


Pendekatan Investigasi 

 Pengungkapan sejak awal peristiwa/ 
kejadian/transaksi yang dapat 
memberikan cukup keyakinan; serta 

 Dapat digunakan sebagai bukti yang 
memenuhi pemastian suatu kebenaran 
dalam menjelaskan kejadian yang telah 
diasumsikan sebelumnya dalam rangka 
mencapai keadilan 

 “Search of the truth” 



Pendekatan Investigasi 

 Didasarkan pada penilaian logis terhadap 
individu dan segala sesuatu/benda yang 
terkait dengan perbuatan fraud. 

 Individu mencakup; korban, pelapor, 
saksi, pelaku (subyek wawancara) 

 Benda mencakup; sarana dan segala jenis 
peralatan yang terkait untuk melakukan 
perbuatan fraud (subyek pembuktian fisik) 



Proses Pembuktian 







SURVEY PENDAHULUAN 

 Sumber Informasi yang perlu di hubungi 
(orang, instansi/lembaga, badan, tempat 
dll) 

 Informasi atau bukti apa yang mungkin 
dapat diperoleh dari sumber tersebut 
(untuk mendukung pembuktian fraud) 

 Cara perolehan informasi (terbuka, 
tertutup, elisitasi, wawancara dsb-nya) 

 



Ekspose Awal  

 Sumber data/informasi awal yang 
diperoleh 

 Bukti-bukti awal 

 Analisis 

 Rekayasa Indikasi Fraud 

 Simpulan awal dan Saran tindak yang 
perlu dilakukan pada tahap investigasi 



Proses Investigasi 

 Dalam pelaksanaan investigasi diarahkan untuk 
menentukan kebenaran permasalahan melalui suatu 
proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian 
bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan fraud, dan 
untuk mengungkapkan fakta-fakta fraud  mencakup: 

 Adanya perbuatan fraud (Subyek) 

 Mengidentifikasi pelaku fraud (Obyek) 

 Menjelaskan modus Operandi fraud (Modus) 

 Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang 
ditimbulkannya. 



BAGAN ARUS PROSES AUDIT 

INVESTIGATIF 
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HIPOTESIS 

 Keterangan sementara dari hubungan fenomena-

fenomena yang kompleks. 

 Merupakan pernyataan sementara yg bersifat 

terkaan dari hubungan antara dua atau lebih 

variabel. 

 Suatu taksiran atau referensi yg dirumuskan serta 

diterima untuk sementara yg dapat menerangkan 

fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yg diduga 

mengandung penyimpangan dan digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan langkah audit 

selanjutnya. 

 Harus diuji validitasnya. 



MANFAAT HIPOTESIS 

 Memberikan batasan serta mempersempit 

ruang lingkup audit sehingga mengefisienkan 

pelaksanaan audit. 

 Menyiagakan auditor terhadap semua fakta 

dan hubungan antar fakta yg telah 

teridentifikasi. 

 Sebagai alat dalam membangun fakta-fakta 

yg tercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam 

suatu kesatuan penting dan menyeluruh. 

 Sebagai pedoman dalam pengujian fakta dan 

hubungan antar fakta. 



TEKNIK PEMBUKTIAN (Audit) 

 Wawancara (untuk mendapatkan bukti kesaksian)  

 Penghitungan (memiliki keandalan bukti yang tinggi) 

 Vouching (menguji kebenaran jumlah dengan sumber bukti) 

 Tracing 

 Observasi dan Inspeksi 

 Scanning 

 Review Analitis 

 Bagan Arus 

 Grafik 

 Kuesioner 



 BAGAN ALUR (flow chart) 

MAPPING 

MATRIKS, dan 

 ANALISIS DOKUMEN 

WAWANCARA /INTERVIU 

 

TOOLS DALAM PEMBUKTIAN 



MANFAAT  FLOW-CHART 

 Memudahkan : dalam mengamati 

kelemahan dan atau penyimpangan 

prosedur yg terjadi, dgn cara 

membandingkan antara prosedur yg 

seharusnya dilakukan dgn prosedur yg 

dilaksanakan. 

 Memungkinkan untuk mengidentifikasi 

pihak-pihak yg ikut terlibat baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap suatu 

penyimpangan.  

 



MANFAAT FLOWCHART/KRONOLOGI 

FAKTA 

 Sebagai referensi dalam permintaan 

keterangan (interview) kepada pihak-pihak 

terkait. 

 Sebagai bahan evaluasi bukti yg diperoleh. 

 Sebagai acuan dalam menentukan bukti-bukti 

yg harus diperoleh. 

 Sebagai acuan dalam menentukan kasus 

posisi. 

 Sebagai bagian dalam penyusunan laporan 

hasil audit. 



CONTOH FLOW-CHART (PROSEDUR) 

NASABAH CSO TELLER BAG.KLIRING BAG.DEPOSITO 

aplikasi 

BG/Cek 

Rp…. 

formulir 

aplikasi 

formulir 

Slip Setor 

Rp…. 

Nota Kredit 

BG/Cek 

formulir 

PROSEDUR PENEMPATAN DEPOSITO : 

•Nasabah dengan bimbingan CSO mengisi formulir data dan menyerahkan 

fotocopi identitas serta mengisi dan menandatangani aplikasi deposito. 

•Nasabah menyetorkan uang tunai ke Teller jika menempatkan secara tunai 

atau menyerahkan check atau GB ke Bagian Kliring. 

aplikasi 
Slip Setor 

Rp…. 
Nota Kredit 

BG/Cek 



FLOWCHART MODUS OPERANDI 

 Dapat diketahui : apa, siapa, bilamana, dan bagai-

mana suatu proses kejadian (kasus posisi) terjadi. 

 Kasus posisi merupakan suatu titik awal dan akhir dari 

perbuatan/kasus penyimpangan/TPK. 

 Posisi awal umumnya ditandai dengan suatu 

perbuatan yg tidak sesuai ketentuan (perbuatan 

melawan hukum). 

 Posisi akhir adalah adanya keuntungan pribadi atau 

pihak lain atau golongan. Disisi lain menimbulkan 

kerugian negara dan atau perekonomian negara. 

 Harus didukung kualitas dan kuantitas bukti yg 

dapat diterima dalam proses peradilan. 



MODUS OPERANDI / 5 w & 1 h 

 Siapa yang melakukan : who 

 Apa yang dilakukan  : what 

 Mengapa dilakukan  : why 

 Dimana dilakukan  : where 

 Bilamana dilakukan  : when 

 Bagaimana melakukan : how 



MAPPING 

 Menyajikan secara sistematis : 

 Apa sebenarnya yg terjadi, siapa pelakunya, 

bagaimana modus operandinya 

 Berapa kerugian yg diderita, faktor apa saja 

yg mendorong terjadinya kasus, faktor 

penyebab pokok apa saja serta penjelasan 

lainnya yg dpt lebih menjelaskan apa 

sebenarnya yg terjadi. 



MANFAAT “MAPPING” 

 Fleksibel : dapat dengan mudah 

menambahkan hal/materi baru di tempat 

yang sesuai. 

 Dapat memusatkan perhatian : tdk perlu 

banyak berpikir untuk menangkap uraian 

secara rinci, sehingga dapat lebih 

berkonsentrasi pada masalah pokoknya. 

 Meningkatkan pemahaman : memudahkan 

utk melakukan peninjauan ulang yg sangat 

berarti. 

 Memudahkan dalam mempresentasikannya. 





MATRIK 

 Uraian simpulan yang mengkaitkan bukti 

kasus yang telah didapatkan dengan 

ketentuan (pasal/unsur) peraturan 

perundangan yg berlaku (TPK) 



MANFAAT MATRIK 

 Untuk menginventarisasi kelengkapan bukti 

yang telah diperoleh dikaitkan dengan 

pemenuhannya secara yuridis. 

 Untuk mengetahui pembuktian yang masih 

perlu dilakukan guna melengkapi suatu 

dugaan kasus. 

 Untuk meyakinkan bahwa suatu dugaan 

kasus telah memenuhi unsur-unsur suatu 

tindak pidana tertentu. 



MATRIK KASUS DEPOSITO PALSU 

No. Nama Jabatan/Pekerjaan Peranan/Pelanggaran 
Ketentuan/Pasal 

yang Dilanggar 

1 O Pimpinan Cabang Bank - Mengisi formulir pemindahbukuan dan 

pembukaan deposito 

- Mengisi nilai nominal pada sertifikat deposito 

- Mengetahui pemalsuan sertifikat deposito 

- Terima uang pelicin 

2 C Customer Service Bank - Tidak mengisi nilai nominal pada sertifikat 

deposito 

- Indikasi mengetahui sertifikat palsu 

3 M Dirut Perusahaan P 

(Pemilik uang tabungan) 

- Tidak membuat kerjasama dengan perusahaan Q 

- Kolusi dengan O dan N untuk pemanfaatan uang 

tabungan yang tidak benar 

- Terima uang pelicin 

4 N Dirut Perusahaan Q - Menggunakan uang tabungan yang tidak benar 

- Memalsukan sertifikat deposito 

- Memberikan uang pelicin 



Analisis Dokumen 

 Kemampuan Investigator untuk  menentukan 

dokumen-dokumen yang relevan dan dapat 

diyakini tingkat kepercayaannya guna 

mendukung simpulan yang diambil dan 

dituangkan dalam laporan/pemberkasan. 

 Pengumpulan suatu dokumen dapat 

membantu menerima atau menolak suatu 

kasus, tergantung pada bagia mana dari 

dokumen disajikan dan bagaimana cara 

menyajikannya. 



Aspek-aspek Pembuktian 

 Jenis-jenis Bukti 

 Metode Pengumpulan Bukti 

 Pengelolaan dan Pengamanan Bukti 

 Penyajian Bukti 



PRINSIP PEMBUKTIAN 

1. Hal yang secara umum sudah diketahui 
tidak perlu dibuktikan (notoire feiten) 

2. Satu saksi bukan saksi (Unus testis nulus 
testis) 

3. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak 
cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah 





Jenis Bukti 

 Bukti Langsung (Direct Evidence) 

 Bukti yang terkait langsung dengan kasus dan 
menunjukkan fakta yang ada secara langsung  Dalam 
pemberian komisi cek yang diberikan oleh vendor 
kepada karyawan sebagai komisi pembelian 

 Bukti Tidak Langsung (Circumtantial 
Evidence) 

 Bukti yang turut memperjelas fakta yang secara tidak 
langsung menunjukkan adanya suatu fakta kasus yang 
terjadi  setoran tunai dari sumber yang tidak jelas 
dalam jumlah yang besar. 



Prosedur Pembuktian 
 Bukti Langsung (Direct evidence) 

 Bukti Tidak Langsung (Circumtancial evidence) 

Proses Pembuktian umumnya mencakup: 

1. Membangun circumstantial case, melalui interview 
saksi yang kooperatif dan dokumen yang tersedia. 

2. Menggunakan circumstantial evidence, untuk 
mengidentifikasi dan beralih ke saksi internal yang 
dapat memberikan bukti-bukti langsung tentang pihak 
yang diduga terlibat. 

3. Seal the case, identifikasi dan tanggapi bantahan pihak 
terlibat, dan buktikan unsur kesengajaan melalui 
pemeriksaan (examination) subyek atau sasaran.    



Bukti dan Sumber Bukti 

 Bukti mencakup: 

• Fakta-fakta kejadian, Kesaksian,Dokumen dan Bukti fisik 

 Sumber bukti mencakup: 

• Bukti-bukti yang diperiksa 

• Saksi yang diwawancarai 

• Informasi yang diterima dari; pengadu, masyarakat dan 
rekan sekerja/sejawat. 

• Dokumen-dokumen resmi yang dapat diuji 

• Hasil Penyelidikan atas pelaku, indikasi-indikasi awal dan 
sarana prasana yang digunakan melakukan perbuatan 
fraud 

• Hasil wawancara dengan pelaku. 



BUKTI BERDASARKAN PERSPEKTIF 

HUKUM 

 Bukti Utama (naskah dokumen asli) 

 Bukti Lapis Kedua (copy) 

 Bukti Langsung (dokumen asli/saksi utama) 

 Bukti Tidak Langsung (turunan fakta utama) 

 Bukti Konklusif (simpulan hasil pengujian fisik) 

 Bukti Opini (awam dan ahli) 

 Bukti Dukungan (dukungan saksi kedua) 

 



JENIS BUKTI AUDIT 

1. Bukti (pengujian) fisik 

2. Bukti dokumen 

3. Bukti analisis 

4. Bukti keterangan 
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Syarat/ Kualitas Bukti Audit 

 

 

 

Relevan -------- Kompeten -------- Cukup 
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RELEVAN 

Bukti dianggap relevan jika bukti 

tersebut merupakan salah satu bagian 

dari rangkaian bukti-bukti (chain of 

evidence) yang menggambarkan suatu 

proses kejadian atau jika bukti tersebut 

secara tidak langsung me-nunjukkan 

kenyataan dilakukan atau tidak 

dilakukannya suatu perbuatan. 
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KOMPETEN 

• Bukti diproduksi oleh pihak yang 

kompeten 

• Bukti diperoleh dengan cara yang 

sah 
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CUKUP 

Bukti audit yang cukup 

berkaitan dengan jumlah 

bukti yang dapat dijadikan 

dasar untuk menarik suatu 

simpulan audit 
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EVALUASI BUKTI 
 Pada dasarnya dilakukan apabila seluruh bukti yg terkait 

telah diperoleh. 

 Ditujukan untuk menilai apakah suatu kasus terbukti 
atau tidak terbukti kebenarannya. 

 Evaluasi dapat dilakukan secara berkala untuk menilai 
kesesuaian hipotesis terhadap fakta kenyataan yg ada. 

 Dapat menunjukkan perlu atau tidaknya pengembangan 
suatu bukti. 

 Perlu diantisipasi : 

 Urutan proses kejadian (sequence). 

 Kerangka waktu kejadian (time frame). 

 gunakan Flowchart / naratif kronologi fakta. 



Penerapan Teknik dan 

Pemberkasan (KKI) 
 Kertas Kerja Investigasi hendaknya berisi 

catatan, analisa, simpulan mengenai 
pelaksanaan/penerapan program investigasi 
mencakup:  

 Penyimpangan dan penyebabnya  

 Hasil pengujian-pengujian yang dilaksanakan 

 Bukti dan informasi yang diperoleh 

 Hasil Wawancara dan BAPK-nya 

 Gambaran tentang Modus Operandi  

 Simpulan dan rekomendasi 

 Kertas Kerja harus memuat dengan jelas tanggal dibuat, 
nama dan paraf penyusun serta pereview.  



PEMBERKASAN HASIL INVESTIGASI 

(BAHAN EKSPOSE)  
 Identitas Pihak yang Diduga Terlibat dan/atau Bertanggungjawab 
 Kasus Posisi 
 Bukti-Bukti yang Diperoleh 

 Keterangan Saksi 
 Saksi Ali 
 Saksi Badu 
 Saksi Cecep 

 Keterangan Ahli 
 Bagian Teknik 
 Bagian Keuangan 
 Bagian Pemasaran 

 Bukti Utama  
 Bukti Transaksi 
 Rekening Koran 
 Bukti Dasar Pencatatan 
 Bilyet, Cek 
 Perhitungan fisik  



PEMBERKASAN HASIL INVESTIGASI 

(BAHAN EKSPOSE) Lanjutan …..  
 Bukti Pendukung 

 Hasil Konfirmasi 
 Risalah Rapat 
 Keputusan Direksi 
 Bukti Pengujian Silang 
 dll 

 Keterangan Pihak yang Diduga Terlibat/Bertanggung Jawab 
 Pelaku Utama 
 Pihak Pendukung 
 Atasan Langsung 

 Telaahan (Isi telaahan merupakan pembuktian masing-masing unsur 
dengan alat bukti yang diperoleh, dikaitkan dengan unsur-unsur 
pelanggaran terhadap ketetntuan yang berlaku) 

 Kesimpulan (Berisi tentang simpulan hasil investigasi secara 
menyeluruh, apakah indikasi fraud yang dituduhkan telah memenuhi 
persyaratan (terbukti), tidak terbukti ataukah masih diperlukan upaya 
pendalaman lebih lanjut beserta alasannya. 

 Saran/Rekomendasi (berisi saran tindak berupa langkah perbaikan, 
penjatuhan sanksi dan proses hukum yang harus ditempuh berikutnya).  



Penyajian Bukti 

1. Simpulan Fakta dan Proses Kejadian 

2. Tuduhan Penyimpangan/fraud 

3. Modus Operandi  

4. BAPK 

5. Pernyataan Ahli 

6. Daftar Bukti yang Diperoleh (idealnya sejalan 

dengan butir 1)  



HUBUNGAN BUKTI AUDIT DENGAN ALAT 

BUKTI (KUHAP) 

BUKTI AUDIT 

 Pengujian Fisik 

 Bukti Konfirmasi 

 Bukti Dokumen 

 Bukti Observasi 

 Bukti Tanya Jawab 

 Pelaksanaan ulang 

 Prosedur Analisis 

ALAT BUKTI (KUHAP) 

 Keterangan saksi 

 Keterangan ahli 

 Surat 

 Petunjuk 

 Keterangan terdakwa. 



CONTOH KASUS 
PERBANKAN 

 
KASUS 
DEPOSITO 

PALSU 
 



KASUS DEPOSITO 
PALSU 

Penyalahgunaan uang 
tabungan melalui penerbitan 

deposito palsu 



 

Perusahaan X dengan Dirutnya M mempunyai tabungan pada Cabang 
Bank Pemerintah B sebesar Rp 20 milyar. Perusahaan swasta Y (Dirut 
N) melakukan suatu rekayasa kerjasama dalam usaha perdagangan 
dengan perusahaan X (tanpa dokumen perjanjian kerjasama), yaitu 
memanfaatkan uang tabungan secara tidak benar dengan cara sebagai 
berikut : 

URAIAN PENGUNGKAPAN FAKTA/MODUS 
OPERANDI 

 

1. M menandatangani blanko formulir aplikasi pemindahbukuan dan aplikasi 
untuk pembukaan deposito. 

2. N bersama A (staff M) dari perusahaan X menyampaikan formulir aplikasi 
tersebut ke Cabang Bank B. 

3. Pimpinan (O) Cabang Bank B pada lembar pertama formulir aplikasi 
pemindahbukuan mengisi nomor, nama pemilik rekening M QQ perusahaan 
X dan penerima (Benefiary) adalah rekening atas nama perusahaan Y senilai 
Rp 20 milyar. Sedangkan pada lembar tindasan ke 2 diisi deposito atas 
nama M QQ perusahaan X. 



 

4. Pimpinan (O) Cabang Bank B melengkapi redaksi 
pada lembar pertama formulir aplikasi pembukaan 
deposito, yaitu pemilik deposito adalah M dengan 
nilai 750 juta dengan sumber dana diisi cek atas 
nama perusahaan Y. Sedangkan pada lembar 
tindasan ke 2 diisi angka sebesar Rp 20 milyar 
dengan sumber dana diisi debit rekening M QQ 
perusahaan X. 

5. Customer sevice menerbitkan bilyet deposito 
dengan No. seri WWW866 yang telah dibubuhi 
materai tapi belum dicetak nominalnya dan belum 
ditandatangani, yang kemudian diserahkan kepada 
O untuk mendapatkan persetujuan. 

6. Sebelum nominal pada bilyet deposito No. 
WWW866 dicetak, O menukar bilyet deposito asli 
tersebut dengan blanko bilyet deposito palsu dari 
N. Bilyet deposito asli diserahkan kepada N untuk 
dijadikan deposito palsu dengan nominal Rp 20 
milyar. Bilyet deposito palsu dari N dengan 
tembusan milik bilyet deposito asli dicetak dengan 
sistim komputer dengan nilai Rp 750 juta sesuai 
jumlah setoran yang diterima bank. 



 

7. O kemudian menyerahkan bilyet deposito palsu No. WWW866 dengan nilai 
Rp 750 juta kepada N dan lembar pertama aplikasi pembukaan deposito 
diserahkan kepada customer service. Sebaliknya O menerima dari N bilyet 
deposito asli yang sudah diisi dengan nilai nominal Rp 20 milyar. 

8. O menyerahkan bilyet deposito dengan nominal Rp 20 milyar berikut 
tindasan lembar ke 2 aplikasi pemindahbukuan dan tindasan lembar kedua 
aplikasi pembukaan deposito kepada M. 

9. Pada saat akan dilakukan pencairan deposito oleh perusahaan X setelah 
beberapa kali diperpanjang ternyata deposito tersebut tidak dapat dicairkan 
karena bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuan bank. 

10. Sebagian besar uang tabungan milik perusahaan X tersebut telah 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi N dan sebesar Rp 2,5 milyar 
diberikan kepada O. 

 



KASUS PENGADAAN BARANG YANG 
DILAKUKAN DENGAN CARA 

MEMALSUKAN DOKUMEN, REKAYASA 
EVALUASI LELANG, SPESIFIKASI 

TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK 

CONTOH KASUS 



 

Pada suatu Instansi Pemerintah, telah terjadi penyimpangan/ 
pelanggaran dalam proses pengadaan barang “X” senilai Rp 2,5 milyar 
dalam tahun 200A yang mengakibatkan kerugian instansi yang 
dilakukan sebagai berikut : 

PENGUNGKAPAN FAKTA/MODUS OPERANDI ATAS FRAUD 
PENGADAAN BARANG PADA SUATU INSTANSI PEMERINTAH” 

 

1. Penyusunan Owner Estimate (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp 2,7 
milyar tanggal …… mengacu pada informasi harga yang diberikan oleh calon 
pemenang lelang. 

2. Panitia lelang bekerja sama memalsukan pengumuman lelang dalam mass 
media yang dilakukan tanggal ……………… 

3. Peserta lelang berjumlah 10 perusahaan, dan berdasarkan evaluasi panitia 
lelang tanggal …………… ternyata 7 perusahaan gugur (tidak memenuhi 
syarat) melalui suatu rekayasa sehingga hanya 3 perusahaan yang 
memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut: 

1) A : Rp 2,5 milyar 
2) B : Rp 2,57 milyar 
3) C : Rp 2,68 milyar  



 

4. Jaminan tender sebagian besar peserta lelang menggunakan bank yang sama 
dengan nomor dokumen yang berurutan. Dalam dokumen surat penawaran 
perusahaan A, B, dan C diparaf oleh orang yang sama yaitu “P”, yang ternyata 
merupakan pemilik perusahaan A, B, dan C. 

5. Pimpinan Instansi Pemerintah (Q) atas dasar usulan panitia lelang memutuskan 
dan menunjuk pemenang lelang dengan surat No. ….. tanggal .…. yaitu 
perusahaan A dengan nilai penawaran sebesar Rp 2,5 milyar antara lain dengan 
pertimbangan telah sesuai spesifikasi yang ditetapkan dan masih berada di 
bawah nilai OE, dan kemudian dituangkan dalam kontrak No. …. tanggal …… 

6. Barang “X” telah diserahkan kepada Instansi Pemerintah dengan Berita Acara 
Serah Terima No. ……….. tanggal ………. dan dicatat bahwa spesifikasi barang “X” 
sesuai kontrak. Namun demikian ternyata secara fisik spesifikasi barang yang 
diserahkan tersebut berbeda dengan yang disepakati dalam kontrak. Dalam hal 
ini pihak user tidak berusaha menolak barang dimaksud. 

7. Harga pasar barang “X” dengan spesifikasi yang salah tersebut hanya berkisar 
Rp 1,1 milyar. 

8. Diketahui adanya pemberian uang pelicin kepada pimpinan Instansi Pemerintah 
(Q), panitia lelang, kepala bagian gudang dan user secara keseluruhan mencapai 
senilai Rp 800 juta. 



Matrik Kasus Deposito Palsu 
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No. Jenis Penyimpangan 
Bukti 
Fisik 

Bukti 
Dokumen 

Bukti 
Keterangan 

Bukti 
Analisis 

1 Tidak ada perjanjian kerjasama 
        

2 
Pengisian form perbankan 
dilakukan oleh pimpinan bank 

        

3 
CS tidak melakukan pengisian 
nominal pada sertifikat 
deposito 

        

4 Pemalsuan sertifikat deposito 
        

5 
Distribusi uang simpanan yang 
tidak benar 

        



Matrik Kasus Deposito Palsu 

54 

No. Keterangan Uraian 

1 Jenis Penyimpangan Pemalsuan, penyimpangan prosedur? 

2 
Dampak 
Penyimpangan 

Ada kerugian atau potensi kerugian atau tidak ada 
kerugian? 

3 
Penyebab 
Penyimpangan 

Kelemahan prosedur atau kolusi? 



Matrik Kasus Pengadaan Barang/Jasa 
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No. Jenis Penyimpangan Bukti Fisik 
Bukti 

Dokumen 
Bukti 

Keterangan 
Bukti 

Analisis 

1 HPS Tidak benar 
        

2 Surat Penawaran yang ganjil 
        

3 Rekayasa evaluasi tender 
        

4 Jaminan Tender palsu 
        

5 Harga kontrak tidak benar 
        

6 Barang tidak sesuai spek 
        

7 Uang pelicin 
        



Matrik Kasus Pengadaan Barang/Jasa 
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No. Keterangan Uraian 

1 Jenis Penyimpangan 
Pemalsuan, penyimpangan prosedur, harga/spek 
barang tidak benar? 

2 Dampak Penyimpangan 
Ada kerugian atau potensi kerugian atau tidak ada 
kerugian? 

3 Penyebab Penyimpangan Kelemahan prosedur atau kolusi? 



Kasus Perbankan 
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No Jenis Penyimpangan 
Bukti 
Fisik 

Bukti 
Dokumen 

Bukti 
Keterangan 

Bukti 
Analisis 

1 
Pegawai menarik dana dari 
nasabah         

2 
Pemberian kredit jaminan 
fiktif dan pemalsuan dokumen 

        

3 
Pelunasan kredit dari hasil 
pencairan kredit baru 

        

4 
Nilai transaksi jaminan di mark 
up         

5 

Melakukan transaksi transfer 
masuk fiktif dengan 
merekayasa jumlah nominal 
dan penerimaan transfer 
untuk keutungan pribadi 
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SELESAI 
dan 

TERIMA KASIH 

SELESAI 
dan 

TERIMA KASIH 

SELESAI 
dan 

TERIMA KASIH 

Anda Puas 
Beritahu Teman 

Anda Tidak Puas 
Beritahu Kami 


