
Pemahaman audit forensik, kita bisa mengacu pada beberapa definisi yang

dirumuskan beberapa ahli atau penulis dalam bukunya berikut ini:
1. Tommie W. Singleton, Aaron J. Singleton, G. Jack Bologna dan Robert
J. Lindquist dalam buku Fraud Auditing and Forensic Accounting (2006)
mendefinisikan:
“Forensic accounting refers to the comprehensive view of fraud
investigation. It includes:
1) The audit of accounting records to prove or disprove a fraud.
2) The interview process of all related parties to a fraud.
3) The act of serving as an expert witness.”
2. Ron Durkin (Clifton Gunderson, LLP) mendefinisikan:
“Forensic accounting involves the application of specialized knowledge
and investigative skills to collect, analyze, and evaluate evidential matter
and to interpret and communicate findings in the courtroom, boardroom,
or other legal and administrative venues.”
3. David O’Reagan (2004) yang dikutip Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak,
CPA, MBA dalam bukunya Audit Kecurangan Dan Akuntansi Forensik
(2011) audit forensik didefinisikan:
“Forensic auditing. Investigative auditing undertaken specifically to
support actions in a court of law. Forensic auditing is associated with
practices like investigation of money laundering transactions, and it is
often aimed at uncovering fraudulent and illegal activity.”
4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik
(SKKNI-AF)

yang

disepakati

berbagai

pemangku

kepentingan

(stakeholders) dalam suatu
konvensi
tanggal 22 Desember 2008, yang
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terdiri dari anggota Kepolisian R.I., anggota Kejaksaan Agung, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal beberapa
Departemen, Inspektorat Daearah, Kantor Akuntan Publik, para pakar
dari kalangan peguruan tinggi, berbagai industri perbankan, asuransi dan
pengguna lainnya, yang kemudian disahkan Keputusan Menteri
Nakertrans No. Kep. 46/Men/II/2009 tanggal 27 Februari 2009, audit
forensik didefinisikan sebagai:
“Suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan
(fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya
fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi.”
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat ditemukan suatu
indikasi terhadap suatu organisasi atau perorangan terdapat fraud (kecurangan),
audit forensik diperlukan untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi
kecurangan yang dapat digunakan dalam proses litigasi.
Pelaksanaan audit forensik, auditor forensik harus mengumpulkan
berbagai bukti audit untuk memperoleh fakta-fakta dan melakukan analisis
berdasarkan keahliannya untuk membuat simpulan tentang terjadi atau tidak
terjadinya fraud atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan kerugian
yang diderita berbagai pihak akibat perbuatan curang yang terjadi.
Bukti-bukti yang dikumpulkan auditor dalam pelaksanaan audit adalah
bukti audit yang diperoleh auditor dengan penerapan teknik-teknik audit
berdasarkan keahliannya. Bukti-bukti audit tersebut tidak selalu persis sama
dengan bukti hukum, misalnya alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Namun karena hasil audit forensik dapat digunakan
dalam proses litigasi, auditor sedapat mungkin harus mempertimbangkan bukti
audit yang dikumpulkannya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum, atau
dapat dikonversi alat penegak hukum menjadi alat bukti hukum. Paling tidak
bukti-bukti audit yang telah dikumpulkannya akan dapat mendukung keterangan
yang diberikannya disidang pengadilan sebagai ahli.
Pasal 183 KUHAP menyatakan :
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali apabila
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya.”
Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley dalam buku
Auditing and Assurance Services (2005) disebutkan bukti audit adalah:
“Evidence is any information used by the auditor to determine whether the
information being audited is stated in accordance with established
criteria. Evidence takes many different forms, including oral testimony of
the auditee/client, written communication with outsiders, observations by
the auditor, and electronic data about transaction.”
Bukti-bukti audit diperoleh dari penerapan teknik-teknik audit dalam
pelaksanaan audit. Menurut Alvin A. Arens dan kawan-kawan, ada tujuh teknik
audit yang menghasilkan bukti-bukti audit sebagai berikut:
1. Physical examination (pemeriksaan/pengujian fisik)
2. Confirmation (konfirmasi)
3. Documentation (pemeriksaan dokumen)
4. Inquiries of the client (wawancara)
5. Reperformance (penghitungan kembali)
6. Observation (observasi)
7. Analytical procedures (prosedur analitis)
Untuk bisa menyimpulkan adanya suatu kecurangan, kejadian, atau peristiwa
tertentu beserta akibatnya, auditor mendapatkan bukti-bukti audit dengan
merancang dan melaksanakan prosedur audit yang merupakan langkah-langkah
sistematis berupa rangkaian teknik-teknik audit yang sesuai untuk mencapai
tujuan audit tertentu.Jadi bukti audit bisa berupa dokumen-dokumen yang
relevan yang diperoleh dan dikumpulkan menggunakan prosedur audit,
pernyataan atau hasil wawancara berbagai pihak, konfirmasi, hasil observasi,
berita acara pemeriksaan fisik, dan catatan lainnya berupa kertas kerja mengenai
pelaksanaan prosedur audit yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan audit.
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Physical examination (pemeriksaan/pengujian fisik)
Penerapan tenik audit physical examination (pemeriksaan/pengujian fisik)
akan menghasilkan bukti pengujian fisik yang lazimnya dituangkan dalam
berita

acara.

Physical

examination

dilakukan

untuk

meyakinkan

keberadaan atau eksistensi dan kondisi aset berwujud tertentu. Teknik ini
antara lain berupa pemeriksaan fisik kas (cash count), inventarisasi
persediaan (inventory check), pemeriksaan fisik atas surat-surat berharga,
inventaris kantor, kendaraan, gedung, kendaraan dan aset-aset lain yang
merupakan aset berwujud.
Teknik audit ini dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu aset
berwujud yang seharusnya ada menurut catatan, laporan, atau dokumen
lainnya. Kemudian dilakukan pengecekan, observasi, inventarisasi atau
pemeriksaan fisik terhadap aset berwujud dimaksud untuk mengetahui
keberadaan, kuantitas, spesifikasi, dan kondisinya. Bukti fisik merupakan
bukti yang sangat dipercaya karena karena ia akan menggambarkan
keadaan yang sebenarnya dan apa adanya. Bukti ini memberikan informasi
dengan tidak pernah berbohong. Bukti fisik yang ditemukan kemudian
dibandingkan dengan yang seharusnya menurut laporan, catatan atau
dokumen lainnya.
2.

Confirmation (konfirmasi)
Teknik konfirmasi dilakukan dengan menguji informasi yang telah dimiliki
auditor untuk mendapat keyakinan yang memadai apakah informasi
tersebut benar atau valid. Pengujian tersebut dilaksanakan dengan cara
meminta penegasan kepada pihak ketiga yang relevan mengenai informasi
tertentu baik secara tertulis ataupun lisan. Bila jawaban atas konfirmasi
tersebut sesuai dengan informasi yang dimiliki auditor, maka auditor akan
lebih mendapat keyakinan yang memadai. Tetapi apabila jawaban
konfirmasi tidak sesuai atau tidak diproleh jawaban atas konfirmasi yang
dilakukan, auditor harus melakukan prosedur audit lainnya untuk
memastikan informasi yang benar. Konfirmasi bisa dilakukan baik kepada
pihak internal entitas tempat terjadinya fraud maupun pihak eksternal yang
relevan

dengan

permasalahan,
commit tomisalnya
user

150

kepada

pegawai

yang

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

melaksanakan kegiatan tertentu, pemasok, debitur, pelanggan, pihak
penerima atau yang memberikan pelayanan atas jasa tertentu, penerima
atau pihak yang menyerahkan aset tertentu dan sebagainya.Walaupun
pihak ketiga biasanya dapat dipercaya, harus diingat bahwa pihak yang
memberi konfirmasi mungkin telibat sebagai pelaku fraud. Karena itu
informasi yang diperoleh dari hasil konfirmasi harus diuji dengan hasil
pengujian lainnya.Hasil penerapan teknik audit yang berupa jawaban
konfirmasi dari pihak yang relevan ini merupakan bukti konfirmasi.
3.

Documentation (pemeriksaan dokumen)
Bukti documentationbisa berupa fisik copy dokumen-dokumen (misalnya
kontrak, berita acara penerimaan barang, faktur, kuitansi), catatan
akuntansi baik tertulis maupun elektronik, pernyataan, gambar, dan fisik
dokumen lainnya yang diperoleh auditor dalam melaksanakan audit. Bukti
documentation juga berupa hasil pengujian atas dokumen-dokumen,
catatan dan berbagai laporan auditi. Bukti pengujian terhadap dokumen
antara lain hasil pengujian atas validitas dokumen, keterjadian, keabsahan,
akurasi data dalam dokumen, kelengkapan dan sebagainya.Sedangkan
bukti pengujian atas catatan dan laporan adalah berupa catatan dalam
kertas kerja berisi penerapan atau pelaksanaan prosedur audit untuk
menguji dokumen, catatan dan laporan serta informasi lainnya yang
dikeluarkan auditi.
Bukti hasil pengujian atas catatan dan laporan serta informasi lain yang
disajikan auditi antara lain:
-

Vouching, yaitu pengujian laporan atau informasi lain yang disajikan
dengan cara melakukan pengujian kebenaran laporan dan informasi
lain yaitu membandingkannya dengan data dalam catatan atau
akuntansi. Kemudian data transaksi atau kejadian yang tercatat diuji
ketepatannya pada bukti dasar yang menggambarkan kejadiannya.
Terhadap data atau informasi yang dicatat dan dilaporkan juga diuji
apakah telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengujian
ini dilakukan untuk menguji bahwa semua informasi yang disajikan
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dalam laporan dan informasi lain telah didukung dan berdasarkan
bukti-bukti yang valid.
-

Tracing, yaitu pengujian untuk meyakinkan bahwa semua transaksi
atau kejadian telah lengkap seluruhnya disajikan dalam laporan atau
informasi lainnya. Teknik audit ini dimulai dari diperolehnya dokumen
yang menunjukkan adanya suatu transaksi atau kejadian yang
seharusnya dicatat dan dilaporkan atau disajikan dalam informasi yang
lain. Dari dokumen tersebut ditelusuri apakah transaksi atau peristiwa
yang terjadi telah dicatat dan dilaporkan atau disajikan dengan lengkap
dan benar.

4.

Inquiries of the client (permintaan keterangan/wawancara)
Bukti wawancara adalah bukti audit berupa hasil wawancara dengan saksi,
tersangka atau pihak yang diduga melakukan fraud, atau pihak lain yang
relevan, baik tertulis maupun lisan.Wawancara dilakukan kepada pihakpihak yang relevan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang ada
hubungannya dengan fraud atau kecurangan yang diduga telah terjadi.
Untuk mendukung bukti simpulan yang dibuat auditor mengenai fraud
yang diduga telah terjadi itu, sedapat mungkin hasil wawancara dituangkan
dalam berita acara permintaan keterangan atau berita acara klarifikasi.Di
dalam pelaksanaan forensik audit, wawancara merupakan teknik audit
yang sangat strategis untuk dilakukan. Dalam kasus fraud, perbuatan
curang atau menyimpang itu umumnya disembunyikan sedemikian rupa
sehingga auditor sering kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti yang
diperlukan. Dengan keahlian dan ketekunan auditor forensik, wawancara
digunakan untuk menggali informasi yang terkait dengan fraud. Dari hasil
wawancara auditor juga akan mendapat petunjuk tentang bukti-bukti audit
lain yang perlu diperoleh dan dari mana bukti-bukti itu didapatkan.

5.

Reperformance (penghitungan kembali)
Bukti reperformanceadalah bukti audit hasil penghitungan kembali yang
dilakukan auditor untuk mengecek kebenaran perhitungan aritmatik (kali,
bagi, tambah, kurang, dan lain-lain). Penghitungan kembali dilakukan atas
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berbagai perhitungan yang dibuat auditi untuk memberi keyakinan yang
memadai atas kebenaran perhitungan tersebut.
6.

Observation (observasi)
Bukti observasi adalah bukti audit berupa hasil observasi atau pengamatan
menggunakan panca indra auditor yang dilakukan atas kegiatan/aktivitas
atau fasilitas auditi atau keadaan tertentu. Melalui teknik audit observasi
banyak cara bisa dilakukan seperti menggunakan indra penglihatan,
pendengaran, pengecapan, perabaan, dan penciuman untuk mengevaluasi
atau mengetahui banyak hal.Melalui observasi yang dilakukan, mungkin
dapat diperoleh adanya indikasi risiko terjadinya fraud pada kegiatan atau
keadaan tertentu. Dengan demikian auditor dapat memberikan perhatian
yang lebih dalam melakukan prosedur audit pada area yang mengandung
risiko tersebut.

7.

Analytical procedures (prosedur analitis)
Bukti analitis, adalah bukti audit yang diperoleh dari penerapan berbagai
teknik audit analytical procedures (prosedur analitis). Bukti ini bisa berupa
hasil pembandingan data yang relevan, atau hasil analisis dengan
menerapkan berbagai formula tertentu seperti statistik, ratio dan
sebagainya.
Prosedur analitis dapat diterapkan untuk mendapatkan gejala terjadinya
suatu peristiwa yang mengindikasikan adanya suatu kecurangan atau
penyimpangan. Setelah indikasi diperoleh, prosedur audit dilanjutkan
dengan penggunaan teknik audit tertentu lainnya yang lebih fokus untuk
membuktikan terjadi atau tidak terjadinya fraud. Prosedur analitis bisa
berupa pembandingan beberapa data yang sama dari sumber yang berbeda
atau data yang berbeda dari sumber sama. Misalnya realisasi penjualan
menurut akuntansi dengan data realisasi yang sama dari bagian penjualan,
atau target penjualan dengan realisasinya yang diperoleh dari bagian
penjualan. Jenis dan jumlah barang yang diterima pihak tertentu
dibandingkan dengan jenis dan jumlah barang yang telah diserahkan atau
dikirim oleh pihak yang menyerahkan.Pembandingan juga dilakukan
terhadap data atau fakta tentang
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ditemukan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dari eksternal
atau internal organisasi auditi, kontrak perjanjian, standar dan ketentuan
lainnya.Prosedur analitis juga dilakukan dengan menerapkan rumus atau
formula

tertentu untuk melihat hubungan antar fakta. Misalnya

penggunaan rasio rendemen hasil gula dengan penggunaan tebu sebagai
bahan baku. Rasio jumlah penggunaan semen untuk suatu volume beton
tertentu dengan spesifikasi tertentu.
Tahap ini pengujian ditujukan pada transaksi atau kegiatan atau area
tertentu yang mengindikasikan adanya kecurangan. Kemudian dengan
prosedur audit lain yang diterapkan, diharapkan diperoleh fakta-fakta yang
akan mendukung simpulan ada atau tidak ada fraud yang terjadi.
Setelah fakta-fakta didapat dari penerapan berbagai teknik audit yang
sesuai dan diperlukan, prosedur analitis digunakan untuk mendapatkan
hubungan antar fakta sehingga dapat disimpulkan apa yang terjadi. Dari
hasil analisis yang dibuat mungkin dapat disimpulkan penyimpangan atau
fraud yang terjadi serta kerugian finansial yang ditimbulkan, pada kegiatan
atau pada unit kerja dimana fraud terjadi, kapan terjadinya, kenapa fraud
bisa terjadi yang dapat menunjukkan adanya motif atau kesengajaan atas
terjadinya fraud, siapa pelaku atau pihak yang terlibat atau yang
bertanggungjawab pada kejadian fraud dan bagaimana fraud dilakukan
yang menggambarkan modus operandi fraud tersebut.
Bukti audit yang dikumpulkan auditor dengan menerapkan berbagai teknik
audit yang dirangkai dalam prosedur audit tersebut harus memenuhi kriteria
bukti sebagai berikut:
1.

Relevan, artinya bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor ada
hubungan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang
hendak dibuktikan.

2.

Kompeten. Kompetensi bukti ditentukan oleh keabsahan bukti yang
diperoleh secara formal. Kompetensi bukti audit juga menyangkut
keabsahan sumber bukti dan cara mendapatkan bukti. Bukti yang
diperoleh dari sumber yang tidak berwenang mengeluarkan bukti
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akan mengurangi kompetensi bukti. Demikian pula cara perolehan
bukti yang melanggar hukum akan membuat bukti tidak kompeten.
3.

Cukup. Kecukupan bukti audit diperoleh dari cukupnya kuantitas dan
kualitas bukti dan juga berbagai jenis bukti audit yang dikumpulkan.
Auditor akan dapat membuat simpulan yang tepat berdasarkan
sejumlah bukti audit yang saling mendukung mengenai permasalahan
tertentu. Dengan bukti audit yang cukup, auditor dapat membuat satu
atau beberapa simpulan hasil audit yang sulit atau bahkan tidak
terbantahkan. Bukti audit yang cukup akan menghilangkan multi
tafsir dalam simpulan hasil audit.

Dengan demikian auditor forensik membuat simpulan hasil audit berupa terjadi
atau tidak terjadinya fraud dan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian
finansial dari fraud yang terjadi, berdasarkan kecukupan bukti audit yang
relevan dan kompeten.
C.

Hubungan Bukti Audit dengan Bukti Hukum
Bukti audit dikumpulkan oleh auditor berdasarkan keahliannya sebagai

auditor dan standar audit yang harus menjadi acuan dalam menjalankan
pekerjaan profesinya. Bukti audit yang diperoleh auditor forensik dari penerapan
teknik-teknik audit tersebut di atas berbeda dengan bukti hukum berupa alat
bukti. Alat bukti sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal 184 Kitab Undangundang Hukup Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi
Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.
Lebih lanjut dengan mengacu pada KUHAP, alat-alat bukti itu dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1.

Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
berupaketerangan-keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya.Keterangan seorang saksi saja atau
commit to user
tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya tidak cukup membuktikan

155

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

bahwa seorang terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan
kepadanya.Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang
sah apabila keterangan saksi itu ada hubunganya satu dengan yang lain
sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
keadaan tertentu.
2.

Keterangan ahli
Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki. Keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3.

Surat
Surat yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti surat harus
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
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 alasan tentang keterangannya
itu. Contoh: akta notaris, akta pejabat PPAT, berita acara lelang
negara, dan lain-lain.

2)

Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi
pembuktian suatu hal menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan
bagi pembuktian suatu hal atau keadaan. Contoh: SIM, paspor, KTP,
IMB, ijazah, surat perintah perjalanan dinas, dan lain-lain.

3)

Surat yang dibuat oleh ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang diminta
secara resmi daripadanya termasuk laporan ahli. Contoh: visum et
repertum, laporan hasil pemeriksaan BPK, laporan audit KAP.Surat
lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.

4)

Petunjuk
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Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dimaksud hanya didapat
dari alat bukti yang lain berupa keterangan saksi, surat dan
keterangan terdakwa.
5)

Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakannya di sidang
pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya, diketahuinya, atau
yang dialaminya sendiri.Keterangan terdakwa yang diberikan di luar
sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di
sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang
sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.Suatu audit
forensik mungkin akan berlanjut ke litigasi atau proses hukum.
Dengan demikian maka fakta dan kejadian yang ditemukan dalam
audit harus dibuktikan dengan alat bukti hukum. Karenanya buktibukti audit harus dapat digunakan penegak hukum sebagai alat bukti.
Sebagian besar bukti audit tersebut tidak dapat digunakan secara
langsung sebagai alat bukti. Auditor forensik sejak awal pelaksanaan
audit harus mempersiapkan bukti-bukti audit dapat dimanfaatkan
oleh penegak hukum dalam proses hukum walaupun sebagian besar
bukti audit tersebut tetap tidak dapat digunakan secara langsung
sebagai alat bukti.

Bukti dokumen asli atau copy yang sudah dilegalisasi seperti dokumen
kontrak, kuitansi, dan lain-lain dapat langsung digunakan sebagai alat bukti.
Bukti audit documentation ini dapat menjadi alat bukti surat dalam paroses
hukum. Tetapi sebagian besar bukti documentation seperti catatan akuntansi dan
catatan hasil pelaksanaan prosedur audit documentation harus dijelaskan auditor
forensik dalam proses litigasi sebagai keterangan ahli.
Bukti audit berupa hasil pemeriksaan fisik kas (cash count), inventarisasi
persediaan (inventory check), pemeriksaan fisik atas surat-surat berharga,
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merupakan aset berwujud, yang dituangkan dalam berita cara pemeriksaan fisik
juga harus dijelaskan oleh auditor atau pihak yang turut serta bersama auditor
melakukan pemeriksaan fisik, dalam keterangan ahli atau keterangan saksi.
Bukti audit berupa hasil konfirmasi juga tidak dapat digunakan aparat penegak
hukum sebagai alat bukti. Aparat penegak hukum harus mengkoversi bukti audit
tersebut sebagai alat bukti dengan meminta keterangan langsung dari pihak yang
memberi konfirmasi. Sehingga hasilnya dapat dipakai sebagai alat bukti
keterangan

saksi.

Auditor

dapat

membantu

penegak

hukum

dengan

menyediakan nama dan alamat pemberi konfirmasi yang jelas.
Bukti audit berupa hasil wawancara baik dengan para saksi, orang lain
yang memiliki informasi yang diperlukan terkait permasalahan yang diaudit
ataupun orang yang diduga sebagai pelaku tidak dapat digunakan sebagai alat
bukti. Bukti ini harus dikonversi oleh penegak hukum menjadi alat bukti dengan
meminta keterangan sebagai keterangan saksi atau keterangan terdakwa kepada
orang yang diwawancara auditor.
Bukti audit berupa bukti analitis, bukti penghitungan kembali dan bukti
observasi yang semuanya dilakukan oleh auditor tidak dapat secara langsung
dijadikan alat bukti oleh penegak hukum. Hasil prosedur analitis, penghitungan
kembali dan observasi harus diminta penjelasan kepada auditor forensik sebagai
keterangan ahli. Dengan demikian auditor tersebut harus bersiap untuk memberi
keterangan ahli di depan penegak hukum untuk menjelaskan bukti-bukti audit
yang dikumpulkan melalui penggunaan teknik audit dalam prosedur auditnya
serta simpulan hasil audit yang dibuatnya berdasarkan bukti-bukti audit tersebut.
D.

Permasalahan Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana
Korupsi
Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru,

walaupun telah banyak tercantum dalam berbagai peraturan perundangundangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Diterimanya
korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan hukum
pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana
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manusia, kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya.242
Sehingga secara dogmatis dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana unsur
kesalahan harus ada, sebagai dasar untuk mempidana si pembuat.243
Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami
perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para
ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu
adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk
memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan
mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.244 Begitupun dalam
masalah pidana dan pemidanaan terhadap korporasi.
Sebagaimana diketahui dalam penanganan suatu tindak pidana maka bobot
penanganan haruslah memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat
baik korban, pelaku, masyarakat maupun negara khususnya penggunaan asas
“Ultimum Remedium” yang menjadi prinsip utama, yang harus diperhatikan
dalam penanganan tindak pidana korporasi. Penanganan penyelesaian tindak
pidana korporasi memerlukan suatu bobot penangan yang harus memperhatikan
collateral consequencies-nya bagi para stake holders (para innocents
shareholders, para karyawan, nasabah, masyarakat termasuk Negara) sehingga
proses penyelesaiannya tidak akan mengganggu kelancaran aktivitas korporasi
yang merupakan penggerak roda perekonomian Negara.245
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Sudarto. 1987. Hukum Pidana 1. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FHUNDIP, hlm.86.
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Seiring dalam hal korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,
maka pertanggungjawaban korporasi secara pidana harus diikuti dengan
menyediakan jenis pidana yang sesuai untuk diterapkan pada suatu korporasi.
Tidak semua jenis pidana yang ada dapat diterapkan atau dijatuhkan kepada
korporasi. Perlu diketahui, dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi
secara pidana, tidak dengan sendirinya pengurus korporasi yang terdapat di
dalamnya tidak dapat dipersalahkan.246 Sulit sekali untuk menentukan kesalahan
korporasi yang merupakan urat nadi dari hukum pidana. Kesalahan yang
dilimpahkan kepada korporasi sebenarnya bukan kesalahan korporasi secara
pribadi, sebab pada hakekatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang
(pengurus korporasi). Terkait dengan sanksi pidana bagi pertanggungjawaban
korporasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, belum tertata secara
baik dan jelas mana yang termasuk pidana pokok, pidana tambahan serta
tindakan. Akibat ketidakjelasan sanksi pidana tersebut akan terjadi keraguraguan pada majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sehingga kecil
kemungkinan terwujudnya kepastian hukum dan peraturan hukum yang ideal.
Indonesia menerapkan prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate
liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar
dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban
korporasi dalam KUHP disebabkan karena subjek tindak pidana yang dikenal
dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (natuurlijke
persoon). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas sociates delinquere
non potest dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.
Dengan

demikian,

pemikiran

fiksi

tentang

sifat

badan

hukum

(rechspersoonlijkheid) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana247.
Prinsip-prinsip pertanggungjawaban korporasi telah diatur dan tersebar
dalam peraturan perundangan di luar KUHP. Prinsip ini dapat ditemukan dalam
dalam Undang-Undang (UU) tentang Penimbunan Barang, dan dikenal secara
lebih luas lagi dalam UU No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana
246

Loebby Loqman. 2002. Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian. Jakarta:
Datacom, hlm.16.
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Ekonomi. Selanjutnya dalam perkembangannya, prinsip pertanggungjawaban
korporasi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
seperti: UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, UU No.10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Lingkungan
Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 serta
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
Pengaturan tentang prinsip-prinsip vicarious liability, telah pula diatur
dalam Rancangan KUHP Tahun 2012, sebagaimana terlihat dalam rumusan
Pasal 38 ayat (2) yang menetapkan bahwa: Dalam hal ditentukan oleh undangundang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang
dilakukan oleh orang lain.248 Atas pertanggungjawaban yang bersifat
pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggungjawab mutlak atas vicarious
liability. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat pula
pandangan

yang

mengatakan

bahwa

korporasi

dapat

dimintakan

pertanggungjawaban tanpa membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan,
yaitu yang dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak, atau strict liability.
Romli menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas “actus
non facit reum nisi mens sit rea” (a harmful act without a blame worthy mental
state is not punishable), juga menganut prinsip pertanggungjawab mutlak tanpa
harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak
pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai strict liability
crimes.249 Prinsip pertanggunggjawaban ini dikenal sebagai strict liability.
Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya
dapat terjadi jika pada diri pembuat terdapat kesalahan, dengan vicarious
liability mendapat perkecualian. Apabila diikuti kontruksi ini, maka dalam
248

Lihat: Pasal 38 ayat (2) Rancangan KUHP Tahun 2012.
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vicarious liability seseorang dipandang bertanggungjawab atas kesalahan orang
lain. Jadi, terdqapat pengecualian dari asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’.
Penjelasan Pasal 32 Rancangan KUHP secara eksplisit menegaskan perkecualian
ini.250
Perihal korporasi sebagai subjek tindak pidana menjadi menarik dalam
pengkajian mengenai aspek kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.Untuk
kepentingan ini, sejauh mungkin juga dikaitkan dengan berbagai perkembangan
baru dalam hukum pidana Indonesia.251 Menurut Chairul Huda, sejauh ini Pasal
45 Rancangan KUHP memang menentukan kapan korporasi melakukan tindak
pidana. Namun demikian, seyogiyanya Rancangan KUHP menentukan baik soal
pertanggungjawaban korporasi maupun tindak pidananya.252
Indonesia dalam konsep KUHP Tahun 2004 juga sudah diatur tentang
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum Buku I . Adapun
pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :
-

Pasal 44 : “Korporasi sebagai subjek tindak pidana ”.

-

Pasal 45 : ”Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh
orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan
hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha
korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”

-

Pasal

46

:

”Jika

tindak

pidana

dilakukan

oleh

korporasi,

pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakann terhadap korporasi
dan/atau pengurusnya”.
-

Pasal 47 : “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama
korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya

250

Chairul Huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
hlm.45.
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sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang
berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.
-

Pasal 48 : “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi
sepanjang, pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi korporasi”.

-

Pasal 49 :
(1)

Dalam

mempertimbangkan

suatu

tuntutan

pidana,

harus

dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan
perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana
terhadap korporasi.
(2)

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dinyatakan dalam putusan hakim.

-

Pasal 50 : “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh
pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat
diajukan oleh korporasi sepanjang alas an tersebut langsung berhubungan
dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi”.

Dikenakannya sanksi pidana/tindakan kepada Korporasi Sebagai Subjek Tindak
Pidana cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi konggres
PBB mengenai ThePrevention of Crime and the Treatment of Offenders, antara
lain:253
1.

Dalam rekomendasi Konggres PBB ke-8/1990 ditegaskan, agar ada
tindakan terhadap “perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara
korupsi”.

2.

Dalam dokumen Konggres PBB ke-9/1995 di Kairo, antara lain ditegaskan
sebagai berikut: “Korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin
terlibat dalam penyuapan para pejabat untuk berbagai alasan yang tidak
semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja
penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya
ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk
perlakuan khusus/istimewa, antara lain:

253
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a.

Memberi kontrak;

b.

Mempercepat/memperlancar ijin;

c.

Membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap
pelanggaran-pelanggaran peraturan.

Pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi
baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya
yang berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dengan dampak yang
ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang konvensional, maka pidana dan
pemidanaan terhadap korporasi merupakan suatu keharusan. Kejahatan
korporasi dalam bentuk fraud, merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang
dilakukan oleh orang-orang yang yang terpandang di mata masyarakat dan
dampak dari kejahatan ini sangat besar di bidang ekonomi suatu negara.
Berdasarkan politik hukum pidana, maka keberadaan suatu badan hukum
atau badan usaha yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai
subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula
dipertanggungjawabkan. Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih
merupakan hal yang baru, walaupun telah banyak tercantum dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat
lambat. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan
permasalahan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang menyangkut
pertanggungjawaban pidana pada korporasi.Apakah unsur kesalahan tetap
dipertahankan seperti halnya pada manusia, kesalahan dalam hukum pidana ini
berarti mengenai jantungnya.254 Sehingga secara dogmatis dapat dikatakan
bahwa dalam hukum pidana unsur kesalahan harus ada, sebagai dasar untuk
memidana si pembuat.255
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Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami
perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para
ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu
adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk
memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan
mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.256 Begitupun dalam
masalah pidana dan pemidanaan terhadap korporasi.
Secara tataran praktis, pengenaan hukuman terhadap korporasi yang
melakukan tindak pidana korupsi dipandang masih belum menunjukkan adanya
efek jera (deterent effect), selain juga masih minimnya hukuman yang
dikenakan. Selain itu, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya yang lebih
mengedepankan prinsip kemanfaatan yang berdayaguna juga masih menyisakan
permasalahan baik teoretis maupun praktis.

pidana korporasi. Lebih lanjut, apakah korporasi dapat mempunyai kesalahan, baik berupa
kesengajaan atau kealpaan.Sehubungan dengan hal tersebut, dapatkah korporasi mempunyai
alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan, seperti halnya subjek hukum manusia.
256
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BAB V
MODEL PEMBERDAYAAN SATUAN PENGAWASAN
INTERN BUMN DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI
A.

Substansi Hukum Pemberdayaan SPI BUMN
Keberadaan Satuan Pengawas Intern (SPI) telah diatur melalui suatu

Undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara ( BUMN ) pada Bab VI Pasal 67 yang isinya:
(1)

Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawas Intern yang
merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan.

(2)

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada
Direktur Utama.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Pasal 67 diatas
telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
Perihal Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara, diatur mengenai eksistensi,tugas dan tanggung jawab, serta
pelaporan SPI sebagai berikut :
1.

Pada setiap BUMN dibentuk SPI yang dipimpin seorang kepala yang
bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

2.

SPI bertugas: (a) membantu Direktur Utama dalam melaksanakan
pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian,
pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saransaran perbaikannya; (b) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan
atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama;dan (c)
memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

3.

Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh
anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam Rapat Direksi.
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah
yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap
commit to user
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Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan
keterangan hasil pemeriksaan atau, hasil pelaksanaan tugas SPI.
Badan

Usaha

Milik

Negara

(BUMN)

di

Indonesia

keharusan

penyelenggaraan internal control berbasis framework COSO (internal control
COSO) tertuang dalam Pasal 22 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MMBU/2002 tentang Penerapan Good Governance pada Badan Usaha Milik
Negara. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa manajemen BUMN harus
memelihara internal control bagi perusahaan.
COSO (Comitte of Sponsoring Treadway Organization Comission)
mendefinisikan pengendalian internal:as a process, effected by an entity board
of directors, management andother personel designed to provide reasonable
assurance regarding the achievement of objective in the following categories :
effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, and
compliance with applicable lows and regulation. Berdasarkan definisi diatas
tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama proses pengendalian internal
adalah : (1) Operation/performance objectives; (2) Information/financial
reporting objectives;dan (3) Compliance objectives.
Implementasi pengendalian internal tersebut diatas adalah dengan
melakukan Audit atau pemeriksaan, dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap
suatu

organisasi,

sistem,

proses

atau

produk

untuk

mendapatkan

kebenaran.Istilah Pemeriksaan adalah sama dengan Audit, Satuan Pengawasan
Internal (SPI) disebut juga sebagai Internal Audit.Audit forensik adalah kegiatan
seorang auditor yang melakukan pemeriksaan (penyelidikan/investigasi)
terhadap suatu objek kegiatan yang diduga ada permasalahan kecurangan atau
fraud yang pelaksanaan auditnya dilakukan dengan cara yang mendalam dengan
langkah audit yang standart forensik guna mendapatkan kebenaran.
Hasil audit forensik harus mampu menemukan bukti adanya potensi
perbuatan curang / fraud atau telah terjadi tindak pidana atau perdata atau
dengan kata lain kedudukan audit forensic menjadi penting terutama untuk
meyakinkan direksi atau pemegang saham BUMN bahwa telah dilakukan
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tinggi selaku auditor forensik yang bersertifikasi dengan legalitas hukum yang
sah. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian
nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal
dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan
berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN dalam
fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfat yang
diberikan kepada Negara dan rakyat Indonesia. Manfaat BUMN antara lain
adalah; Mengisi kas Negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan
perekonomian Negara.
Menurut pandangan penulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak
jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator.
BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan
bagi oknum pejabat atau partai, hal ini dapat diketahui ada 119 BUMN di
Indonesia, yang sebelumnya berjumlah 142 BUMN akibat perubahan status
(belum termasuk BUMD-nya), yang mengelola sekitar 5400 Triliun Rupiah
asset negara dan dengan segala aktivitas usaha lain yang melibatkan pengadaan
barang dan jasa dalam usaha nya sebagai BUMN sangat rawan terjadi potensi
tindak pidana korupsi.
Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan kecurangan/fraud,
dengan adanya perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan
menguntungkan peribadi dan/atau korporasi, yang dilakukan oleh seseorang
dan/atau korporasi. Fraud diterjemahkan sebagai tindakan kecurangan,
frauddalam tulisan ini adalah dalam konteks suatu organisasi/badan usaha. Pada
umumnya kecurangan merupakan suatu tindakan illegal yang sengaja dilakukan
dengan cara-cara seperti penipuan, pemalsuan, pencurian, penggelapan,
pemerasan, penyalahgunaan jabatan/wewenang, penyuapan,korupsi/manipulasi
dan tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan seseorang baik yang
berada di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan badan usaha, yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi atau perusahaan.
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Struktur Kelembagaan Satuan Pengawasan Intern BUMN
1.

Pemberdayaan Kelembagaan Satuan Pengawasan Intern

Konsep model pemberdayaan adalah dengan mengoptimalkan peran dan
fungsi yang ada pada system pengawasan intern baik yang ada di BUMN
maupun APIP di pemerintahan dengan mensinergykan dan mengkolaborasikan
dengan pihak pengawasan eksternal (BPK dan BPKP) maupun aparat penegakan
hukum (KPK, Kejaksaan dan POLRI)

sehingga di dapatkan intergrated

criminal justice system yang baik.Anti Corruption Action Planadalah :program
pencegahan korupsi berkelanjutan yang berupa serangkaian rencana tindak
dalam pencegahan korupsi yang dipersiapkan dan diterapkan oleh semua
institusi yang berpartisipasi.257
Pemberdayaan audit forensik adalah, merupakan bagian tindak lanjut dari
anti corruption action plan diatas yakni dengan mengoptimalkan langkahlangkah pemeriksaan, penyelidikan dan investigasi terhadap suatu objek yang
diduga bermasalah fraud,

dengan memperhatikan aspek hukum dari setiap

tindakan auditnya, mulai dari mendapatkan data, informasi, menganalisa data
dan fakta secara benar dengan konsep dasarnya Alas Hak, Rekam Jejak,
Mampu Telusur.
Alas Hak, adalah seorang auditor forensik harus memiliki landasan /dasar
hukum yang kuat untuk melakukan suatu tindakan audit yakni surat perintah
audit yang berisikan alasan atau justifikasi dilakukannya tindakan audit atas
suatu objek yang diduga bermasalah antara lain adanya Surat Perintah
Pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan atas objek tertentu serta
audit Programnya yang berisikan scope of work, judul audit, periode waktu
objek yang diaudit maupun alokasi waktu yang diestimasi untuk audit tersebut,
lokasi

kejadian,

susunan

nama

tim

yang

melakukan

audit

forensik

tersebut.Selain itu untuk kesiapan dimintai keterangan sebagai ahli dalam
persidangan yang menyangkut kasus yang ia audit, maka seoarang auditor
257

SKKNI Bidang Audit Forensik, Hal 15/Kepmen Menakertrans Ri Nomor
Kep.46/Men/Ii/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Bidang Audit Forensik
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forensik harus pula mempunyai standar kualifikasi kompetensi auditor forensik
yakni Certified Forensic Audit ( CFrA ).
Rekam Jejak, adalah seorang auditor forensik dalam mendapatkan
data/informasi/fakta audit haruslah dilandasi dengan aspek hukum yakni adanya
legalitas yang jelas terhadap data dan fakta yang akan di audit baik itu berupa
Berita acara pengambilan dokumen yang akan di audit, notulen rapat, berita
acara permintaan keterangan serta laporan hasil audit atau pemeriksaan. sesuai
dengan ketentuan profesi audit forensik. Fakta dan data yang ada baik digital
maupun non digital sebagai bukti audit, mampu pula untuk disajikan sebagai
bukti hukum.
Mampu Telusur, yakni setiap langkah audit haruslah diberkas sedemikian
rupa secara kronologis hukumnya, di dokumentasikan

dengan baik dengan

sistem file audit yang baik secara terukur dan teratur untuk mampu ditelusur
sebagai bukti audit sekaligus sebagai bukti atau fakta hukum, termasuk didalam
hal pendistribusian Laporan hasil Audit. Seorang Auditor Forensik yang sudah
memiliki kompetensi auditor forensik (CFrA ), harus mampu menyimpan dan
menyiapkan sekaligus menjelaskan dan menerangkan sesuai kompetensi dan
keahliannya atas fakta dan data pemeriksaannya apabila di minta oleh pihak
pengadilan sewaktu-waktu.
Apabila langkah-langkah tersebut diatas dilakukan secara seksama, maka
dapat mencerminkan azas-azas hukum yang baik dan benar, yakni adanya
keadilan hukum, adanya kepastian hukum, dan adanya manfaat hukum serta
proses hukum berikutnya akan lebih cepat dan tepat untuk ditindak lanjuti oleh
para penegak hukum apabila proses ini terbukti bahwa secara fakta dan data
yang ditemukan tidak terbantahkan secara audit forensik, sehingga manfaat
hukumnya akan terjadi secara efisien,efektif dan ekonomis, yakni :
Secara proaktif : Proaktif artinya audit forensik dapat digunakan untuk
mendeteksi kemungkinan-kemungkinan resiko terjadinya fraud/kecurangan
melalui format RBA= Risk Base Audit, yang manfaat hukumnya adalah:
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Mendeteksi secara dini adanya penyimpangan dari ketentuan yang
disepakati (kriteria) terhadap kondisi atau pekerjaan yang sedang
dilaksanakan.

b.

Membantu

pimpinan

institusi/organisasi,

untuk

mengambil

tindakan/kebijakan perbaikan guna terhindar dari delik pembiaran
(omision delicht).
c.

Mencegah lebih dini tindakan yang mengarah kepada fraud / korupsi.

Secara reaktif : pasca audit awal/pengaduan masyarakat/permintaan
penyidik, artinya audit forensik dilakukan setelah ada indikasi/dugaan awal
terjadinya fraud/kecurangan yang manfaat hukumnya adalah :
a.

Meringankan tugas penyelidikan, penyidikan oleh penegak hukum
seperti Kepolisian, Kejaksaan atau KPK.

b.

Melancarkan dan menghemat waktu persidangan karena fakta dan
data tersajikan dengan baik dan benar, sehingga mampu meyakinkan
hakim untuk memberikan putusan yang berkeadilan.

c.

Meminimalkan upaya hukum lain (banding, kasasi, atau PK),
dikarenakan

para pihak (jaksa penuntut umum, penasehat

hukum/advokat dan terdakwa serta hakim) sudah dapat menerima
kebenaran fakta dan data dari hasil audit/pemeriksaan sampai dengan
fakta persidangan.
Berdasarkan fakta dan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Audit
Forensik (LSPAF), ternyata dari 119 BUMN, yang sudah mengirimkan
auditornya untuk berkualifikasi Auditor forensik baru 7 BUMN dan yang
terbanyak adalah PT.PERTAMINA (Persero) yakni 12 orang.Data yang dapat
disajikan antra lain sebagai berikut:
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Tabel 10. Distribusi Sertifikasi Pekerja Internal Audit Pertamina
(Update: 3 Desember 2015)

J.
Auditor/J
. Officer

Jumlah Pekerja
1.

IA PERSERO
C
Tugas
VP
A
Belajar
E

Auditor/
Officer

S.
Auditor/
Ast. Man

Manager

57

38

27

16

4

1

CRMP

-

-

-

4

3

2.

QIA

45

36

27

16

3.

CIA

-

1

4

-

4.

CFE

-

4

12

5.

CPA

-

-

6.

CCSA

-

-

7.

CISA

1

1

8.

CFrA

-

7

9.

CRMA

-

-

-

Jenis Sertifikasi
No

MPP

TESSA

Pekerja
Persero

Pekerja Anak
Perusahaan
(Perbantuan)

Total

1

1

2

147

54

-

1

-

-

1

9

7

16

4

1

1

1

2

133

46

179

1

-

-

-

-

6

2

8

8

3

1

-

-

1

29

18

47

-

-

-

-

-

-

-

0

1

1

-

1

1

-

-

-

-

2

1

3

4

-

1

-

-

-

-

8

0

8

2

1

-

-

-

-

-

10

2

12

-

-

-

-

-

-

0

1

1

TOTAL SERTIFIKASI PEKERJA :

(Sumber : PT. Pertamina Persero, 2015)

Tabel 11. : Jumlah Pemegang Sertifikasi :
No
1

Jenis Sertifikasi
CIA

2

CFE

3

CCSA

4

CISA

5

CRMA

6
7
8
9

CRMP
QIA
CPA
CFrA

Keterangan
International
Sertification
International
Sertification
International
Sertification
International
Sertification
International
Sertification
National Sertification
National Sertification
National Sertification
National Sertification
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Keterangan:
1
2
3
4
5

CIA
CFE
CCSA
CISA
CRMA

6
7
8
9

CRMP
QIA
CPA
CFrA

Certified Internal Auditor
Certified Fraud Examiner
Certified Control Self Assessment
Certified Information Systems Auditor
Certification in Risk Management
Assurance
Certified Risk Management Professional
Qualified Internal Auditor
Certified Public Accountant
Certified Forensic Auditor
(Sumber : PT. Pertamina Persero, 2015)

Bagan 8 : Sebaran auditor bersertifikasi di Lingkungan Pertamina
140
120
100
80

Pekerja Persero

60

Pekerja Anak Perusahaan
(Perbantuan)

40
20
0

(Sumber : PT. Pertamina Persero, 2015)
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Tabel 12. Rekapitulasi Auditor bersertifikasi

Pertamina
QIA
CIA
CFE
CFrA

46
6
57
14

(Sumber : PT. Pertamina Persero, 2015)

Gambaran singkat diatas ternyata bahwa manfaat hukum keberadaan
profesi audit forensik dalam kegiatan pemeriksaan adalah sangat diperlukan
dalam upaya cegah tangkal dan atau penindakan secara hukum atas masalah
fraud atau kecurangan yang sekaligus merupakan penanggulangan korupsi di
BUMN/D.Namun dalam kenyataannya keberadaan auditor forensik dalam
Satuan pengawasan intern BUMN masih sangat minim sekali, padahal apabila
eksistensi keberadaan auditor forensik di optimalkan pada setiap BUMN, maka
upaya cegah tangkal dan usaha penanggulangan korupsi dapat tercipta dengan
baik, hal lain adalah apabila jika potensi auditor forensik disetiap BUMN di
sinergikan dengan aparat penegak hukum (POLRI, Jaksa maupun KPK) , maka
manfaat hukum akan tercipta pula dengan baik, karena yang paling tahu
permasalahan dan liku-liku objek yang diperiksa (Bisnis proses ) adalah SPI/
auditor Internal dari BUMN tersebut.Informasi yang didapatkan dari Lembaga
Sertifikasi Profesi Audit Forensik bahwa sampai dengan Oktober 2015, tercatat
bahwa dari 119 BUMN yang mengirimkan auditornya untuk mendapatkan
sertifikasi Audit Forensik baru 7 BUMN dan jumlah Auditor dari 7 BUMN yang
bersertifikasi auditor forensik baru 23 orang, dan yang terbesar auditor
forensiknya ada di BUMN PT.Pertamina (Persero) yakni 13 orang.Hal ini
mengindikasikan perlunya pemberdayaan pengawasan intern di BUMN guna
mengawasi kegiatan BUMN baik secara proaktif maupun reaktif yang kiranya
akan membawa manfaat hukum bagi pemegang saham maupun direksi dalam
menjalankan kegiatan usahanya.commit
Berdasarkan
to user fakta dan data tersebut diatas
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maka peranan Satuan Pengawasan Intern yang handal adalah sangat diperlukan,
sehingga mampu mengawal dan mengawasi aktivitas usaha dengan baik dan
benar dengan menggunakan audit forensik sebagai kompetensi fungsinya.
Satuan Pengawasan Intern atau internal Audit adalah Sebuah fungsi
penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor terhadap operasi
dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1)
informasi keuangan dan operasinya telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko
yang dihadapi perusahaan (organisasi) telah di identifikasi dan diminimalisasi;
(3) peraturan eksternal dan serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa
diterima telah dipenuhi; (4) kriteria operasi (kegiatan) yang memuaskan telah
dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis;
(6)tujuan organisasi telah dicapai secara efektif .Semua dilakukan dengan tujuan
untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi
dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif (Berdasarkan SKKNI
bidang

audit

forensik,

hal

15/Kepmen

Menakertrans

RI

Nomor

KEP.46/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Bidang Audit Forensik).
Tujuan audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit
telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi dan praktek yang
telah disepakati/disetujui dan diterima dengan baik dan dilakukan dengan
benar.Audit dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak
memihak/Independent yang disebut sebagai “ auditor “.
Mengacu pada isu terkait BUMN di Indonesia yang diungkap diatas,
kedudukan SPI atau Internal Audit perlu di berdayakan dengan meningkatkan
kompetensi

kerjanya

terkait

dengan

pertanggung

jawaban

Hak

dan

kewajibannya di muka hukum melalui audit forensik. Pada dasarnya seorang
auditor harus adil dalam bertindak, data dan fakta yang diolah dan dianalisa
harus ada kepastian status hukumnya, dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan
atau audit harus ada manfaatnya dan hal ini dilakukan dengan audit forensik
yakni fakta dan data di evaluasi dan di analisa secara akurat dan teliti terkait
dengan aspek hukum litigasinya. commit to user
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Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, dimaksudkan pengendalian intern harrus
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Sesuai Pasal 2 ayat (3, tujuan SPIP untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara
yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menguraikan mengenai azas
akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini
menunjukkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif,
bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan sufficient
condition (kondisi yang harus ada) untuk dipenuhi.Oleh sebab itu, pemerintah
berupaya mewujudkan good governance di Indonesia.Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58mengharuskan pemerintah
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan
pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Fungsi pengawasan diperlukan untuk membantu setiap manajemen yang
bertanggung jawab pada suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi dengan cara yang paling sejalan dengan kepentingan organisasi.
Pemerintah pun telah mengadopsi struktur pengenalian intern COSO ke dalam
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan dalam bentuk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).Audit sangat esensial dalam perwujudan good
governance. Hasil audit akan memberikan umpan balik bagi semua pihak yang
terkait dengan organisasi. Pemeriksaan (audit) sebagai salah satu kegiatan dalam
fungsi pengawasan.
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PP No. 60 Tahun 2008 dalam lampirannya menyajikan Daftar Uji
Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas
SPIP.Berdasarkan daftar uji ini, sebagaimana dalam pasal 45 ayat 3, setiap
Instansi Pemerintah harus segera melakukan pengujian atas kualitas SPIP.
Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah
seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan
pembaharuan manajemen pemerintahan guna mewujudkan good governance
yang bebas KKN. Kualitas pengendalian intern yang semakin baik akan
mengurangi keinginan dan kesempatan untuk penyalahgunaan wewenang dan
kekuasaan.
Banyaknya Auditor Forensik yang tersebar di berbagai BUMN dengan
berbagai ragam tugasnya masih belum menunjukkan kemampuannya dalam
mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin melembaga dengan
berbagai macam modus operandi yang semakin berkembang.Oleh karena itu,
dipandang perlu untuk menyatukan berbagai Satuan Pengawas Internal dalam
berbagai BUMN itu ke dalam suatu pewadahan khusus.Kelembagaan
pewadahan khusus ini sangat diperlukan dalam rangka penguatan pemberantasan
tindak pidana korupsi.Fraud dapat dicegah dengan pengendalian yang bersifat
pemberantasan terhadap fraud atau anti-fraud controls. Hal terpenting dalam
pencegahan ini adalah dapatkah anti-fraud controls menekan kerugian akibat
fraud atau seberapa efektifkah anti-fraud controls menekan kerugian akibat
fraud. Pengendalian yang efektif dan efisien tentunya harus ada lembaga yang
permanen dan kuat guna mendukung pelaksanaan tugas Satuan Pengawas
Internal.
Adanya kelembagaan ini, maka standar kerja pelaksanaan tugas para
Auditor Forensik lebih dapat dimaksimalkan, dengan mengacu kepada standar
dan profesionalitas auditor sesuai dengan sistem dan metode akuntansi
forensik.Berikut dijelaskan tentang standar dan profesionalitas auditor yang
menjadi tolok ukur keberhasilan peran dan fungsinya.
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Standar Auditing
Dalam pelaksanaan auditing akuntan diikat dengan Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) yaitu Standar Umum yaitu audit harus
dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan
teknis cukup sebagai auditor; dalam semua hal yang berhubungan dengan
penugasan independensi sikap mental harus dipertahankan oleh auditor,
kemahiran

professional-cermat

dan

seksama.

Standar

Pekerjaan

Lapangan,yaitu jika digunakan asisten harus disupervisi dengan sebaikbaiknya; kewajiban auditor memahami struktur pengendalian internal; dan
harus diperoleh bahan bukti kompeten dan cukup. Standar pelaporan yaitu
pendapat tentang kesesuaian dengan standar/prinsip akuntansi umum;
konsistensi sistem akuntansi; pengungkapan informatif laporan keuangan
harus

cukup;

dan

pernyataan

pendapat

auditor.Theodorus

M

Tuanakottamengutip standar yang dirumuskanK.H.Spencer Pickettdan
Jennifer Pickett258 dengan 7 (tujuh) standaruntuk melakukan investigasi
terhadap fraud, yaitu :
a.

Seluruh

investigasi

harus

dilandasi

praktek

terbaik

yang

diakui/accepted best practices)
b.

Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian/due care
sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan

c.

Pastikan

bahwa

seluruh

dokumentasi

dalam

keadaan

aman,

terlindungi dan diindeks; dan jejak audit tersedia.
d.

Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan
senantiasa menghormatinya.

e.

Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan
kecurangan, dan pada “penuntut umum” yang mendakwa pegawai
tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum
pidana.

f.

Cakup seluruh subtansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang
sangat kritis ditinjau dari segi waktu.

258
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Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk
perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara,
kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang
bersifat rahasia, ikuti tatacara atau protokol, dokumentasi dan
penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan
persyaratan mengenai pelaporan.

2.

Kualifikasi SDM Auditor.
Untuk melaksanakan audit forensik, maka sangatlah wajar bila seorang
auditor harus memiliki talenta yang lebih dan memiliki kompetensi yang
spesial. Berkaitan dengan hal tersebut auditor diwajibkan atau harus
memiliki kompetensi akademis dan empiris sebagai bukti proses litigasi
atau memberikan keterangan ahli di pengadilan saat proses hukum
berjalan. Kompetensi auditor forensik maupun akuntan forensik tersebut
sangat

berkait

erat

dengan

ketersediaan

kemampuan

audit

atas

permasalahan yang spesifik antara lain audit investigasi, kemampuan
menghitung

terjadinya

kerugian

keuangan

negara,

kemampuan

mendeteksi dan mencegah kejahatan pencucian uang, kemampuan
penelusuran aset Negara, kemampuan mengidentifikasi, menyikapi
terjadinya risiko penyimpangan atau fraud, kemampuan untuk memahami
terjadinya penyimpangan transaksi keuangan dan

dalam pengadaan

barang-jasa pemerintah dan kemampuan lain yang mendukung dan
relevan.
3.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Standar

Kompetensi

Kerja

Nasional

Indonesia259adalah

”rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspeks pengetahuan, ketrampilan dan
atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan
syarat jabatan yang ditetetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.” Kompetensi kunci yang meliputi260:

259

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 46/MEN/II/2009 tentang
penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik.

260

Ibid.
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a.

Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi;

b.

Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;

c.

Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas;

d.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok;

e.

Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis;

f.

Memecahkan masalah; dan

g.

Menggunakan teknologi.

Standar kompetensi seorang auditor meliputi bidang kemampuan untuk
mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan), kemampuan melaksanakan
audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian dan
kemampuan

melaksanakan

penghitungan

kerugian

keuangan

dan

penelusuran asset.Kadar pemahaman dan kemampuan keahlian tersebut
utamanya terhadap penguasaan bidang-bidang dimaksud diatas, dalam
upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas sebagai pemberi
keterangan ahli (litigator) saat penanganan kasus tersebut masuk proses
hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Selain hal tersebut di atas, juga berkaitan erat dengan meningkatkan
kemampuan dan ketrampilan dalam menggali informasi penting melalui
komunikasi dan wawancara baik pada saat pelaksanaan audit maupun saat
memberikan keterangan ahli di pengadilan saat proses hukum litigasi
(litigation). Auditor dapat menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang merasa
dirugikan akibat kesalahan auditor yang mengambil simpulan dari fakta-fakta
yang tidak lengkap, sehingga auditor dalam melaksanakan tugasnya harus
berpegang teguh pada standar audit dan kode etik, serta memperhatikan
kerangka hukum formal yang berlaku.
Auditor forensik harus memiliki Sertikat Audit Forensik atau Certified
Fraud Examiner (CFE) untuk sertifikasi dari Luar Negeri atau Certified
Forensik Audit (CFr.A) untuk sertifikasi dari lembaga Dalam Negeri. Dengan
sertifikasi tersebut

menunjukkan seseorang dimaksud telah mempunyai

kemampuan khusus atau spesialis dalam mencegah dan memberantas kejahatan
perbankan atau fraudlainnya.
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Sertifikat CFE maupun CFr.A merupakan wujud sebuah pengakuan
dengan standar tertinggi yang memiliki keahlian dalam semua aspek dari profesi
anti fraud. Paling tidak sekurang-kurangnya seorang auditor forensik memiliki
bekal kapabilitas kompetensi yang bersumber dari lembaga yang memiliki
kapasitas dan akreditasi dalam melegitimasi kualitas SDM auditor forensik
melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi dan kapabilitas
auditor untuk melaksanakan tugas audit forensik yang dikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF). Untuk auditor
investigasi layak dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi dimaksud.
Tuntutan atas kemampuan auditor forensik untuk melaksanakan tugas
harus didukung dengan kemampuan akademis diantaranya:
a.

Memiliki dasar akuntansi dan audit yang kuat,

b.

Mengenal perilaku manusia dan organisasi (human dan organization
behavior)

c.

Pengetahuan aspek pendorong terjadinyafraud (incentives, pressure,
attitude, rationalization, opportunities),

d.

Pengetahuan tentang hukum dan perundangan terkait standar bukti
keuangan dan bukti hukum,

e.

Pengetahuan kriminologi dan viktimologi(profiling),

f.

Pengetahuan terhadap pengendalian internal dan,

g.

Kemampun “berfikir seperti pencuri”/think as a theft maupun kemampuan
lain yang relevan.
Semakin lengkap kemampuan auditor akan semakin lancar dalam

pelaksanaan tugasnya.Kualifikasi yang harus dimiliki seorang akuntan forensik
menurutRobert J. Lindquist yang dikutip Theodorus M. Tuanakotta diantaranya
adalah, sebagai berikut:261
a.

Kreatif –kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap
situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan insterpretasi lain;

261
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Rasa ingin tahu – keingintahuan untuk menemukan apa yang
sesungguhnya terjadi dalam serangkaian peristiwadan situasi;

c.

Tidak

menyerah

–

kemampuan

untuk

maju

terus

pantang

mundur walaupun fakta tidak mendukung;
d.

Akal sehat – kemampuan untuk mempertahankan persfektif dunia nyata;

e.

Business

sense–kemampuan

untuk

memahami

bisnis

sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi
dicatat; dan
f.

Percaya diri – kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita
sehingga kita dapat bertahan di bawahcross examination (pertanyaan
silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).
Summary of General and Specific Standards for the Profesional Practices

of Forensic Accounting yang mencakup hal berikut :262
1.

Independensi, bahwa Akuntan forencsik tetap independen terhadap seluruh
aktivitas yang di-review:
a. Laporan dapat dipertanggungjawabkan;
b. Objektivitas.

2.

Standarisasi Professional, mencakup :
a. Unsur staf;
b. Pengetahuan, ketrampilan, dan disiplin;
c. Supervisi;
d. Mematuhi standar atau pedoman;
e. Hubungan antar manusia;
f. Komunikasi;
g. Edukasi yang berkelanjutan;
h. Prinsip kehati-hatian profesional.

3.

Ruang lingkup pekerjaan, meliputi :
a. Keandalan dan integritas informasi,
b. Mentaati

kebijakan,

perencanaan,

peraturan,
262

Ibid.
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c. Pengamanan atas aset,
d. Penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisien,
e. Obyektif menetapkan prestasi dan tujuan operasional atau program.
4.

Performa atas pekerjaanreview.
Benang merah konklusi atas uraian yang dapat disampaikan bahwa
kedepan peran auditor forensik maupun akuntan forensik sangat
dibutuhkan dalam rangka untuk mendeteksi dan membedah secara efektif
terjadinya kecurangan (fraud) ataupun korupsi yang dapat memberikan
hasil audit berupa alat bukti yang merupakan rekaman jejak kejadian
perkara yang dapat memenuhi syarat ketentuan Pasal 184 ayat (1)
KUHAP. Demikian halnya, sekurang-kurangnya auditor forensik dan
akuntan

forensik

harus

mampu

untuk

memberikan

konstribusi

pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pemberian peran pada tahap
pencegahan akan terjadinya fraud melalui sosialisasi Corruption
Orientation System Audit (COSA) dan tahap penindakan melalui audit
investigatif.
Kompatibilitas dan keandalan untuk melakukan audit forensik dalam
rangka mendapatkan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku
dalam membedah fraud dan proses litigasi, memerlukan adanya
kelembagaan khusus auditor forensik dalam satu kesatuan. Adanya
kelembagaan khusus ini, diharapkan keberadaan auditor forensik dapat
membedah fraud secara legal dengan alat bukti yang dapat diterima sistem
hukum pada litigasi di lembaga peradilan.
Selanjutnya,

terkait

dengan

kewenangan

auditor

forensik

dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka kedudukannya harus pula
diakui dalam sistem peradilan pidana.263 Mengacu kepada alasan pemberdayaan
Satuan Pengawas Internal dalam pelaksanaan tugasnya yakni perhitungan
kerugian keuangan negara, sebagai salah satu unsur dalam pembuktian tindak
263

Sistem peradilan pidana ini terkenal dengan istilah “Integrated Criminal Justice System”.
Dalam proses sistem peradilan pidana ini, maka tahap pra-ajudikasi menempati posisi yang
sangat penting. Keberhasilan pada tahap penyidikan akan sangat menentukan tahap
berikutnya, yakni penuntutan. Sebaliknya
pada tahap penyidikan akan
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pidana korupsi, maka kedudukan Satuan Pengawas Internal pada BUMN telah
memasuki ranah sistem peradilan pidana, maka kedudukannya perlu
ditingkatkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).264
Pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP
disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna
menemukan tersangkanya.265 Pengumpulan bukti guna menemukan tersangka
dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh auditor forensik
menunjukkan bahwa auditor forensik menjalankan fungsi penyidikan dalam
perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan PPNS ini juga memiliki landasan
sosiologis, jika kita merujuk pada semakin berkembangnya bentuk kejahatan dan
pelanggaran sektoral di bidang tindak pidana korupsi yang sistemik dan
terorganisasi.
Perkembangan ini jelas membutuhkan penyidik spesifik yang memahami
benar seluk beluk peraturan perundang-undangan dan bentuk tindakan kriminal
dalam wilayah kerja yang spesifik. Hal mana yang akan sangat sulit dilakukan
jika banyaknya permasalahan sektoral ini diserahkan tunggal kepada penyidik
kepolisian dengan pola pendidikan kepenyidikan umum yang mereka dapatkan.

264

KUHAP memberikan kewenangan kepada ”pejabat pegawai negeri sipil tertentu” untuk
melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di era
pembangunan dan otonomi daerah saat ini sangat strategis, karena kompleksitasnya tugas
dan fungsinya selaku aparatur penegak hukum.Banyaknya lembaga yang memiliki
kewenangan melakukan penyidikan terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KUHAP pada Pasal 6 ayat (1) menentukan penyidik adalah penyidik pejabat kepolisian dan
penyidik PPNS yang ditentukan berdasarkan undang-undang.Keberadaan pasal ini
kemudian menjadi dasar hukum bagi pembentukan lembaga-lembaga penyidik ejabat PNS
(PPNS) sesuai dengan UU sektoral masing-masing.PPNS Bea dan Cukai, PPNS Perikanan,
Penyidik Angkatan Laut dan penyidik-penyidik lainnya memiliki dasar pembentukan hukum
yang sah.

265

Secara etimologis istilah "penyidikan" merupakan padanan kata Bahasa Belanda:
"opsporing", dari Bahasa Inggris "investigation" atau dan Bahasa Latin "investigation”.
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya.
Alumni, Bandung, 2007, hlm. 54. Adapun Auditor Forensik juga melakukan fungsi
investigasi dalam pelaksanaan tugasnya,
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Membangun Kultur Kelembagaan SPI
Agenda aksi reformasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan

kepemerintahan yang baik (good governance), antara lain yang juga strategis
adalah menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government) yang terdiri
dari tiga pokok agenda, yaitu:
1.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek korupsi,
kolusi, kronisme, dan nepotisme (KKN).

2.

Disiplin penerimaan dan penggunaan uang/dana rakyat, agar tidak lagi
mengutamakan pola deficit founding dan menghapuskan sama sekali
adanya dana publik non budgeter ; dan

3.

Penguatan system pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara,
baik yang dilakukan secara fungsional oleh perangkat pengawasan internal
dan BPKP, maupun oleh BPK dan DPR/DPRD, serta peran serta aktif
masyarakat madani dalam mengawasi praktek pemerintahan.
Pengendalian internal merupakan cara yang paling efektif dalam

mencegah dan menghalangi kecurangan. Namun, penciptaan lingkungan
pengendalian yang efektif tidak luput dari adanya nilai atau norma yang dianut
dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya nilai dan norma dapat membantu
menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi. Penciptaan budaya jujur dan
etika yang tinggi menurut Tunggal mencakup enam unsur:266
1.

Tone at the top.
Manajemen dan dewan direksi berada pada posisi atas.Dalam hal ini
menajemen dan dewan direksi selaku pemberi arahan terhadap
karyawannya serta tidak membiarkan karyawan yang tidak menanamkan
kejujuran dan perilaku etis.

2.

Menciptakan lingkungan kerja positif.
Semangat karyawan akan semakin meningkat jika dalam perusahaannya ia
merasa lebih santai, namun tetap memiliki dedikasi yang tinggi. Dengan
demikian, karyawan tidak merasa terabaikan dalam lingungannya,

266
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misalnya seorang karyawan yang tidak mendapatkan tekanan berlebihan,
ancaman dan sebagainya.
3.

Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat.
Perusahaan sebaiknya memprioritaskan karyawan untuk mendapat promosi
atau mempekerjakan berdasarkan tingkat kejujuranya agar karyawan di
dalamnya dapat lebih kompeten dan menanamkan kejujurannya sehingga
dapat

membantu

pencegahan

terjadinya

kecurangan.Hal

demikian

dimaksudkan agar lebih mengefektifkan pencegahan atau menghalangi
kecurangan.
4.

Pelatihan.
Pelatihan merupakan tool serta menjadi pegangan bagi karyawan dalam
perusahaan

agar

mampu

menerapkan

perilaku

etisnya.Pelatihan

merupakan bagian yang penting dalam pengendalian anti kecurangan ini.
5.

Konfirmasi.
Adakalanya pegawai mengkonfirmasikan tanggung jawab serta perilaku
mereka selama bekerja tanpa melaporkan suatu tindakan yang melanggar.
Hal ini dapat mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu
pegawai untuk tidak melakukan kecurangan.

6.

Disiplin.
Setiap pegawai harus mengetahui bahwa mereka akan dimintai
pertanggungjawaban jika tidak mengikuti kode perilaku perusahaannya
atau melanggar nilai dan norma, sehingga pegawai akan merasa enggan
untuk berbuat tidak etis yang merujuk pada kecurangan.
Kunci kesuksesan pelaksanaan audit forensik terletak pada pelaksananya,

yaitu auditornya sendiri.267 Seorang auditor forensik dituntut untuk selalu
memperbaharui pengetahuannya secara terus menerus dan memperkaya
pengetahuannya

dengan

kemampuan

lain

yang

menunjang

misalnya

pengetahuan tentang perpajakan, asuransi, pasar uang dan saham, peraturan
perbankan di Indonesia maupun negara-negara lainnya, dan sebagainya.

267

Johan Arifin, Op.Cit, hlm.5
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Pengetahuan yang komprehensif terhadap suatu masalah akan mempertajam
intuisi dan hal ini amat dibutuhkan dalam melakukan audit.
Auditor khusus haruslah menutup semua celah yang mungkin dapat
dimanfaatkan oleh para koruptor selain melalui kerjasama dengan para praktisi
dan pakar bidang yang terkait, juga dengan pengetahuan terhadap permasalahan
yang dihadapinya. Disamping itu membekali diri dengan mental yang kuat,
tahan godaan, dan mempunyai motivasi yang kuat juga menjadi dasar seorang
auditor forensik.
Robert J. Lindquist mengemukakan kualitas dari akuntan forensik, yaitu
sebagai berikut:268
1.

Kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain mengganggap
situasi bisnis yang normal dan kemudian mempertimbangkan interpretasi
lain.

2.

Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya
terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.

3.

Tak menyerah, kesempatan untuk terus maju pantang mundur walaupun
fakta (seolah-olah) tidak mendukung.

4.

Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata.

5.

Business sense, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis
sesungguhnya berjalan, dan bukan hanya sekedar memahami bagaimana
transasksi dicatat.

6.

Percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan
Howard R. Davia dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif

memberi lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan
investigasi terhadap fraud,yaitu sebagai berikut:269
1.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh auditor adalah melakukan
identifikasi mengenai siapa yang mempunyai potensi menjadi pelaku
tindak fraud bukan hanya melakukan pengumpulan fakta dan data yang

268

Bologna, G. Jack, and Robert J. Lindquist.Fraud Auditing and Forensic Accounting., New
York: Wiley, 1985, hlm.53.

269

Theodorus M. Tuanakotta, Op.Cit, hlm. 99-104.
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berlebihan, sementara fakta dan data yang ditemukan tidak menjawab
pertanyaan siapa pelakunya.
2.

Fraud auditor harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan
kecurangan. Dalam sidang di pengadilan seringkali kasus kandas di tengah
jalan dikarenakan penyidik dan saksi ahli (Auditor forensik) gagal
membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran. Tujuan proses
pengadilan adalah untuk menilai orang, bukan mendengarkan cerita
kejahatan yang dibumbui dengan cerita bagaimana auditor berhasil
mengungkapkannya.

3.

“Be creative, think like preparatory, do not be predictable.” Seorang
fraud auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraudjangan dapat
ditebak. Seorang fraud auditor harus dapat mengantisipasi langkahlangkah berikut pelaku fraud atau koruptor ketika mengetahui perbuatan
mereka terungkap.

4.

Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan
persekongkolan (collusion conspiracy). Ada dua macam persekongkolan:

a)

Ordinary conspiracy. Persekongkolan yang sifatnya sukarela, dan
pesertanya memang mempunyai niat jahat.

b)

Pseudo

conspiracy.

Misalnya,

seorang

tidak

menyadari

bahwa

keluguannya dimanfaatkan oleh rekan kerjanya (contoh: memberikan
password computer).
5.

Dalam memilih proactive fraud detection strategy (strategi untuk
menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), auditor harus tahu
dimana kecurangan itu dilakukan, di dalam atau di luar pembukuan.
Peningkatan

kesadaran

umum

harus

selalu

diberdayakan

dan

diimplementasikan. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, dengan
model Training of the Trainers (TOT) disertai buku pedoman penanggulangan
korupsi harus disampaikan pula kepada pegawai BUMN.
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Model Penanggulangan Fraud dan Korupsi dan Implementasinya
1.

Model Penanggulangan Fraud dan Korupsi

Terhadap berbagai macam kecurangan (fraud) dilakukan audit, tentunya
praktik audit ini sangat tergantung pada kondisi pengelolaan keuangan dan
hukum yang berlaku.Cara pencegahan fraud dapat dilakukan dengan cara yaitu
sebagai berikut:270
1)

Membangun struktur pengendalian yang baik
Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)
pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian
yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional
dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5
(lima) komponen yang saling terkait yaitu:
(a)

Lingkungan pengendalian (control environment)

(b) Penaksiran risiko (risk assessment)
(c)

Standar pengendalian (control activities)

(d) Informasi dan komunikasi (information and communication)
(e)
2)

Pemantauan (monitoring)

Mengefektifkan aktivitas pengendalian
(a)

Review kinerja

(b) Pengolahan informasi
(c)

Pengendalian fisik

(d) Pemisahan tugas
3)

Meningkatkan kultur organisasi
Meningkatkan

kultur

mengimplementasikan

organisasi

dapat

dilakukan

dengan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance

(GCG), meliputi:
(a)

Keadilan (Fairness)

(b) Transparansi
(c)
270

Akuntabilitas (Accountability)

Amrizal, “Pencegahan dan Pendeteksian
Kecurangan
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(d) Tanggung jawab (Responsibility)
(e)

Moralitas

(f)

Kehandalan (Reliability)

(g) Komitmen
4)

Mengefektifkan fungsi internal audit
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal
audit

bisa

efektif

membantu

manajemen

dalam

melaksanakan

tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan
komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah :
(a)

Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang
independen dalam organisasi perusahaan.

(b)

Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara
tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang
menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

(c)

Internal audit harus mempunyai internal audit manual.

(d)

Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal
audit departemen.

(e)

Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang
profesional, capable, bisa bersikap objective dan mempunyai
integritas serta loyalitas yang tinggi.

(f)

Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik.

(g)

Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas.

(h)

Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil
hak cuti.

(i)

Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan
dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

(j)

Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan
kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan.

(k)

Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian
dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang
dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa
sogokan dan mana yang
resmi.to user
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Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi
kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan
yang biasa-biasa saja.

(m) Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya
kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada
jalur yang benar.
Berikut di bawah ini disampaikan tentang gambaran proses audit forensik
secara umum, sebagai berikut.271
1)

Identifikasi masalah
Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang
hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam
analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara
tepat sasaran.

2)

Pembicaraan dengan klien
Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien
terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan
sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara
auditor dan klien terhadap penugasan audit.

3)

Pemeriksaan pendahuluan
Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan
menganalisanya.

Hasil

pemeriksaan

pendahuluan

bisa

dituangkan

menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and
how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W +
1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini
auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau
tidak.
Matrik investigasi ini, apabila dikaitkan dengan taktik penyelidikan yang
dilakukan oleh penyelidik, maka terdapat persamaan dalam mengungkap
terjadinya tindak pidana. Dalam melakukan taktik penyelidikan, diperlukan
adanya sistem yang bersifat baku dan konsisten. Walaupun modus
271
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operandi kejahatan lebih variatif dan canggih, tetapi menurut pandangan
para doktrina ilmu Hukum Pidana dalam melakukan penyidikan perkara
secara universal dikenal adanya sistem "7-kah", yaitu:
a.

Apakah yang terjadi? (persoalan macam peristiwa).

b.

Di manakah perbuatan itu dilakukan? (tempatnya).

c.

Kapankah perbuatan itu dilakukan? (waktunya).

d.

Dengan apakah perbuatan itu dilakukan? (alatnya).

e.

Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan? (caranya).

f.

Mengapakah perbuatan itu dilakukan? (alasan-alasannya).

g.

Siapakah yang melakukannya? (pelakunya).

Pada bagian taktik penyidikan (opsporingstactiek) atau bagian hukum
pidana, pada umumnya keterangan saksi, alat bukti lain, keterangan
terdakwa memegang peranan penting sehingga diperlukan adanya cara dan
taktik agar para saksi mau dan dapat memberi keterangan yang benar dan
jujur sehingga kesaksian tersebut merupakan salah satu bukti menentukan
di persidangan.
4)

Pengembangan rencana pemeriksaan
Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi,
tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam
tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan.
Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit
serta klien.

5)

Pemeriksaan lanjutan
Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta
melakukan analisa atasnya. Dalam tahap inilah audit sebenarnya
dijalankan.

Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna

mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud
tersebut.
6)

Penyusunan Laporan
Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit
forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 (tiga) poin yang harus
diungkapkan. Poin-poin tersebut
antara
lain adalah:
commit
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(1)

Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

(2)

Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan
kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria
maka hal tersebut disebut sebagai temuan.

(3)

Simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan.
Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan
detail mengenai fraud tersebut.

2.

Aplikasi Audit Forensik Dalam Mencegah dan Menanggulangi
Fraud dan Korupsi

Menghadapi korupsi yang semakin meluas, diperlukan adanya upaya
pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Hal ini merupakan salah satu tugas
dari fungsi akuntansi.Kecurangan adalah sesuatu yang harus dijaga oleh internal
auditor agar tidak terjadi, yaitu dengan pemeriksaan yang dilakukan secara
periodik.Internal auditor memainkan peranan penting dalam mengevaluasi
aktivitas

sistem

pengendalian,

dan

memberi

masukan

untuk

peningkatannya.Terlebih lagi, karena posisi organisasi dan otoritas dalam entitas
yang dimilikinya, fungsi internal audit seringkali memiliki peranan signifikan
dalam mengawasi kegiatan operasi Perusahaan.
Salah satu respons positif guna mencegah maraknya terjadinya tindakan
kecurangan atau fraud di dunia bisnis, adalah deteksi dini berupa adanya
prosedur pemeriksaan secara investigatif dan secara hukum yang akhirakhir ini
lebih populer dengan nama audit forensik. Audit forensik adalah perpaduan
antara tiga disiplin ilmu yaitu ilmu akuntansi, ilmu audit serta ilmu hukum.
Secara umum ada sembilan teknik audit investigatif sebagai salah satu alat
auditor forensik yang biasa digunakan untuk mengungkap adanya tindak
kecurangan atau Fraud, yaitu:272
1.

Penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan
ini berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan.Ada
tujuh langkah pemeriksaan laporan keuangan ini, yaitu:273

272

Theodorus M Tuanakotta, Akuntansi
Forensik
dan Audit Investigatif, Salemba Empat,
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Memeriksa Fisik dan Mengamati Memeriksa fisik lazimnya
diartikan sebagai penghitungan uang tunai, surat berharga,
persediaan asset, dan barang berwujud lainnya. Sedangkan
mengamati adalah menggunakan alat indera untuk mengetahui atau
memahami sesuatu tentang lingkungan keuangan.

b.

Meminta Informasi dan Konfirmasi. Meminta informasi kepada
perusahaan baik secara lisan maupun tertulis. Ini harus diperkuat
atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain. Tujuannya
adalah untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran informasi.
Ini umumnya untuk memastikan saldo utang-piutang.

c.

Memeriksa Dokumen. Dokumen harus diperiksa guna memperoleh
pemahaman

tentang

nilai

bukti

potensial

kasus.Dokumen

mempunyai definisi yang luas, termasuk informasi keuangan yang
diolah dan disimpan secara elektronis (digital).
d.

Review Analitikal. Review analitikal dapat disajikan melalui
beberapa teknik, yaitu:
1)

Membandingkan anggaran dengan realisasi Membandingkan
antara data anggaran dengan realisasi bukti fisiknya.

2)

Analisis vertikal dan horizontal. Ini merupakan teknik analisis
laporan keuangan.Analisis vertikal adalah Analisis CommonSize yaitu teknik analisis untuk mengetahui proporsi dari setiap
komponen dalam laporan keuangan terhadap besaran totalnya
dalam satuan persen.274Selain itu ada pula analisis Rasioyang
merupakan

teknik

analisis

laporan

keuangan

yang

digambarkan dalam bentuk rasio keuangan. Rasio-rasio
keuangan ada lima macam yaitu Rasio Likuiditas, Solvabilitas,
Aktivitas,

Profitabilitas

dan

Pasar.

Sedangkan

analisis

horizontal adalah teknik analisis Cross-Section.275Analisis

273

Ibid., hlm. 350-359.

274

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim,
STIM YKPN, Yogyakarta, 2007, hlm. 70.

275

Harnanto, Analisis Laporan Keuangan, BPFE, Yogyakarta, 1987, hlm. 26.
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Cross-Section juga sering disebut dengan analisis komparasi
atau analisis perbandingan. Selain analisis Cross-Section,
terdapat pula Analisis Sumber dan Penggunaan Dana, yang
dapat diartikan sebagai Analisis yang bertujuan untuk melihat
aliran kas (cashflow) dan setara kas) pada periode tertentu.
3)

Analisis Regresi dan Trend Merupakan teknik analisis laporan
keuangan yang menggambarkan kecendrungan perubahan
suatu

pos

laporan

keuangan

selama

beberapa

periode.276Analisis trend dapat memberikan informasi tingkat
pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun
ke tahun dan gambaran apakah kinerja bank naik, turun atau
konstan.
4)

Membandingkan data keuangan atau komparasi.277Disebut
komparasi karena dalam hal ini teknik yang digunakan adalah
membandingkan angka-angka keuangan dengan

standar

tertentu, yaitu perusahaan atau industri sejenis. Ada beberapa
cara mendefinisikan istilah sejenis antara lain:

5)

1)

Kesamaan jasa dan produk,

2)

Kesamaan sisi permintaan, serta

3)

Kesamaan atribut keuangan.

Analisis Time Series. Merupakan teknik analisis laporan
keuangan dengan cara membandingkan data historis keuangan
dalam beberapa periode tertentu.278Analisis Time Series
mempunyai empat pola pergerakan yaitu, Trend, Siklus,
Musiman dan Ketidakteraturan atau Random.279

276

Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Rajawali Perss, Jakarta,
2010, hlm. 244.

277

Kashmir, Analisis Laporan Keuangan, Rajawali Perss, Jakarta, 2010, hlm. 68-72.

278

Dwi Prastowo dan Rifka Julianty, Analisis Laporan Keuangan: konsep dan aplikasi, UPP
AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 244.

279

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim,
Analisis
Laporan Keuangan, UPP STIM YKPN,
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6)

Menggunakan Indikator Ekonomi Makro. Hubungan antara
besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun
dengan indikator-indikator ekonomi seperti tingkat inflasi,
tingkat pengangguran dan cadangan devisa. Keandalan
perumusan ekonometri ini akan membantu auditor atau
investigator melalui data agregat, tanpa harus melakukan
pemeriksaan SPT auditee.

e.

Menghitung Kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain
adalah pengecekan kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah,
kurang dan lain-lain)

f.

Laporan Akhir. Isi Laporan akhir harus menjelaskan Informasi
tentang berjalannya proses pemeriksaan akuntansi, termasuk
ditemukannya

kecurangan,

informasi

mengenai

pelaku

atau

profilling,280 motif dilakukannya kecurangan, waktu dan tempat
kejadian kecurangan, bagaimana kecurangan dilakukan.
2.

Pemanfaatan teknik perpajakan. Teknik perpajakan biasa digunakan dalam
pemeriksaan

kejahatan

terorganisisr

dan

penyeludupan

pajak

penghasilan.Teknik ini juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan
pejabat Negara. Ada dua macam teknik pemeriksaan perpajakan yaitu Net
Worth Method dan Expenditure Method.281Net Worth Method adalah
metode yang digunakan untuk menelusuri penghasilan yang belum
dilaporkan oleh wajib pajak. Sedangkan Expenditure Method adalah
metode yang digunakan untuk memeriksa wajib pajak yang tidak
mengumpulkan harta benda, tapi dia mempunyai pengeluaranpengeluaran
besar (mewah).

280

Amin Widjaja, Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus, Jakarta:
Harvarindo, 2012, hlm. 25-26.

281

Theodorus M Tuanakotta, Akuntansi
Forensik
dan Audit Investigatif, Salemba Empat,
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Penelusuran jejak-jejak arus uang. Penelusuran jejak-jejak arus uang ini
lebih dikenal dengan istilah follow the money.282 Dana bisa mengalir
secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau
beberapa tempat. Tempat perhentian terakhir inilah yang menjadi petunjuk
kuat yang akan membawa kepada para pelaku Fraud.283

4.

Penerapan teknik analisis hukum. Dalam hal ini akuntan forensik harus
mempunyai pemahaman tentang hukum pembuktian sesuai dengan
masalah yang dihadapi, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus,
serta pencucian uang. Melalui analisis ini, akuntan forensik akan dapat
mengumpulkan bukti dan barang bukti guna mendukung dugaan adanya
perbuatan

melawan

hukum

yang

dilakukan

para

pelaku

Fraud atau kecurangan.
5.

Pemanfaatan

teknik

audit

investigatif

dalam

pengadaan

barang. Pemeriksaan pengadaan barang ini merupakan suatu upaya untuk
memastikan bahwa dana publik dibelanjakan dengan baik guna
meningkatkan efektivitas operasional serta sesuai peruntukkannya.
6.

Penggunaan Computer Forensic. Ada dua pokok utama dalam computer
forensic. Pertama, segi-segi teknis yang berkenaan dengan teknologi
(komputer, internet dan jaringan) dan alat-alat (Windows, Unix, serta Disk
drive

imaging).

Kedua,

adalah

segi-segi

teknis

hukum

seperti

284

penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
7.

Penggunaan Teknik Interogasi. Teknik interogasi ini dilakukan secara
persuasive .Akuntan biasanya menggunakan taktik “membuat penyataan”
dan bukan “mengajukan pertanyaan”. Tujuannya tidak lain adalah untuk
mengetahui detil lengkap tentang kejadian yang sebenarnya

282

Prinsip follow the money, yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk
dijadikan - seolah-olah - uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan
sampai pada aktor intlektualnya.

283

Theodorus M Tuanakotta, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Salemba Empat,
Jakarta, 2010, hlm. 374.

284

Theodorus M Tuanakotta, Akuntansi
Forensik
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Penggunaan Undercover Operations.Undercover Operations adalah suatu
kegiatan yang berupaya mengembangkan barang bukti secara langsung
dari pelaku kecurangan dengan menggunakan samaran (disguise) dan
tipuan (deceit).

9.

Pemanfaatan Whistleblower. Whistleblower diterjemahkan secara harfiah
dengan istilah peniup peluit.Maknanya adalah orang yang mengetahui
adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian dengan
meniup peluitnya.Meniup peluit disini digunakan dengan kiasan yang
artinya adalah membuka aib dan membocorkan rahasia. Atau dalam istilah
lain adalah pelapor pelanggaran.
Audit internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencegah

sekaligus mendeteksi fraud. Audit internal akan membantu mencegah fraud
dengan memeriksadan mengevaluasi pengendalian internal yang mengurangi
risiko fraud. Audit internal akan membantu mendeteksi fraud dengan
melaksanakan prosedur audit yang dapat mengungkapkan pelaporan keuangan
yang curang serta penyalahgunaan aset. Adapun keterhubungan pencegahan
fraud dan korupsi, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.
Bagan 9. Peranan Audit Internal dalam Mencegah Fraud dan Korupsi

Peranan
Internal Auditor

Pencegahan Terjadinya
Fraud

Pendeteksian Terjadinya
Fraud

Pendeteksian Terjadinya
Korupsi

Pendeteksian Terjadinya
Korupsi
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Dapat dikatakan bahwa keberhasilan audit internal dalam mencegah terjadinya
fraud berarti pula mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan memberantas tindak korupsi adalah dengan melakukan
strategi dibidang auditing di lingkungan lembaga pemerintahan. Dalam
mengungkap kasus-kasus korupsi yang berakibat merugikan pihak lain (rakyat
atau negara), maka para auditor dituntut untuk tidak hanya paham prosedur
akuntansi tetapi juga pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung seperti
perdagangan, perpajakan, perdagangan saham, dan asuransi. Bidang ilmu
auditing yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana korupsi adalah
auditing forensik.Disamping itu konsep value for money atau 3E (ekonomi,
efisiensi, dan efektifitas) juga dapat dikembangkan dalam rangka menekan
terjadinya tindakan korupsi.Dengan demikian strategi dibidang auditing dalam
upaya pemberantasan korupsi ada dua macam yaitu auditing forensik dan value
for money audit.
Audit forensic dikembangkan oleh BPK dalam mengungkap terjadinya
fraud atau tindak pidana korupsi dan sekaligus hasil audit tersebut dapat menjadi
salah satu alat bukti di pengadilan akan lebih memperkuat pemberantasan
korupsi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan pula adanya keseragaman dalam
menentukan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang dalam hal
ini BPK sebagai lembaga yang berwenang menentukan kerugian keuangan
negara. Selain itu diperlukan sinergitas dengan satuan pengawas intern (SPI)
yang ada di berbagai BUMN dan kementerian dalam fungsi koordinasi dengan
BPK sehingga terwujud kelembagaan pemeriksaan yang efektif dan efisien
dalam rangka kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Upaya memberantas kecurangan (fraud) dan korupsi yang dilakukan
secara sistematis, maka keberadaan akuntansi forensik dan audit forensik sangat
diperlukan dalam rangka mengungkap adanya suatu praktek KKN (fraud) yang
merugikan keuangan Negara. Sudah saatnya para auditor baik yang bekerja
dilingkungan Pemerintah yaitu auditor BPK, BPKP & KPK, maupun internal
auditor (Satuan Pengawasan Intern) di BUMN untuk mendalami masalah
forensik audit, sehingga dalam pengungkapan adanya kasus KKN dapat lebih
commit to user
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keberlakuan pemeriksaan oleh auditor pada instansi terkait, seperti Satuan
Pengawasan Intern pada berbagai BUMN. Hasil kerja auditor ini seyogyanya
dapat menjadi salah satu alat bukti dalam menentukan adanya unsur kerugian
keuangan Negara dalam proses peradilan pidana. Terkait dengan hal ini, maka
diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
peranan auditor dan kedudukan akuntansi forensik dan audit forensik sebagai
bagian integral alat bukti yang menerangkan adanya kerugian keuangan Negara.
Audit investigatif terhadap indikasi korupsi mempunyai hubungan yang
erat dengan penyelidikan dan penyidikan korupsi yang dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum. Hal tersebut antara lain dapat digambarkan dengan penjelasan
sebagai berikut :
a. Hasil audit investigatif yang dilaksanakan oleh auditor dapat
ditindaklanjuti dengan suatu penyelidikan atau penyidikan oleh
penyelidik atau penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi
Pemberantasan Korupsi.
b. Penyelidik atau penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat meminta auditor untuk melaksanakan
audit investigatif sebagai bagian dari penyelidikan atau penyidikan
yang mereka lakukan;
c. Jika indikasi korupsi teridentifikasi , pada umumnya auditor akan
melakukan paparan atau expose di hadapan penyelidik atau penyidik
dari Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi
sebelum menyusun laporan hasil audit investigatif;
d. Laporan hasil audit investigatif yang dibuat oleh auditor atas dasar
kekuatan sumpah jabatan/ profesi dapat digunakan sebagai alat bukti
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 3 jo Pasal 187
KUHAP.
Sinergitas kelembagaan antara audit (SPI) dengan lembaga penegak hukum,
tentunya harus dimulai dengan penguatan sistem audit forensik, untuk
kepentingan mekanisme audit sebagaimana ditampilkan dalam bagan di bawah
ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan
commit to tugas
user audit.
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Bagan 10. Mekanisme audit
Mengumpulkan data dan informasi
serta menganalisis adanya indikasi
korupsi

Mengembangkan hipotesis kejahatan
dan merencanakan audit
Tahapan Kegiatan
Melaksanakan audit untuk
mengumpulkan bukti-bukti yang
mendukung hipotesis

Menyusun laporan hasil audit.

(Sumber : diolah dari berbagai sumber)
Keterangan :
-

Pengumpulan data dan informasi
Audit investigatif yang bersifat proaktif dimulai dengan pengumpulan data
dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diaudit.
Terdapat sejumlah besar data dan informasi yang dapat dikumpulkan dari
berbagai sumber untuk mengidentifikasi adanya indikasi kecurangan dan
kejahatan. Selanjutnya berbagai data dan informasi tersebut dianalisis
sesuai dengan tujuan dari audit investigatif yang akan dilaksanakan.

-

Analisis data dan informasi
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh

auditor dalam

menganalisis data dan informasi untuk mengidentifikasi adanya indikasi
kecurangan atau kejahatan.
-

Kesimpulan hasil analisis dan tindak lanjut hasil analisis
Dari analisis yang dilakukan, auditor harus menyusun suatu kesimpulan
mengenai indikasi kecurangan atau kejahatan yang telah terjadi.
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Kesimpulan dapat disusun sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
1.

Siapa (Who) orang, kelompok orang atau korporasi yang melakukan
kecurangan atau kejahatan?

2.

Siapa (Who) saja pihak yang dapat membantu memberikan
keterangan tentang orang-orang yang dicurigai terlibat tersebut?

3.

Kecurangan atau kejahatan Apa (What) yang dilakukan?

4.

Kapan (When) pelaku melakukan kecurangan atau kejahatan?

5.

Di mana (Where) pelaku melakukan kecurangan atau kejahatan?

6.

Mengapa (Why) pelaku melakukan kecurangan atau kejahatan?

7.

Bagaimana (How) pelaku melakukan kecurangan atau kejahatan?

Khusus untuk kejahatan dalam bentuk tindak pidana korupsi tertentu ada
satu pertanyaan lagi yang juga perlu dicari jawabannya yaitu Seberapa
(How much) besar kerugian negara yang timbul sebagai akibat dari
kejahatan yang telah dilakukan pelaku kejahatan.
-

Predikasi

-

Dalam tahapan analisis maka tidak semua pertanyaan di atas dapat
dijawab. Akan tetapi suatu audit investigatif dapat dimulai jika terdapat
suatu predikasi atau dasar yang kuat untuk melaksanakan suatu audit
investigasi. Adanya predikasi ditunjukkan dengan adanya jawaban
sementara atas tiga pertanyaan dari enam pertanyaan di atas, yaitu:
1.

Kecurangan atau kejahatan Apa (What) yang dilakukan?

2.

Kapan (When) pelaku melakukan kecurangan atau kejahatan?

3.

Di mana (Where) pelaku melakukan kecurangan atau kejahatan?

Meskipun hasil audit investigatif telah dapat mengidentifikasi dan
mengungkapkan kejahatan yang terjadi, penyelidik atau penyidik dari
Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi tetap harus
melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan yang terjadi. Hal
tersebut terjadi karena, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku,
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah
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Namun

demikian,

keberhasilan

audit

investigatif

dalam

mengidentifikasi dan mengungkapkan suatu kejahatan akan mengurangi volume
pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan atau
penyidikan oleh penyelidik atau penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan atau
Komisi Pemberantasan Korupsi.
Secara yuridis, pelaku dan hasil tindak pidana pencucian uang sebenarnya
dapat diketahui melalui penelusuran oleh lembaga/pejabat yang berwenang
untuk itu, kemudian diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud umumnya
dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Menurut Imam Subechi, lembaga keuangan
memiliki peranan penting dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa
dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit)
sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik
sebagai bahan penyidikan.285
Fungsi audit ini sangat penting untuk mengetahui nilai kerugian negara
yang terjadi berdasarkan bukti audit yang ada. Bukti audit ini merupakan seluruh
informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lainnya yang disajikan
dalam laporan keuangan, yang digunakan oleh auditor sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan opininya, dan bukti audit yang mendukung laporan
keuangan terdiri dari :286
1.

Data akuntasi, antara lain terdiri dari: jurnal, buku besar, kertas kerja, dan
rekonsiliasi.

2.

Bukti penguat (corroborating evidence), antara lain terdiri dari: bukti
analistis, bukti dokumenter, bukti elektronik, konfirmasi, bukti matematis,
bukti fisik, dan bukti representasi tertulis.

285

Wawancara tanggal 5 Desember 2015.
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Suradi, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah
dan Swasta, Gava Media, Yogyakarta,
commit to user
2006, hlm. 90.

203

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Hasil dari pengauditan tersebut berupa opini yang merupakan pernyataan
secara profesional dari auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :287
1.

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.

Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)

3.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.

Efektivitas sistem pengendalian internal.
Pengungkapan adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi,

diperlukan adanya audit

yang lebih

khusus

dan

mendalam

melalui

AkuntansiForensik dan Audit Investigasi.288 Audit investigasi diarahkan
terhadap adanya praktek kecurangan (fraud), yaitu untuk menetapkan secara
absolut apakah fraud benar-benar telah terjadi tanpa menghiraukan apakah
kecurangan itu bersifat material atau tidak, dilakukan dengan suatu tingkat
skeptis yang sangat tinggi, dengan meningkatkan pengujian secara cermat dari
seluruh bukti dan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan suatu hal
yang dipertanyakan.Audit investigasi terhadap adanya fraud ini secara umum
dilaksanakan melalui akuntansi forensik yang para auditornya telah mengikuti
pelatihan khusus dibidang investigasi fraud danproses pengadilan, baik yang
bersifat perdata maupun pidana.289
Menurut Spencer dan Jennifer, ada beberapa tujuan dari audit investigatif
ini, yaitu antara lain memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya dan
relevannya bukti sehingga bisa diterima sebagai alat bukti untuk meyakinkan
hakim di pengadilan.Konsepnya adalah forensic evidence, dan bukan sekedar
bukti audit.Di samping itu juga untuk menemukan aset yang digelapkan dan
287

Ibid, hlm118.

288

Theodorus M. Tuanakotta, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Ul, Depok, 2007, hlm.1.

289

Suradi, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Op.Cit, hlm. 121 - 122. Lihat juga
pendapat T.M. Tuanakotta yang menyatakan bahwa istilah akuntansi forensik bermula dari
penerapan akuntansi untuk memecahkan persoalan hukum.misalnya dalam perhitungan
ganti rugi baik dalam konteks keuangan negara maupun diantara pihak-pihak dalam
sengketa perdata. Ada pula yang menggunakan istilah audit forensik untuk kegiatan audit
investigasi, Theodoms M. Tuanakotta.
Akuntansi
Forensik dan Audit Investigatif, Op.Cit,
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mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi, yang meliputi penelusuran
rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau
penjualan aset, serta penentuan kerugian yang terjadi.290
Pelaksanaan audit investigatif diperlukan keterampilan dan kompetensi
multi disipliner, antara gabungan dari akuntan, ahli hukum, investigator,
pengumpul informasi, ahli teknologi informasi, pewawancara dan peneliti.
Auditor harus melakukan penelusuran (tracing) yang mengarah pada upaya
menemukan fakta. Penelusuran tersebut dapat dilakukan berdasarkan: dugaan,
kecurigaan, dan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisa untuk membuktikan
kebenaran akan adanya fraud, khususnya terhadap timbulnya kerugian negara
yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pendeteksian korupsi dilakukan
dengan mengidentifikasi gejala yang sering mengindikasikan adanya korupsi
atau telah terjadi korupsi, dan aktivitas dari investigasi korupsi mencakup
pengujian dan pengkajian gejala yang telah di identifikasi, meliputi penetapan
pelaku, skema yang digunakan, motivasinya, dan jumlah uang atau nilai aktiva
yang digelapkan.
Penghitungan adanya kerugian negara dari modus operandi yang sering
dilakukan dalam suatu tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pelaksanaan
penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, seperti misalnya antara lain:291
1.

Penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa,
yaitu adanya mark up nilai proyek yang tidak sesuai dengan nilai
sebenarnya.

2.

Pelanggaran dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit oleh Bank milik
BUMN.

3.

Penyimpangan dalam tukar guling (ruilslag).

4.

Pemerasan pajak.

5.

Manipulasi tanah.

6.

Pelelangan/tender-pro forma.

290

Ibid, hlm.201-202.

291

Badan Pengawas Keuangan Daerah,commit
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Penghitungan kerugian negara terhadap penyimpangan pengelolaan
keuangan negara/daerah harus melalui penentuan yang sangat akurat, sehingga
diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam menghitung kerugian negara
tersebut. Walaupun tidak dapat dipolakan secara seragam dalam penetapan
langkah-langkah

penghitungan

kerugian

negara,

mengingat

terus

berkembangnya modus operandi dalam tindak pidana korupsi tersebut, tetapi
setidaknya penghitungan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, antara
lain:292
1.

Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, meliputi: scoring jenis
penyimpangan, penelaahan dasar hukum, pencermatan kategori kasus,
identifikasi waktu dan kejadian, identifikasi ada tidaknya perbuatan
melawan hukum, penentuan sebab terjadinya kasus.

2.

Identifikasi transaksi, yang meliputi: proses, jenis, besaran nilai transaksi,
para pihak yang terlibat, dan penentuan jenis kerugian.

3.

Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti
yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara atas
kasus.

4.

Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti
yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis.
Adapun nilai yang digunakan untuk menghitung kerugian negara, antara

lain yaitu :293
1.

Historical cost atau nilai yang lazim digunakan.

2.

Sales price.

3.

Replacement cost.

4.

Fair market value.

5.

Historical cost yang disesuaikan dengan indeks tertentu.

6.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

7.

Nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan.

292

Rosihan Indriwanto, “Yuridiksasi Kerugian Keuangan Negara dan Lembaga yang
Berwenang Menilai”, artikel, Majalah Kehutanan Indonesia. Edisi III, Tahun 2007, hlm. 3.

293
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Menurut pandangan penulis, penggunaan macam-macam cara penilaian
tersebut harus pula memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan kelaziman yang dapat dipertanggungjawabkan
secara profesional yaitu melalui penghitungan berdasarkan standar yang telah
ditentukan, seperti antara lain melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), dan dapat diterima logika
hukum.294
Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses intelijen dan dapat
dikatakan sebagai bagian terpenting dalam proses intelijen. Dalam tahap ini
dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang
dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau artiter sendiri.
Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa
yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam
proses ini, apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih kurang
maka diperlukan adanya tambahan informasi. Hasil akhir dari kegiatan analisis
dapat berupa suatu kesimpulan, ramalan atau perkiraan. Atas dasar informasi
dari PPATK tersebut, adalah merupakan tugas dari pihak Kepolisian untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak
pidana asal serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku
kejahatan. Selain itu, informasi intelijen dari PPATK diharapkan juga dapat
membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang
diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian
terjadinya suatu tindak pidana.
Pelaksanaan audit investigasi tidak berjalan sendiri tetapi melibatkan
semua pihak, mulai pimpinan, para pejabat struktural, tim konsultan hukum, dan
auditor investigatif. Praktik audit Investigatif sendiri terdiri dari tiga tahap, yaitu:

294
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Tahap perencanaan
Perencanaan audit Investigatif dilakukan setelah adanya informasi awal,
kemudian

organisasi

pengawas

membentuk

tim

Audit

Investigasi.

Pelaksanaan Audit Investigasi harus dilakukan oleh auditor yang kompeten,
memiliki integritas serta independensi. Tugas pertama tim tersebut menelaah
informasi awal tersebut. Pada tahap ini tim harus menentukan:
1. jenis-jenis penyimpangan yang terjadi,
2. modus operandi,
3. sebab-sebab penyimpangan,
4. unsur-unsur kerjasama,
5. pihak-pihak yang terlibat,
6. estimate besarnya kerugian negara atau daerah akibat kasus korupsi
tersebut.

Tahap pelaksanaan
Pada tahap ini tim harus memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan
tindakan pidana korupsi. Bukti diperoleh dengan cara-cara:
1. Inspeksi,
2. Observasi,
3. Wawancara,
4. Konfirmasi,
5. Analisa,
6. Pemeriksaan bukti tertulis,
7. Perbandingan,
8. Rekonsiliasi,
9. Penelusuran,
10. Perhitungan kembali,
11. Penelahaan,
12. Review analitis, dan
13. Pemaparan

commit to user

208

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Tahap Pelaporan
Pelaporan hasil audit investigatif harus memenuhi unsur:
1. Akurat,
2. Jelas,
3. Berimbang,
4. Relevan, dan
5. Tepat waktu.
Dalam melakukan audit investigasi, terdapat beberapa teknik yang dapat
dipergunakan. Tujuh di antaranya, ialah:
a. Memeriksa Fisik
Pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk fraud menolong
investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah
dilakukan.
b. Meminta informasi dan konfirmasi
Meminta informasi dari auditee dalam audit investigatif harus disertai
dengan informasi dari sumber lain agar dapat meminimalkan peluang
auditee untuk berbohong. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak
lain (selain auditee) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran
suatu informasi. Meminta konfirmasi dapat diterapkan untuk berbagai
informasi, baik keuangan maupun nonkeuangan. Harus diperhatikan
apakah pihak ketiga yang dimintai konfirmasi punya kepentingan dalam
audit investigatif. Jika ada, konfirmasi harus diperkuat dengan
konfirmasi kepada pihak ketiga lainnya
c. Memeriksa Dokumen
Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi
dokumen menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi, meliputi
informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis.
Karena itu, teknik memeriksa dokumen mencakup komputer forensik.
d. ReviewAnalitikal
Dalam review analitikal, yang penting adalah: kuasai gambaran besarnya
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penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau
pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang
diperoleh secara global. Kesimpulan wajar atau tidak diperoleh dari
perbandingan terhadap benchmark. Kesenjangan antara apa yang
dihadapi dengan benchmark: apakah ada kesalahan (error), fraud, atau
salah merumuskan patokan. Kenali pola hubungan (relationship pattern)
data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain atau data nonkeuangan yang satu dengan data non-keuangan yang lain.
e. Menghitung Kembali (Reperform)
Reperform dalam audit investigatif harus disupervisi oleh auditor yang
berpengalaman

karena

perhitungan

yang

dihadapi

dalam

audit

investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang
sangat rumit, dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi
berkali-kali.
f. Net Worth Method
Membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum.
Pemerikasan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan
dan dibayar setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat merupakan
dasar dari penyelidikan. Pembalikan beban pembukitian kepada yang
bersangkutan.
g. Follow The Money
Berarti mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus
uang tersebut berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas
pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat
kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap dan
berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat
penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat
mengenai pelaku fraud.
3.

Aplikasi Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Metode untuk menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya
sangat beragamnya sesuai dengan modus operandi kasus penyimpangan/tindak
commit to user
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Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” membahas
beberapa pola penghitungan kerugian negara. Masing-masing pola penghitungan
diberi nama yang umum untuk memudahkan penyebutan dalam pembahasan
selanjutnya:295
a.

Kerugian Total ( Total Loss )
Dalam metode ini, seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai
kerugian keuangan negara. Sebagai contoh pejabat tinggi di suatu
Kementerian menyetujui pembelian komponen (suku cadang) mesin
dan alat berat dari negara lain. Mesin dan alat berat tersebut, baik dalam
keadaan terpasang (built up) maupun dalam keadaan terurai, tidak lagi
diproduksi di negara pengekspor. Tidak ada pabrik lain di dunia yang
memproduksi mesin dan alat berat maupun suku cadangnya yang dapat
digunakan sebagai pengganti komponen yang diimpor. Tindak pidana
ini melibatkan beberapa pejabat tinggi Indonesia, baik dalam negeri
maupun luar negeri.Jumlah pengeluaran untuk pembelian ini mencapai
triliunan rupiah.Seluruh pengeluaran ini merupakan kerugian keuangan
negara. Tim Pembela mencoba menggunakan argumen bahwa
komponen (baca : barang rongsokan) tersebut masih mempunyai nilai
sebagai besi tua. Argumen ini ditolak, karena biaya untuk
membesituakan suku cadang tersebut dan mengangkutnya ke pabrik
baja terdekat sangat mahal(Biaya ini disebut salvaging cost).Metode ini
juga diterapkan dalam penerimaan negara yang tidak disetorkan, baik
sebagian maupun seluruhnya.Bagian yang tidak disetorkan ini
merupakan kerugian total.

b.

Kerugian Total dengan Penyesuaian
Metode penghitungan kerugian keuangan negara ini adalah (Total Loss
+ Penyesuaian). Penyesuaian ini diperlukan kalau barang yang dibeli
harusdimusnahkan dan pemusnahannya memakan biaya. Zat kimia
yang akan dimusnahkan harus ditangani dengan cara-cara tertentu
dengan mengeluarkan biaya yang mahal. Kerugian keuangan negara

295
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bukan saja berupa pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut, tetapi
juga biaya untuk memusnahkan atau menyingkirkannya.
c.

Kerugian Bersih ( Net Loss )
Metode penghitungan kerugian keuangan negara ini, seperti dalam
metode Kerugian Total, dengan penyesuaian ke bawah. Contohnya
dalam Kerugian Total di atas dapat dikembangkan lebih lanjut dengan
argumen yang dikemukakan tim pembela, yaitu “barang rongsokan itu
masih ada nilainya”. Dengan demikian, kerugian keuangan negara
hanyalah sejumlah kerugian bersih, yaitu kerugian total dikurangi
dikurangi nilai bersih barang rongsokan tersebut. Nilai bersih ini
merupakan selisih yang bisa diperoleh (harga besi tua) dikurangi
salvaging cost.Dalam contoh komponen mesin dan alat berat, salvaging
cost dapat ditaksir, misalnya oleh ahli dari PT. Krakatau Steel.
Pertanyaannya ; kapan metode Kerugian Total digunakan?dan kapan
metode Kerugian Bersih diterapkan? Ada dua pandangan yang dapat
digunakan oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan.Pertama,
pandangan yang bersifat teknis akuntansi. Berapa besarnya salvaging
cost ? Apakah salvaging cost dapat dihitung cukup seksama (akurat)
sehingga tidak menimbulkan tambahan kerugian negara di kemudian
hari?. Kedua, pandangan yang bersifat hukum. Seberapa besar kadar
kejahatannya (tindak pidana)?Pada salah satu dari 15 sampel KPK,
majelis

hakim

terakhir

menerapkan

penghitungan

Kerugian

Bersih.Tidak seluruh premi yang dibayarkan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dianggap sebagai kerugian negara.Unsur yang ditetapkan
sebagai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah seluruh
premi yang dibayarkan KPU dikurangi klaim-klaim asuransi yang
diterima KPU.
d.

Harga Wajar
Negara seringkali dirugikan karena transaksi dibuat tidak dengan harga
wajar, baik dalam transaksi pembelian (pengadaan barang) maupun
transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang. Dalam metode ini
kuncinya adalah penentuan
harga
commit to
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pembanding untuk “harga realisasi”. Kerugiankeuangan negara di mana
transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga
realisasi. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :
1)

Dalam pengadaan barang, kerugian ini merupakan selisih antara
harga yang dibayarkan dengan harga yang wajar.

2)

Dalam pelepasan aset berupa penjulan tunai, kerugian ini
merupakan selisih antara harga wajar dengan harga yang diterima.

3)

Dalam pelepasan aset berupa tukar guling (ruilslag), kerugian ini
merupakan selisih antara harga wajar dengan harga pertukaran
(exchange value). Metode ini juga digunakan untuk semua
pertukaran barang dengan barang lain atau pertukaran barang
dengan jasa.

Langkah-langkah dalam menghitung kerugian keuangan negara pada
dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat
beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi
yang terjadi. Namun demikian, dalam menghitung kerugian keuangan negara
atas kasus penyimpangan yang diaudit, auditor dapat menempuh hal-hal sebagai
berikut:
1.

Mengidentifikasi Penyimpangan yang Terjadi
a)

Dalam tahap ini auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan
yang

terjadi

misalnya

kontrak/pembayaran

fiktif,

mark-up/

kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya,
kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah dan
sebagainya.
b)

Menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit (undang-undang,
peraturan pemerintah, keputusan presiden, standar akuntansi
keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya).

c)

Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan
negara.

d)

Menentukan penyebab kerugiannya (unsur melawan hukum,
penyalahgunaan

jabatan, kelalaian dan sebagainya,
commit to user
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Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan
atau perbuatan melawan hukum.

2.

Mengidentifikasi Transaksi
a)

Mengidentifikasi jenis transaksi, misalnya: masalah pengadaan
barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kredit, dan sebagainya.

b)

Menentukan jenis kerugiannya (misalnya hilang/kurang diterimanya
suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar,
penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima, dan sebagainya).

3.

Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti
Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis buktibukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara
atas kasus penyimpangan yang diaudit.

4.

Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Berdasarkan

bukti-bukti

yang

telah

diidentifikasi,

dikumpulkan,

diverifikasi, dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan
negara / perusahaan yang terjadi.
4.

Aplikasi Penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Tahap awal dari proses penanganan perkara pidana dimulai dengan
pelaporan yang bisa dilakukan oleh korban, saksi atau siapa saja yang
mengetahui bahwa ada tindak kejahatan kemudian penyelidikan dan penyidikan
yang dilakukan di tingkat kepolisian kemudian dilanjutkan dengan penuntutan di
kejaksaan dan akhirnya pemeriksaan di sidang pengadilan hingga pelaksanaan
putusan pengadilan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada
tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu peristiwa yang dianggap atau
diduga sebagai tindak pidana.Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan
pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang
ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan
pelakunya.
Penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya.Antara
penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud
satu.Antara keduanya saling berkaitan
isi-mengisi guna dapat diselesaikan
commitdan
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pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Penyidik berdasarkan Pasal 1 butir 1
KUHAP adalah : “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.”
Kemudian diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Disamping itu, terdapat
lagi Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu.Untuk
mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik
ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6
KUHAP.Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang
pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak
diangkat sebagai penjabat penyidik adalah Pejabat Penyidik Polri dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.
Kasus tindak pidana korupsi alat bukti yang digunakan kurang lebih sama
seperti kasus tindak pidana biasa seperti yang tercantum dalam Pasal 184
KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Dalam hal ini, alat bukti yang dapat digunakan dan
memudahkan penyidik dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi adalah
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini dapat dikategorikan sebagai
alat bukti surat karena berdasarkan pengertiannya, surat ialah segala sesuatu
yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati
atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai
bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tandatanda bacaan, tetap tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam
pengertian alat bukti tertulis atau surat296.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dapat dikategorikan ke dalam alat
buktisurat karena dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut baik
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian

296

Alfitra, Hukum Pembuktian dalamcommit
Beracara
toPidana,
user Perdata dan Korupsi di Indonesia,
Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm. 86.
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(WDP), Tidak Wajar maupun Pernyataan Menolak Memberikan Opini terdapat
pernyataan tertulis beserta tanda baca seperti yang ada dalam pengertian surat.
Seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 yang berbunyi :
“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK melaporkan
hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur
pidana tersebut.”
Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (4), berbunyi :
“Laporan BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dijadikan dasar
penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.”
Instansi yang terkait dengan pelaporan Badan Pemeriksa Keuangan adalah
Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5.

Aplikasi Auditor Forensik Sebagai Saksi Ahli

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mempunyai fungsi yang sangat
penting dalam kasus Tindak Pidana Korupsi karena melalui Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK inilah diketahui bahwa suatu instansi pemerintah
teridentifikasi atau telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan
kerugian keuangan Negara. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan dan mencegah
gejala korupsi seerta sebagai suatu alat bukti yang sangat kuat dalam
memecahkan suatu kasus Tindak Pidana Korupsi.
Terkait dengan pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dalam proses
persidangan perkara korupsi, maka kedudukan seorang auditor forensik sangat
strategis dan signifikan untuk memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
dalam persidangan tindak pidana korupsi297. Dalam Pasal 11 huruf c Undang297

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mensyaratkan pencantuman perkiraan kerugian
tersebut, yang tentunya harus didukung bukti-bukti yang dapat diterima secara logis. Karena
to user
Pasal 143 ayat (2) huruf bKUHAP commit
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Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan
bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan
mengenai kerugian Negara/daerah. Keterangan yang diberikan oleh BPK selaku
ahli dalam proses peradilan adalah keterangan berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK atau berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian
Negara yang dilakukan BPK. Dalam hal ini hasil pemeriksaan BPK tersebut
berupa laporan yang menunjukkan bahwa adanya penyimpangan keuangan atau
terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Negara dalam instansi
mereka. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksaan Keuangan menyebutkan bahwa Laporan BPK dapat dijadikan dasar
penyidikan oleh penjabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan
Keuangan secara jelas memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaporkan
hasil audit investigatif yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang
berwenang, untuk kemudian dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan298. Hal ini senada
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk menindaklanjuti hasil audit
yang mengandung unsur pidana299.Dengan demikian, hasil audit investigatif
yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti dalam kasus tindak
pidana korupsi adalah hasil audit investigatif yang dikeluarkan oleh BPK.Namun
dalam hal pelaksanaannya, hasil audit investigatif BPKP pun sering dijadikan
alat bukti untuk mengungkap kasus korupsi.
Auditor Forensik yang berperan sebagai saksi ahli bertugas memaparkan
temuan-temuannya terkait kasus yang dihadapi. Tentunya hal ini dilakukan
Penuntut Umum, harus mencantumkan berapa besar kerugian Negara yang harus
dikembalikan terdakwa kepada negara pada akhir persidangan.Pengembalian kerugian
keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, dimungkinkan dengan ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
298

Lihat: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan
Keuangan.

299

Lihat: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
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setelah auditor menganalisa kasus dan data-data pendukung untuk bisa
memberikan penjelasan di muka pengadilan. Dengan demikian, maka bukti yang
diperoleh auditor harus cukup, mengingat seringnya dampak yang akan dihadapi
oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam kejadian
kecurangan. Dan auditor dapat menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang
merasa dirugikan akibat kesalahan auditor yang mengambil simpulan dari faktafakta yang tidak lengkap. Standar audit Aparat Pengawasan Fungsional
Pemerintah (SA-APFP) SK Kepala Balai Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan No Kep.378/K/1996 tentang Standar Pelaksanaan Audit APFP
bahwa “ Bukti Audit yang relevan, kompeten dan cukup harus diperoleh sebagai
dasar yang memadai untuk mendukung pendapat simpulan dan saran. Maknanya
relevan yaitu logis mendukung pendapat/kesimpulan; kompeten yaitu sah dan
dapat diandalkan menjamin kesesuaian dengan fakta, dan cukup dalam arti
jumlah bukti untuk menarik kesimpulan.
Bagan di bawah ini menjelaskan kedudukan auditor forensik dalam proses
peradilan tindak pidana korupsi, khususnya dalam tugasnya menentukan unsur
kerugian keuangan Negara.
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Bagan 11. Peranan Audit Forensik Dalam Sistem Hukum
Pembuktian Pidana

PENYELIDIKAN

PENYIDIKAN

PENUNTUTAN

MENCARI
KETERANGAN &
BUKTI AWAL

MENGUMPULKAN
ALAT BUKTI

MENELITI BAP

DIDUGA TINDAK
PIDANA

DISERAHKAN
KE PENYIDIK

BAP SAKSI &
TERSANGKA

TIDAK CUKUP
BUKTI

TIDAK CUKUP
BUKTI

DIHENTIKAN
PENUNTUTAN

DIHENTIKAN
PENYIDIKAN

CUKUP
BUKTI

CUKUP
BUKTI

DISERAHKAN
KE JPU

KERTAS KERJA
AUDIT
FORENSIK

DILIMPAKAN
KE PN

PROSES DI
PENGADILAN

KESAKSIAN
AUDITOR DI
PENGADILAN

(Sumber: diolah dari berbagai sumber)

Kedudukan Auditor Forensik dalam proses peradilan tindak pidana korupsi
menyangkut dengan fungsinya dalam kedudukan sebagai saksi ahli yang
memberikan keterangan ahli (Verklaringen Van Een Deskundige; Expert
Testimony)dalam sidang peradilan.300 Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan
seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi
pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan
ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan:
300

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183
KUHAP.Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai
alat bukti. Keterangan ahli sebagaicommit
alat buktitotersebut
user sama dengan Ned. Sv. dan hukum
acara pidana modern di banyak negeri.
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"Keterangan seorang 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 maka pada pemeriksaan di
sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita
acara pemeriksaan.Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan
sumpah atau janji di hadapan hakim".
Selain dalam kapasitasnya memberikan kesaksian, seorang Auditor
Forensik juga terkait dengan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184
juncto 187 KUHAP. Pasal 187 KUHAP menyebutkan:
(1)

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keterangan 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 tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

(3)

Surat keterangan dan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi
dari padanya;

(4)

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi dari alat
pembuktian yang lain.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa fungsi audit ini sangat penting untuk
mengetahui nilai kerugian negara yang terjadi berdasarkan bukti audit yang ada.
Bukti audit ini merupakan seluruh informasi yang mendukung angka-angka atau
informasi lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan, yang digunakan oleh
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auditor sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan opininya, dan bukti audit
yang mendukung laporan keuangan terdiri dari301:
a.

Data akuntasi, antara lain terdiri dari: jurnal, buku besar, kertas kerja, dan
rekonsiliasi.

b.

Bukti penguat (corroborating evidence), antara lain terdiri dari : bukti
analistis, bukti dokumenter, bukti elektronik, konfirmasi, bukti matematis,
bukti fisik, dan bukti representasi tertulis.
Hasil dari pengauditan tersebut berupa opini yang merupakan pernyataan

secara profesional dari auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria302:
a.

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b.

Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure).

c.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

d.

Efektivitas sistem pengendalian internal.
Pengungkapan adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi,

diperlukan adanya audit yang lebih khusus dan mendalam melalui Akuntansi
Forensik dan Audit Investigasi303.Audit investigasi diarahkan terhadap adanya
praktek kecurangan (fraud), yaitu untuk menetapkan secara absolut apakah fraud
benar-benar telah terjadi tanpa menghiraukan apakah kecurangan itu bersifat
material atau tidak, dilakukan dengan suatu tingkat skeptis yang sangat tinggi,
dengan meningkatkan pengujian secara cermat dari seluruh bukti dan berbagai
sumber informasi yang berkaitan dengan suatu hal yang dipertanyakan.Audit
investigasi terhadap adanya fraud ini secara umum dilaksanakan melalui
akuntansi forensik yang para auditornya telah mengikuti pelatihan khusus
dibidang investigasi fraud danproses pengadilan, baik yang bersifat perdata
maupun pidana.304
301

Suradi, Op.Cit, hlm.90.

302

Ibid, hlm.118.

303

Theodorus M. Tuanakotta, Op.Cit, hlm.1.

304

Suradi, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, …,Op.Cit, hlm. 121 - 122. Lihat
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Menurut Spencer Picket dan Jennifer Picket305, ada beberapa tujuan dari
audit investigatif ini, yaitu antara lain memeriksa, mengumpulkan dan menilai
cukupnya dan relevannya bukti sehingga bisa diterima sebagai alat bukti untuk
meyakinkan hakim di pengadilan (konsepnya adalah forensic evidence, dan
bukan sekedar bukti audit), di samping itu juga untuk menemukan aset yang
digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi, yang
meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses
penyitaan dan atau penjualan aset, serta penentuan kerugian yang terjadi.
Pelaksanaan audit investigatif diperlukan keterampilan dan kompetensi
multi disipliner, antara gabungan dari akuntan, ahli hukum, investigator,
pengumpul informasi, ahli teknologi informasi, pewawancara dan peneliti.
Auditor harus melakukan penelusuran (tracing) yang mengarah pada upaya
menemukan fakta. Penelusuran tersebut dapat dilakukan berdasarkan: dugaan,
kecurigaan, dan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisa untuk membuktikan
kebenaran akan adanya fraud, khususnya terhadap timbulnya kerugian negara
yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pendeteksian korupsi dilakukan
dengan mengidentifikasi gejala yang sering mengindikasikan adanya korupsi
atau telah terjadi korupsi, dan aktivitas dari investigasi korupsi mencakup
pengujian dan pengkajian gejala yang telah di identifikasi, meliputi penetapan
pelaku, skema yang digunakan, motivasinya, dan jumlah uang atau nilai aktiva
yang digelapkan.
Penghitungan adanya kerugian negara dari modus operandi yang sering
dilakukan dalam suatu tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pelaksanaan
penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, seperti misalnya antara lain306:

ganti rugi baik dalam konteks keuangan negara maupun diantara pihak-pihak dalam
sengketa perdata. Ada pula yang menggunakan istilah audit forensik untuk kegiatan audit
investigasi, Theodoms M. Tuanakotta, Op.Cit, hlm.10.
305

Ibid, hlm.201-202.

306
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Penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa,
yaitu adanya mark up nilai proyek yang tidak sesuai dengan nilai
sebenarnya.

b.

Pelanggaran dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit oleh Bank milik
BUMN.

c.

Penyimpangan dalam tukar guling (ruilslag).

d.

Pemerasan pajak.

e.

Manipulasi tanah.

f.

Pelelangan/tender-pro forma.
Penghitungan kerugian negara terhadap penyimpangan pengelolaan

keuangan negara/daerah harus melalui penentuan yang sangat akurat, sehingga
diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam menghitung kerugian negara
tersebut. Walaupun tidak dapat dipolakan secara seragam dalam penetapan
langkah-langkah

penghitungan

kerugian

negara,

mengingat

terus

berkembangnya modus operandi dalam tindak pidana korupsi tersebut, tetapi
setidaknya penghitungan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, antara
lain:307
a.

Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, meliputi: scoring jenis
penyimpangan, penelaahan dasar hukum, pencermatan kategori kasus,
identifikasi waktu dan kejadian, identifikasi ada tidaknya perbuatan
melawan hukum, penentuan sebab terjadinya kasus.

b.

Identifikasi transaksi, yang meliputi: proses, jenis, besaran nilai transaksi,
para pihak yang terlibat, dan penentuan jenis kerugian.

c.

Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti
yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan Negaraatas
kasus.

d.

Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan buktibuktiyang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis.

307

Rosihan Indriwanto, “Yuridiksasicommit
Kerugian
Keuangan Negara dan Lembaga yang
to user
Berwenang Menilai”, artikel, Majalah Kehutanan Indonesia. Edisi III, Tahun 2007, hlm.3.
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Adapun nilai yang digunakan untuk menghitung kerugian negara, antara
lain yaitu:308
a.

Historical costatau nilai yang lazim digunakan.

b.

Sales price.

c.

Replacement cost.

d.

Fair market value.

e.

Historical cost yang disesuaikan dengan indeks tertentu.

f.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

g.

Nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan.
Penggunaan

macam-macam

cara

penilaian

tersebut

harus

pula

memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang beriaku
dan kelaziman yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional yaitu
melalui penghitungan berdasarkan standar yang telah ditentukan, seperti antara
lain melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP), dan dapat diterima logika hukum.
6.

Kualitas dan Kemampuan Auditor Forensik

Perihal kualitas dan kemampuan dan Standar kualitas Auditor Forensik,
ketika melakukan audit forensik , umumnya tim auditor forensik menggunakan
teknik-teknik audit dan dengan mendapatkan bukti audit sebagai berikut:
1)

Memeriksa fisik

Bukti : Physical Examination

2)

Meminta konfirmasi

Bukti : Confirmation

3)

Memeriksa dokumen

Bukti : Documentation

4)

Review analitikal

Bukti : Analytic/Analytical Review

5)

Meminta Informasi lisan/tertulis

Bukti : Inquiries of the auditee

6)

Menghitung kembali

Bukti : Reformance

7)

Mengamati

Bukti : Observation

Salah satu contoh keberadaan Auditor di BUMN yang penulis anggap
cukup

unggul

dalam

pembinaan

auditornya

yakni

PT.PERTAMINA ( Persero) yang tergambar dibawah ini.

308

Ibid.
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Bagan 12. Rekapitulasi Auditor berkualifikasi di Internal Audit
Pertamina

Chief Audit Executive
1
Vice President (VP)
4
Manager
16
Senior Auditor
31
Auditor
39
Junior Auditor
60
Sekertaris
5
Grand Total
156
Anak Perusahaan
73
Total
229

Ketika audit forensik / investigasi yang dilaksanakan telah selesai
dilakukan dan diperoleh kesimpulan bahwa indikasi fraud yang diperiksa
terbukti kebenarannya, dan dengan pertimbangan tertentu Direksi memutuskan
untuk mengambil sikap atas hasil audit tersebut yakni tindakan internal
perusahaan atau meneruskan kepada APH, apabila tindakan yang diambil yakni
melaporkan ke Aparat Penegak hukum maka pihak terkait yang berwenang di
dalam perusahaan akan menindaklanjuti untuk membawa kasus kepada APH.
Pertanyaan besarnya adalah : sejauh mana bukti audit yang diperoleh dapat
mendukung proses pelaporan kepada APH? Bagaimana dengan kompetensi
bukti audit tersebut? Bagaimana perspektif hukum atas bukti-bukti audit yang
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225

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

diperoleh auditor?, disinilah dituntut kemampuan dari para auditor forensik
tersebut.
Uraian di atas dapat diketahui peranan pemberdayaan SPI pada Satuan
Pengawasan Internal BUMN dengan audit forensik, hal-hal apa yang
mendasarinya dan bagaimana keterbubungannya dengan sistem penegakan
hukum tindak pidana korupsi, dalam kontek preventif, detektik dan represif
secara

aksiomatik

dapat

mengambil

peranannya

dengan

menyediakan

pendekatan-pendektan yang efektif dalam mencegah, mengetahui atau
mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi. Untuk kepentingan ini
Satuan Pengawasan Internal BUMN melakukan akuntansi forensic.
Akuntansi

forensik

dengan

pendekatannya

yang

efektif

dalam

mengungkap dan menyediakan alat bukti tindak kejahatan korupsi di pengadilan
dalam perspektif fraud triangle tentu memiliki aplikasi yang luas. Akuntansi
forensik dengan profesi akuntan forensiknya dapat menghambat keyakinan dari
pelaku atau calon pelaku korupsi bahwa ada peluang untuk melakukan korupsi
dan tidak ada profesi atau lembaga yang akan mampu mengungkapkannya.
Keyakinan bahwa tindakan-tindakan korupsi tidak akan diketahui baik
dalam bentuk transactive corruption, autogenic corruption, nepotistic
corruption investive corruption, exortive corruption maupun defensive
corruption menjadi terbatasi karena ada profesi kompeten yang akan
menginvestigasi. Dalam kontek ini akuntansi forensik berperan sebagai strategi
preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi karena ada kekawatiran dari
pelaku bahwa korupsi yang dilakukan dengan mudah akan terungkap oleh para
akuntan forensik.
Akuntansi forensik juga dapat mengambil peranan dalam upaya
pengungkapan tindak pidana korupsi atau strategi detektif. Secara sistemik
prosedur-prosedur investigasi dalam audit forensik memang berbeda dari
auditing pada umumnya. Audit forensik yang sejak awal memang dirancang
guna mengumpulkan dan menyediakan bukti untuk kepentingan persidangan di
pengadilan

akan

menghasilkan

temuan

audit

yang

lebih

bermanfaat

to user oleh jasa profesi akuntan.
dibandingkan dengan audit umumcommit
yang disediakan
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Dalam kontek strategi detektif audit forensik menrapkan prosedurprosedur investigasi unik yang memadukan kemampuan investigasi bukti
keuangan dengan muatan transaksinya dengan investigasi tindakan pidana
dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya.
Keberadaan Satuan pengawas Intern atau Internal Audit di BUMN diatur
melalui suatu Undang-undang yakni Undang-Undang Nomor19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) pada Bab VI Pasal 67 yang
isinya:
(1)

Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan
aparat Pengawasan Intern Perusahaan.

(2)

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin
oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3,
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi,
supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
siding pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan perturan
perundang-undangan yang berlaku. Bab II Tugas, wewenang, dan kewajiban
pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: ayat a) Koordinasi
dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;ayat b) supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi.Bahwa Judul UU 30/2002 seharusnya
bukan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pemberantasan
KKN, karena pada kenyataannya hasil audit forensik akan menemukan adanya
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Terkait dengan hal tersebut diatas maka fungsi
Koordinasi dan Supervisi seharusnya juga dilakukan terhadap Satuan
Pengawasan Badan Usaha Milik Negara ( SPI- BUMN ) karena potensi untuk
terjadinya KKN adalah sangat kental dan unsur unsur perbuatan melawan
hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dan unsur
merugikan keuangan Negara untukcommit
BUMNtoadalah
user terpenuhi.
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Model Pemberdayaan SPI-BUMN Dengan Audit Forensik,
Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Pemberdayaan peran dan tugas Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), maka diperlukan adanya kejelasan sistem tata laksana
penerapan audit forensik. Diperlukan adanya pewadahan Unit Audit Internal
yang independen dengan kelembagaan yang bersifat khusus. Berikut
disampaikan tata kelola kelembagaan Unit Audit Internal pada BUMN yang
mendukung pelaksanaan audit forensik
1)

Alas Hak
Bagian audit internal haruslah memberikan jaminan atau kepastian
bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal
telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.Pimpinan
audit internal harus menetapkan kriteria pendidikan dan pengalaman
yang sesuai dalam mengisi jabatan-jabatan di bagian audit internal,
dengan mempertimbangkan pula lingkup pekerjaan dan tingkat
tanggung jawabnya.Harus pula diperoleh kepastian yang pantas dan
masuk akal tentang kualifikasi dan kemampuan setiap calon
pemeriksa.
Bagian audit internal haruslah memberikan kepastian bahwa
pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana
mestinya. Pimpinan audit internal bertanggung jawab melakukan
pengawasan pemeriksan yang pantas. Pengawasan mmerupakan
suatu proses yang berkelanjutan, dimulai dengan perencanaan dan
diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan.
Pengawasan mencakup: memberikan instruksi-instruksi secukupnya
kepada para pemeriksa atau pelaksanaan pada awal pemeriksaan dan
persetujuan

-

petujuan

terhadap

program

-

program

pemeriksaan; melihat apakah program pemeriksaan yang tetah
disetujui dilaksanakan, kecuali bila terdapat penyimpangan atau
deviasi yang dibenarkan atau disahkan; menentukan apakah kertas
kerja

pemeriksaan

pemeriksaan,

telah cukup untuk mendukung temuan
commit to user
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pemeriksaan; meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut
akurat,

objektif,

jelas,

ringkas,

konstruktif,

dan

tepat

waktu; menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai. Buktibukti yang tepat tentang pemeriksaan harus didokumentasi dan
disimpan dengan baik. Perluasan pemeriksaan yang diperlukan akan
tergantung pada kemampuan para pemeriksa dan tingkat kesulitan
pemeriksaan yang ditugaskan. Seluruh tugas pemeriksaan internal,
baik yang dilaksanakan oleh maupun untuk bagian audit internal,
tetap merupakan tanggung jawab pimpinan audit internal.309
2)

Rekam Jejak
Bagian

audit

internal

haruslah

memiliki

atau

mendapatkan

pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan
untuk melaksanakan tanggung iawab pemeriksaan.Staf audit internal
secara keseluruhan atau kolektif haruslah memiliki pengetahuan dan
kecakapan yang penting bagi pelaksanaan praktek profesi di dalam
organisasi. Sifat-sifat ini mencakup kemampuan dalam menerapkan
standar pemeriksaan, prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan.Bagian
audit internal harus memiliki pegawai atau bila perlu menggunakan
jasa konsultan yang memiliki kualifikasi dalam berbagai disiplin ilmu
seperli akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik. pemrosesan data
elektronik, teknik, perpajakan, dan hukum yang diperlukan untuk
melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan. Walaupun demikian,
masing-masing anggota di bagian audit internal tidak perlu memlliki
kualifikasi daiam seiuruh disiplin tersebut.
3)

Mampu Telusur
Sasaran secara menyeluruh dari audit internal adalah memberikan
penilaian yang independen (tidak memihak) atas catatan-catatan
akuntansi, keuangan dan segala aktivitas di dalam suatu perusahaan
atau grup dari perusahaan dan memberikan rekomendasi yang
berhubungan

dengan

penilaian

tersebut

kepada

manajemen

perusahaan untuk mengambil keputusan. Di dalam menilai aktivitas
309
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perusahaan atau grup dari perusahaan, kegiatan yang dilakukan oleh
audit internal meliputi:
a.

Review terhadap semua aktivitas dari jenis usaha perusahaan.

b.

Analisis secara objektif atas keuangan dan operasional
perusahaan.

c.

Penilaian secara independen.

d.

Rekomendasi atas hal-hal yang diperlukan oleh manajemen
maupun manajemen anak perusahaan yang akan di evaluasi
atau di audit.

e.

Tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan.

Dalam memberikan pelayanan kepada manajemen tersebut, audit
internal dituntut untuk:
a.

Lengkap dan berkualitas dalam menyajikan informasi kepada
manajemen.

b.

Produktif

dalam

membuat

dan

memberikan

rekomendasi/laporan atas berbagai macam kegiatan/operasional
dan keuangan.
c.

Menjadi

perpanjangan

tangan

manajemen

dalam

hal

Pengawasan (control).
Kemudian terkait dengan ruang lingkup aktivitas Internal Audit
adalah sebagai berikut:
a.

Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan
(induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua
catatan yang ada dalam perusahaan/grup perusahaan, baik
Direktur Utama maupun Direktur lainnya.

b.

Me-review dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data
akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan
operasi perusahaan.

c.

Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan,
dan prosedur yang telah ditetapkan.

commit to user

230

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

d.

Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar
dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari
pencurian dan kehilangan.

e.

Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data
lainnya yang disajikan oleh perusahaan.

f.

Menilai

kualitas

dan

pencapaian

prestasi

manajemen

perusahaan berkenan dengan tanggung jawab yang diberikan
oleh pemegang saham.
g.

Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil
pekerjaan

yang

dilakukan,

identifikasi

masalah,

dan

saran/solusi yang harus diberikan.
h.

bekerja sama dengan Eksternal Auditor sehubungan dengan
penilaian atas Pengendalian Itern (Internal Control).

Berkaitan

dengan

aktivitas

yang

dilakukan,

internal

audit

Departemen tidak memiliki wewenang langsung dalam suatu
organisasi yang sedang di review, oleh karena itu auditor harus
bersikap bebas (independent) untuk me-review dan menilai
kebijaksanaan, rencana-rencana dan prosedur serta catatan-catatan
yang ada, sehingga auditor yang melakukan penilaian dan review
harus terbebas dari pekerjaan rutin dalam organisasi perusahaan
sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab yang diberikan kepada
mereka.310
Pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan
tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan
pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.
Pemeriksaan internal harus memastikan apakah suatu tindakan
korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang
diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima
risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang
310

Disarikan dari buku: Pedoman Audit Division, Penulis: Alfred F. Kaunang, Hal: 5-7.
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dilaporkan.Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan
sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan
ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh
manajemen.
Pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan
tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan
pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.
Pemeriksaan internal harus memastikan apakah suatu tindakan
korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang
diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima
risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang
dilaporkan.
Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu
proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan ketepatan
waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen
terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Suatu
temuan dapat mencakup berbagai temuan lain yang relevan yang
didapat oleh pemeriksa dan lainnya. Tanggungjawab untuk
melakukan tindak lanjut harus didefinisikan dalam ketentuan yang
memuat tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab bagian audit
internal.Manajemen bertanggungjawab menentukan tindakan yang
perlu dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan
yang

dilaporkan.

Pimpinan

audit

internal

bertanggungjawab

memperkirakan tindakan manajemen yang diperlukan, agar berbagai
hal yang dilaporkan sebagai temuan pemeriksaan tersebut dapat
dipecahkan secara tepat waktu. Dalam menentukan luas dari tindak
lanjut, auditor internal harus mempertimbangkan berbagai prosedur
dari hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut, yang dilaksanakan
oleh pihak lain dalam organisasi.
Berbagai faktor yang diharuskan dipertimbangkan dalam menentukan

commit
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a.

Pentingnya temuan yang dilaporkan,

b.

Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki
kondisi yang dilaporkan,

c.

Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang
dilakukan gagal,

d.

Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif, dan

e.

Jangka waktu yang dibutuhkan.

Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting
dan segera memerlukan tindakan manajemen. Kondisi tersebut harus
terus dimonitor oleh pemeriksa internal hingga diperbaiki karena
berbagai akibat yang mungkin ditimbulkan terhadap organisasi.
Pemeriksaan harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan
terhadap temuan pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang
mendasari dilakukannya tindakan tersebut.
Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak
lanjut secara efektif adalah sebagai berikut.
a.

Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat
manajemen

yang

tepat,

yang

bertanggungjawab

untuk

melaksanakan tindakan korektif.
b.

Menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap
temuan pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan, atau
dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil
pemeriksaan diterbitkan. Tanggapan akan lebih berguna apabila
mencantumkan berbagai informasi yang cukup bagi pimpinan
audit internal untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan
waktu dari tindakan korektif.

c.

Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen
secara periodik, untuk mengevaluasi status usaha manajemen
untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan.

d.

Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi
lain yang ditugaskan dan bertanggungjawab mengenai berbagai
hal yang berhubungan
dengan
proses tindak lanjut.
commit
to user
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e.

Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status
tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan.311

Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah
pengujian

terhadap

pemeriksaan

(audit

examination)

selesai

dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis dan
diserahkan secara formal. Laporan haruslah mengemukakan tentang
maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan; dan bila
dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang
pendapat pemeriksa.
Laporan pemeriksaan dapat pula dicantumkan informasi latar
belakang (background information) dan ringkasan laporan. Informasi
latar belakang antara lain menjelaskan tentang unit-unit organisasi
dan kegiatan yang diperiksa dan memberikan berbagai informasi
relevan yang bersifat menjelaskan. Dalam laporan pemeriksaan dapat
pula dicantumkan keadaan berbagai temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi pada pemeriksaan terdahulu. Hal tersebut dapat
menunjukkan

apakah

laporan

mencakup

pemeriksaan

yang

direncanakan atau tanggapan terhadap suatu permintaan atau
perintah. Apabila dicantumkan, ringkasan laporan haruslah dibuat
sesuai dengan isi yang dikemukakan pada laporan pemeriksaan.
Temuan pemeriksaan dihasilkan dari proses perbandingan antara
“apa yang seharusnya terdapat” dan “apa yang ternyata terdapat”.
Dari hasil perbandingan tersebut, auditor internal memiliki dasar
untuk membuat laporan. Apabila berbagai keadaan yang terdapat
ternyata sesuai dengan kriteria, dalam laporan pemeriksaan dapat
dibuat pernyataan tentang pengakuan atas hasil pekerjaan yang
memuaskan. Temuan-temuan haruslah didasarkan pada berbagai hal
berikut ini.

311

Disarikan dari buku: Standar Profesional Audit Internal (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Internal), Penulis: Hiro Tugiman, Hal: 75-78.
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a.

Kriteria: yaitu berbagai standar, ukuran, atau harapan yang
digunakan dalam melakukan evaluasi dan atau verifikasi (apa
yang seharusnya terdapat).

b.

Kondisi: yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh
pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan (apa yang
ternyata terdapat).

c.

Sebab: yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya
perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi
sesungguhnya (mengapa terjadi perbedaan).

d.

Akibat: yaitu berbagai risiko atau kerugian yang dihadapi
oleh unit organisasi dari pihak yang diperiksa dan atau unit
organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang tidak sesuai
dengan kriteria (dampak dari perbedaan). Dalam menentukan
tingkat risiko atau kerugian, pemeriksa internal harus
mempertimbangkan
ditimbulkan

oleh

pula

akibat-akibat

berbagai

temuan

yang

mungkin

tersebut

terhadap

pernyataan keuangan (financial statement) organisasi.
e.

Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula
dicantumkan berbagai rekomendasi, hasil yang telah dicapai
oleh pihak yang diperiksa, dan informasi lain bersifat
membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain.

Kesimpulan atau pendapat adalah hasil evaluasi pemeriksaan
terhadap dampak berbagai temuan terhadap kegiatan yang diperiksa.
Kesimpulan selalu menempatkan berbagai temuan dalam perspektif
yang didasarkan pada implikasi temuan tersebut secara keseluruhan.
Bila dicantumkan dalam laporan pemeriksaan, kesimpulan dapat
mencakup keseluruhan lingkup pemeriksaan atau berbagai aspek
khusus. Kesimpulan dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, apakah
tujuan dan sasaran operasi atau program sejalan dengan tujuan dan
sasaran organisasi, apakah tujuan dan sasaran organisasi akan dapat
dicapai, dan apakah kegiatan yang diperiksa berfungsi sebagaimana
diharapkan.
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Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi
berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap
kegiatan

yang

dilaksanakan

korektif.Rekomendasi

secara

didasarkan

pada

meluas
berbagai

dan

tindakan

temuan

dan

kesimpulan pemeriksaan. Rekomendasi dibuat dengan tujuan untuk
meminta tindakan guna perbaikan terhadap keadaan yang ada atau
meningkatkan operasi. Dalam rekomendasi dapat disarankan
berbagai pendekatan yang diperlukan untuk memperbaiki atau
meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Saran tersebut akan digunakan
sebagai pedoman bagi manajemen dalam mencapai hasil yang
dikehendaki. Rekomendasi dapat bersifat khusus atau umum. Sebagai
contoh, dalam keadaan tertentu perlu untuk dilakukan rekomendasi
tentang suatu tindakan umum dan saran khusus bagi penerapan
tindakan tersebut. Dalam keadaan lain, saran bagi pelaksanaan
penyelidikan atau penelitian lebih lanjut, sudah tepat.
Hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diperiksa, dalam arti
kemajuan yang dicapai sejak pemeriksaan terakhir atau pelaksanaan
suatu operasi yang terawasi dengan baik (well-controlled operations),
dapat dicantumkan pada laporan pemeriksaan. Informasi ini perlu
dicantumkan untuk menggambarkan keadaan yang ada secara adil
dan memberi sudut pandang yang tepat serta menjaga keseimbangan
laporan pemeriksaan.312
Dalam rangka fungsi pencegahan terjadinya fraud dapat dilakukan dengan
cara yaitu sebagai berikut:
1) Membangun struktur pengendalian yang baik
Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)
pada bulan September 1992 memperkenalkan suatukerangka pengendalian
yang lebih luas daripada model pengendalianakuntansi yang tradisional dan
312

Disarikan dari buku: Standar Profesional Audit Internal (Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Internal), Penulis: Hiro Tugiman, Hal: 68-75.
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mencakup manajemen risiko, yaitupengendalian intern terdiri atas 5 (lima)
komponen yang salingterkait yaitu:
(a)

Lingkungan pengendalian (control environment)

(b)

Penaksiran risiko (risk assessment)

(c)

Standar pengendalian (control activities)

(d)

Informasi dan komunikasi (information and communication)

(e)

Pemantauan (monitoring)

2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian
(a)

Review kinerja

(b)

Pengolahan informasi

(c)

Pengendalian fisik

(d)

Pemisahan tugas

3) Meningkatkan kultur organisasi
Meningkatkan

kultur

organisasi

dapat

dilakukan

dengan

mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG),
meliputi:
(a)

Keadilan (Fairness)

(b)

Transparansi

(c)

Akuntabilitas (Accountability)

(d)

Tanggung jawab (Responsibility)

(e)

Moralitas

(f)

Kehandalan (Reliability)

(g)

Komitmen

4) Mengefektifkan fungsi internal audit
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal
audit

bisa

efektif

membantu

manajemen

dalam

melaksanakan

tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan
komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah :
(a)

Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang
independen dalam organisasi perusahaan.
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Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara
tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang
menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

(c)

Internal audit harus mempunyai internal audit manual.

(d)

Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal
audit departemen.

(e)

Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang
profesional, capable, bisa bersikap objective dan mempunyai
integritas serta loyalitas yang tinggi.

(f)

Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik.

(g)

Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas.

(h)

Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil
hak cuti.

(i)

Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan
dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

(j)

Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan
kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan.

(k)

Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian
dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang
dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa
sogokan dan mana yang resmi.

(l)

Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi
kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan
yang biasa-biasa saja.

(m)

Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya
kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada
jalur yang benar.

Model hukum yang ideal dalam pemberdayaan audit forensik pada Satuan
Pengawasan Internal dalam penanggulangan korupsi yang diinginkan di
Indonesia Model adalah Model Telusur Rasional. Model Rasional menekankan
pada aspek efisiensi maupun ekonomis. Tuntutan Sumber Daya Manusia para
commit
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untuk wajib melakukan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku ke arah budaya
kerja efisien, hemat, disiplin tinggi, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) serta berupaya secara sistematis dan berkelanjutan menjadi panutan dan
teladan dalam lingkungan masyarakat adalah bagian yang tidak terlepaskan dari
ketentuan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri
Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/87/M.PAN/8/2005

lebih

menguatkan kesimpulan bahwa model kebijakan penanggulangan korupsi yang
diinginkan adalah Model Rasional.
Model rasional sebagai model kebijakan yang diinginkan untuk diterapkan
dalam upaya menanggulangi korupsi merupakan kebijakan yang lebih aspiratif
untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan dari kebijakan tersebut, sehingga
dapat mendatangkan hasil yang memuaskan sesuai keinginan komunitas
masyarakat dan

pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi subjek

hukum. Hal ini berdasar atas kondisi riel, aspirasi dan keinginan responden yang
sesuai dengan tugas dan wewenangnya di unit kerja masing-masing sebagai data
penelitian, dan dari data yang diperoleh ditunjukkan sebagai berikut:
a.

Kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan isinya diinginkan
merupakan aspirasi semua staf yang ada di unit kerja;

b.

Kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan harus menekankan
pada aspek efesiensi atas beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

c.

Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dibuat sebagai turunan dari
kebijakan yang sudah ada yang berasal dari Pemerintah pusat.

d.

Kebijakan penanggulangan korupsi sebagai pedoman bagi semua pegawai
untuk melaksanakan tugas masing-masing.

e.

Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dijabarkan dan dibuat oleh
pemimpin BUMN tertinggi yaitu Menteri BUMN.
Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi,
Penghematan dan Disiplin Kerja didukung dengan adanya harapan atau
keinginan segenap masyarakat akan adanya transparansi keuangan dan
pengawasan yang baik dalam penggunaannya,
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teknis atau panduan kerja yang baku, sehingga dapat mengurangi resiko
terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi di unit-unit kerja masingmasing agar ada keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, menunjukkan
bahwa kebijakan penanggulangan korupsi yang diinginkan adalah kebijakan
penanggulangan

korupsi

Model

Rasional.

Demikian

pula

dukungan

diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berisi
kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang antara lain memuat:
a. Kewajiban pegawai negeri sipil (Pasal 3 ):
(1)

mengucapkan sumpah/janji PNS

(2)

mengucapkan sumpah/janji jabatan;

(3)

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;

(4)

menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5)

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

(6)

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat
PNS;

(7)

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;

(8)

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;

(9)

bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan negara;

(10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada
hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
(11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
(12) )mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
(13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;

to user kepada masyarakat;
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(15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
(16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier; dan
(17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
b. Larangan pegawai negeri sipil (Pasal 4):
(1)

Menyalahgunakan wewenang;

(2)

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

(3)

tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

(4)

bekerja pada perusahaan asing, konsulta asing, lembaga swadaya
masyarakat asing;

(5)

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau
meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

(6)

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

(7)

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun
untuk diangkat dalam jabatan;

(8)

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

(9)

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

(10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
(11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
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(12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Model Telusur Rasional menekankan pada aspek efisiensi maupun
ekonomis. Tuntutan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah dalam
melaksanakan tanggung-jawabnya untuk wajib melakukan perubahan sikap,
tindakan, dan perilaku ke arah budaya kerja efisien, hemat, disiplin tinggi, dan
anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berupaya secara sistematis dan
berkelanjutan menjadi panutan dan teladan dalam lingkungan masyarakat
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 lebih menguatkan kesimpulan bahwa
model kebijakan penanggulangan korupsi yang diinginkan di Indonesia adalah
Model Telusur Rasional.
Telusur Rasional sebagai model kebijakan yang diinginkan untuk
diterapkan di dalam upaya menanggulangi korupsi merupakan kebijakan yang
lebih aspiratif untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan dari kebijakan
tersebut, sehingga dapat mendatangkan hasil yang memuaskan sesuai keinginan
masyarakat. Dalam menentukan kriteria batasan pertanggungjawaban hukum
harus mencerminkan nilai keadilan di masyarakat, baik secara distributif
maupun subtantif. Kriteria batasan pertanggungjawaban dalam bidang
perkawinan belum tentu sesuai dengan kriteria batasan pertanggungjawaban
dalam bidang hukum keperdataan lainnya. Perbedaan kriteria ini dimungkinkan
karena nilai kualitas pekerjaan, akibat dan tanggungjawab serta hasilnya tidak
sama.
Kriteria

batasan

pertanggungjawaban

dalam

hukum

juga

harus

mencerminkan nilainilai keadilan sosial. Batasan kedewasaan antara perbuatan
pencurian dengan perbuatan pemerkosaan mesti harus dibedakan. Perbuatan
mana yang hanya sepantasnya dilakukan oleh orang dewasa dan perbuatan mana
yang memungkinkan dilakukan oleh orang yang belum dewasa juga harus
diidentifikasi. Harus ada klasifikasi batasan pertanggungjawaban hukum.
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Klasifikasi ini berdasarkan pada kualitas akibat dari tindakannya dan nilai
tanggungjawabnya.
8.

Model pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana
korupsi

Perumusan pola pertanggungjawaban korporasi, maka harus dilakukan
dengan “pendekatan integral” - terkait dengan upaya Pencegahan dan
Penanggulangan kejahatan (PPK) - ada keseimbangan antara “penal” dan “nonpenal”.313 Sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal-law
enforcement Policy” yang fungsionalisasi/opresionalisasinya melalui beberapa
tahap:314
1)

formulasi (kebijakan legislatif/legislasi);

2)

aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

3)

eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).
Tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum in abstracto oleh badan

pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan
legislatif/legislasi. Kebijakan legislatif/legislasi adalah suatu perencanaan atau
program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam
menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan
sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.315 Adanya tahap
formulasi, maka upaya Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan (PPK) bukan
hanya tugas aparat penegak/penerap hukum,tetapi juga tugas aparat pemuat
hukum (aparat legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling
strategis dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) melalaui
penal policy, oleh karena itu,kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif

313

Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan. Bandung , Citra Aditya Bakti, hlm.74-75.

314

Tentang ketiga tahapan ini, M. Cherif Basssiouni, mempergunakan istilah: proses legislatif,
proses peradilan (judicial) dan proses administrasi atau tahap formulasi, aplikasi dan tahap
eksekusi. Lihat: M. Cherif
Basssiouni, 1978. Substantive Criminal Law.
Illionis,USA,Charles C.Thomas Publisher, hlm.78.

315

Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan
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merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya Pencegahan dan
Penanggulangan Kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi.
Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat
penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat
pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit
oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan
eksekutif atau administratif.316
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif kebijakan
kriminal dan kebijakan pidana, tidak lepas dari tahap formulasi yang di
dalamnya menyangkut tentang definisi dari korporasi, latar belakang tahap
perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perkembangan teoriteori pertanggungjawaban pidana dan model pengaturan jenis sanksi pidana
untuk korporasi juga merupakan hal yang sangat penting. Dikatakan demikian
oleh karena apabila terdapat kelemahan perumusan dapat menghambat
penegakan hukum dalam rangka pertanggungjawaban korporasi dalam hukum
pidana. Di samping itu berbicara masalah sistem pertanggungjawaban pidana
dalam perspektif kebijakan kriminal dan kebijakan pidana tidak dapat dilepaskan
bagaimana melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan legislasi terhadap
sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.
Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, secara
garis besarnya dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:
1. Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang
dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (natuurlijk persoon).
Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi,maka
tindak pidana tersebut

dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi

tersebut. Dalam tahap ini membebankan “tugas mengurus” (zorgplicht)

316

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Paradilan Pidana. Semarang,Badan Penerbit
UNDIP,1995, hlm.13-14.
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kepada pengurus.317 Tahap ini, sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal
51 W.v.Sr Ned (Pasal 59 KUHP), yang sangat dipengaruhi oleh asas
“societas delinquere non potest” yaitu badan-badan hukum tidak dapat
melakukan tindak pidana.
2. Tahap kedua , korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan
tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah para
pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan hal ini
dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang hal tersebut.318 Dalam tahap ini pertanggungjawaban
pidana korporasi secara langsung masih belum muncul319.
3. Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung
dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah Perang Dunia
Kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi
dan meminta pertanggung-jawabannya menurut hukum pidana. Peraturan
perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek
tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang
lebih dikenal dengan nama Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Ekonomi.Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984
Tentang Pos, Pasal 19 ayat (3), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 20 ayat (1) Tentang
Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 15
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Mardjono Reksodiputro. 1982. Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus
Dalam Masyarakat Yang Mengalami
Modernisasi, Kertas Kerja pada Seminar
Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi,di FH
UNAIR, Bandung, Binacipta, hlm 51.
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Schaffmeister. D.N. Keijzer & E. PH.Sutorius. 1995. Hukum Pidana,Editor Penerjemah
J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, hlm 276.
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Contoh
peraturan perundang-undangan dalam tahap ini : Undang-undang Nomor
12/Drt/1951,LN.1951-78 Tentang Senjata Api. Pasal 4 ayat (1) : “Bilamana sesuatu
perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas
kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat
dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.”(kursif oleh penulis) Ayat (2)
“Ketentuan pada ayat (1) di muka
berlaku
commit
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Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010.
Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana
berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan
yaitu, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi:
a.

Pengurus

korporasi

sebagai

pembuat

dan

penguruslah

yang

bertanggungjawab;
b.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan

c.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu

diperhatikan kriteria umum sebagai berikut :
a.

Apakah perbuatan itu diakui oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat
merugikan, mendatangkan korban;

b.

Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang akan
dicapai. Artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan
penegakan hukum, beban yang dipikul korban dan pelaku kejahatan itu
sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;

c.

Apakah akan makin bertambah beban aparat penegak hukum sehingga
terjadi ketidak seimbangan kemampuan dan beban tugas, atau nyata-nyata
tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki petugas penegak
hukum;

d.

Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa
Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sehingga
merupakan bahaya bagi keselamatan masyarakat.320
Menurut penulis, mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan

sifat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi terdapat kemungkinan berikut.
a.

Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu
penguruslah yang bertanggungjawab;

320
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Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan penguruslah yang
bertanggungjawab;

c.

Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang
bertanggungjawab.

d.

Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu
korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat
dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya,
atau pengurusnya saja.
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif kebijakan

kriminal dan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan pengertian kebijakan
kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan
bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya
mencapai kesejahteraan masyarakat masyarakat (social welfare). Apabila
terdapat banyak kelemahan dalam perumusan sistem pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan
mempengaruhi pula proses penegakan hukumnya.
Substansi Hukum UU BUMN No.19/2003 dan UU PT No.40/2007.
Bahwa dalam UU BUMN No.19/2003 tercatat ;
BabI Pasal 1 ayat 7 : Komisaris adalah organ persero yang bertugas
melakukan “ Pengawasan “; ayat 9 : Direksi adalah organ BUMN yang
betanggung jawab atas “ Pengurusan” BUMN.
Bab I Pasal 5 ayat 1 : Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi
Bab 1 Pasal 6 Ayat 1: Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan
Dewan Pengawas.
Bab VI Pasal 67 : Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawas Intern
yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Perusahaan.
Bab VI Pasal 68 : Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas ,
Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas
Satuan Pengawasan Intern.
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Bab VI Pasal 69 : Direski wajib memperhatikan dan segera mengambil
langkah-langkah yang diperlukan atas sesuatu yang dikemukan dalam setiap
LHP yang dibuat Satuan Pengawasan Intern /SPI.
Dalam UU PT No.40/2007 menyatakan :
Bab I ( Ketentuan Umum ), Pasal 1 ayat 5 : Direksi adalah organ
perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas “ Pengurusan
Perseroan “untuk kepentingan perseroan . sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan serta mewakili perseroan , baik didalam maupun diluar pengadilan
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
Bab I Pasal 1 ayat 6 : Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan “ Pengawasan” secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
Anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Bab VII Bagian Kesatu : Direksi, Pasal 92 : Direksi menjalankan “
Pengurusan “ Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan.
Bab VII Bagian Kedua : Dewan Komisaris, Pasal 108 Ayat 1 : DEKOM
melakukan “ pengawasan " atas kebijakan pengurusan, jalannnya pengurus pada
umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan
nasihat kepada direksi..
Ayat 2 : Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada
Ayat 1 dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan.
Pasal 114 Ayat 1: Dewan Komisaris bertanggung jawab atas
“pengawasan” perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat 1.
Dalam PP -No.47/ 2012 :
Pasal 1 Ayat 3 : Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas “ Pengurusan “ Perseroan untuk kepentingan
perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,
baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketantuan “ AD “
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Pasal 1 Ayat 4 : Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas
melakukan “ Pengawasan “ secara umum dan /atau khusus sesuai dengan “AD”
serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.

Implementasi dan Konsekuensi Hukum Pemberdayaan satuan
Pengawasan Intern dengan Audit Forensik .

Konsekuensi hukum keberadaan audit forensik dalam satuan pengawasan
intern adalah , bahwa Audit atau Pemeriksaan adalah :evaluasi terhadap suatu
organisasi, system, proses atau produk audit dilaksanakan oleh pihak yang
kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut sebagai “AUDITOR”.

FORENSIK, Adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu
proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains (ilmiah)
secara hukum.
Ilmu –ilmu Forensik di definisikan sebagai ilmu-ilmu terapan yang fungsi
utamanya adalah melakukan penyelidikan, termasuk pemeriksaan bukti, dan atau
memberikan pendapat ahli, untuk mencari KEBENARAN, KEADILAN
Atau peningkatan keselamatan, yang dapat dipakai di peradilan atau forum lain.
(Bagian 1, definisi AD/ART –Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia-AIFI)
Audit Forensik adalah tindakan audit yang melakukan evaluasi dan analisa
secara mendalam dengan membandingkan antara kriteria dengan kondisi yang
menggunakan azas hukum dalam setiap langkah auditnya guna mendukung
penyelidikan dan penyidikan dari aspek hukum untuk kepentingan pembuktian
dimuka pengadilan.
Seorang

auditor

keahlian,pengetahuan,

yang
dan

berdasarkan

perilaku,

pengalaman,

ahli

pembawaan

dalam

mendeteksi

sikap,
dan

mendokumentasikan kecurangan-kecurangan yang dapat digunakan dalam
proses litigasi.
AUDITOR FORENSIK adalah suatu Profesi Ahli yang berdasarkan PERPRES
RI No. 8 /2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi
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Profesi Auditor Forensik termasuk dalam kualifikasi level 7 sebagai jabatan
Ahli, yang mempunyai kompetensi di bidang : Pencegahan dan Pendeteksian
Fraud, Pelaksanaan Audit Forensik, Pemberian Pernyataan secara Keahlian dan
Perhitugan Kerugian Keuangan dan penelusuran asset
AUDIT FORENSIK DAPAT BERSIFAT FROAKTIF MAUPUN REAKTIF
FROKATIF: Artinya Audit Forensik dapat digunakan untuk mendeteksi
kemungkinan-kemungkinan resiko terjadinya fraud / kecurangan.
REAKTIF: Artinya Audit Forensik dilakukan setelah ada indikasi/dugaan awal
terjadinya fraud.
Audit forensik ini akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas dugaan adanya
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau penyimpangan berdampak hukum atau
adanya Perbuatan Melawan Hukum .
Hasil audit forensik harus menemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum
atau telah terjadi tindak pidana.Ada beberapa jenis tindak pidana salah satunya
adalah :Tindak pidana aktif, Delik komisi (commision act) dan Tindak pidana
pasif , Delik omisi (omission act)
DELIK KOMISI ( COMMISION ACT ) :
Adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu
yang dilarang, misalnya pencurian, penipuan dan pembunuhan.
Pasal 362 KUHP melarang bagi sesorang yang mengambil barang kepunyaan
orang lain, seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum..
DELIK OMISI ( OMMISION ACT ):
Adalah berupa pelanggaran terhadap perintah,yaitu tidak berbuat sesuatu yang
diperintahkan.
Seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan suatu tindakan atau
perbuatan, tapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya itu.
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AUDIT FORENSIK TERKAIT UU8/81 TENTANG KUHAP :
Terkait pasal 184 ayat 1 : 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat; 4.
Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa.
- Bahwa tindakan AUDIT adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang
yang ahli di bidangnya untuk mencari dan mendapatkan KEBENARAN atas
FAKTA dan DATA yang diperiksanya.
- Audit Forensik, adalah tindakan Audit yang dilakukan oleh seorang AHLI
yang mendapatkan, mengolah dan menganalisa Fakta dan data berdasarkan
keahliannya untuk menemukan KEBENARAN secara HUKUM.
- Fakta dan Data dimaksud adalah bisa berupa “Surat” dan “Petunjuk” ( Point
2&3 Psl 184 ayat 1 KUHAP ).
- AUDIT FORENSIK harus mampu meyakinkan dengan keahliannya atas Bukti
Surat dan atau bukti petunjuk yang diauditnya adalah benar secara Hukum .
- Dengan demikian peran Audit Forensik terkait Pasal 184 ayat I KUHAP ,
cukup berarti untuk meyakinkan kebenarannya pada Point 2,3 dan 4 ayat 1 pasal
184 KUHAP.

AUDIT FORENSIK TERKAIT UU BUMN NO 19/2003
Keberadaan Satuan Pengawas Intern - SPI- diatur melalui suatu UU No.19/2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) pada Bab VI pasal 67 :
ayat 1. Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawas Intern yang
merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan.
ayat 2. Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat
1dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama
PENJELASAN PASAL 67 :
SPI dibentuk untuk membantu DIRUT dalam melaksanakan Pemeriksaan Intern
Keuangan dan pemeriksaan operasional BUMN serta menilai Pengendalian,
pengelolaan dan pelaksanaannya
padato user
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memberikan saran-saran perbaikan.Karena SPI bertugas untuk membantu
DIRUT, pertanggung jawabannya diberikan kepada DIRUT.
-

Jadi tugas utama SPI adalah membantu DIRUT dalam melaksanakan
Pemeriksaan Intern Keuangan dan Operasional BUMN.

-

PEMERIKSAAN adalah AUDIT

-

Karena Pertangung jawaban hasil Pemeriksaan/Audit diberikan kepada
DIRUT, maka pemeriksaan harus BAIK dan BENAR melalui AUDIT
FORENSIK.

Pasal terkait lainnya
Pasal 68. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi
memberikan keterangan hasil pemeriksaan atas hasil pelaksanaan tugas
SPI.
Pasal 69.Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkahlangkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukan dalam
setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat SPI.
Kaitan dengan aspek Hukum nya adalah UU No.27/1999 Tentang Perubahan
KUHP. BAB XXV : Perbuatan Curang.
Dalam Pasal 387 ayat 2.” Diancam dengan Pidana yang sama ( 7thn ) , barang
siapa yang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barangbarang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang itu “
Azas manfaat pemberdayaan SPI dengan audit forensik adalah :
-

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) adalah suatu fungsi yang
dibentuk berdasarkan UU BUMN No.19/2003.

-

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) adalah suatu fungsi dalam
BUMN yang terdiri dari para AUDITOR, termasuk didalamnya
AUDITOR FORENSIK.

-

AUDITOR FORENSIK adalah suatu Profesi Ahli yang berdasarkan
PERPRES RI No. 8 /2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
commit to user
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kualifikasi level 7 sebagai jabatan Ahli, yang mempunyai kompetensi di
bidang : Pencegahan dan Pendeteksian Fraud, Pelaksanaan Audit
Forensik, Pemberian Pernyataan secara Keahlian dan Perhitugan
Kerugian Keuangan dan penelusuran asset. (dalam SPI –BUMN
eksistensi nya belum optimal, terlihat masih minimnya SPI-BUMN yang
mempunyai Sertifikasi CFrA ( Certified Forensik Audit ).
-

AUDITOR

FORENSIK

dalam

SPI-BUMN

fungsinya

adalah

meyakinkan DIRUT ( Ref. UU No.19/2003 Bab VI Pasal 67 ) bahwa
memang telah terjadi FRAUD dalam BUMN yang harus di tindak lanjuti
( Ref. UU No.19/2003 Bab VI Pasal 68 dan 69 ).
-

Apabila hasil Audit Forensik ini tidak ditindak lanjuti, maka kaitan
dengan UU No.27/1999 Tentang KUHP BAB XXV pasal 387 ayat 2
dapat berlaku. (omission Delicht atau Delik Pembiaran ).

-

SATUAN PENGAWASAN INTERN –BUMN adalah fungsi yang
paling mengenal dan paling mengetahui Bisnis Proses di BUMN yang
diawasinya.

-

Terkait dengan PEMBUKTIAN dalam KUHP – UU RI No.8/1981
BAGIAN KEEMPAT

Pembuktian dan Putusan Dalam Acara

Pemeriksaan Biasa Pasal 184 ayat 1 Alat bukti yang sah ialah :
a)Keterangan Saksi,
b) Keterangan Ahli,
c)Surat,
d)Petunjuk;
e)Keterangan terdakwa.
-

AUDITOR FORENSIK pada SPI-BUMN bisa berperan di Point b,c dan
d, Yakni dengan keahliannya Auditor Forensik dapat meyakinkan dan
membuktikan bahwa “surat” dan “Petunjuk” adalah benar adanya.

-

Atas dasar ini seharusnya Aparat Penegak Hukum ( APH ) baik POLRI,
KEJAKSAAN maupun KPK, dapat memanfaatkan keberadaan Auditor
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Forensik di SPI-BUMN sebagai mitra kerja dalam penegakan hukum
sebagaimana BPK dan BPKP.
Sehingga azas 3E dalam Bisnis yakni Effisien, Effektif dan Ekonomis
serta 3 azas Hukum yakni Hukum itu Adil, Hukum itu adalah kepastian
dan hukum itu ada manfaat telah mampu kita kolaborasikan dalam suatu
tindakan profesi Audit forensik.
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