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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Permasalahan Korupsi di Indonesia 

Di Indonesia, permasalahan tindak pidana korupsi sangat komplek. Para 

koruptor mempunyai profil sangat beragam, mulai dari pegawai biasa, pejabat 

struktural, sampai dengan menteri dan pejabat tinggi negara, dan dengan tingkat 

pendidikan yang beragam dari non sarjana sampai dengan doktor dan profesor. 

Bahkan dengan diberlakukannya otonomi daerah, korupsi meluas ke kepala daerah 

dan anggota DPRD. Korupsi dilakukan dengan berbagai modus, dari yang 

sederhana seperti mengambil anggaran untuk kepentingan pribadi, pengeluaran 

fiktif, suap menyuap, sampai dengan yang kompleks merekayasa kegiatan/proyek 

dengan melibatkan banyak pihak baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun 

pengambil kebijakan. Korupsi terjadi sejak tahap perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. 

KPK sebagai lembaga penegak hukum terdepan dalam pemberantasan 

korupsi di Indonesia menetapkan setidaknya 256 orang sebagai tersangka kasus 

korupsi sepanjang 2018. Sebanyak 256 tersangka itu terjerat sekitar 53 kasus baru, 

30 di antaranya merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebanyak 26 

orang di antara para tersangka tersebut, adalah kepala daerah yang terdiri atas du 

gubernur, empat wali kota, dan 20 bupati (Pikiran Rakyat: 2019). 

Jumlah tersebut belum termasuk perkara korupsi yang ditangani oleh Aparat 

Penegak Hukum (APH) lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan serta hasil audit 

yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal pemerintah seperti BPK, 

BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di kementerian, lembaga, 

pemerintah daerah dan korporasi. Berdasarkan temuan dari Indonesian Corruption 

Watch (ICW), tren kinerja penindakan kasus korupsi menurun dari segi kasus 

maupun jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, jika dilihat dari 

nilai kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar jika dibandingkan antara tahun 

2016 dengan 2017 dan 2018. Tabel I.1 berikut ini menunjukkan data penanganan 

kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dari 

tahun 2015 sampai dengan 2015 menurut ICW. 
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Tabel I.1 

Penanganan Kasus TPK oleh APH Tahun 2015 - 2018 

Tahun 

Jumlah 

Kasus 
Kerugian 

(Trilyun) 
Tersangka 

2015      550  3.11           1.124  

2016      482  1.45           1.101  

2017      576  6.5           1.298  

2018      454  5.65           1.087  

Sumber: Indonesian Corruption Watch 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2017 terdapat 576 perkara korupsi 

dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp6,5 triliun dan jumlah 

tersangka sebanyak 1.298 orang, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan 

dengan tahun 2016 sebanyak 482 kasus korupsi dengan nilai kerugian keuangan 

negara mencapai 1,45 triliun dan jumlah tersangka sebanyak 1.101 orang. 

Namun demikian, jika ditinjau dari sumber daya yang digunakan oleh APH 

dalam upaya penindakan TPK, maka secara proporsional, hasil penindakan kasus 

TPK dapat dikatakan tidak optimal. Upaya penindakan TPK secara represif, 

ternyata tidak menghasilkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Hal tersebut terlihat 

dari 2 (dua) indikator TPK di Indonesia berikut ini: 

1. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dibandingkan dengan IPK rata-

rata  negara lain di dunia dari tahun 2004 sampai dengan 2018 menurut 

Transparency International tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, 

bahkan mengalami stagnan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu dengan skor 37 

(dari nilai maksimal 100). Sedangkan pada tahun 2018, nilai IPK 38 hanya 

menempatkan Indonesia pada urutan ke 89 dari 180 negara di dunia. Hal ini 

tentu saja menjadikan citra yang kurang baik bagi bangsa Indonesia. Data 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tersebut sebagai berikut: 
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Sumber: Transparency International Tahun 2019, diolah 

2. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas 

PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014 adalah peningkatan Indeks Perilaku 

Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks 

IPAK adalah gabungan dari indeks persepsi dan indeks pengalaman. IPAK 

adalah indeks yang ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat 

terhadap perilaku korupsi dan pengalaman perilaku koruptif. Skala yang 

digunakan adalah 0 (permisif terhadap korupsi) sampai dengan 5 (zero tolerance 

terhadap korupsi). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut: 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, diolah 

Sebagaimana tergambar pada diagram di atas, indeks persepsi mengalami 

kenaikan dari tahun 2012 dengan skala 3,54 menjadi 3,86 pada tahun 2018. Hal 

ini menggambarkan sisi pemahaman dan penilaian masyarakat cenderung 
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semakin idealis anti korupsi. Sedangkan jika dilihat dari indeks pengalaman 

mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2012 skala indeks sebesar 3,58 dan 

tahun 2018 sebesar 3,57. Indeks pengalaman menggambarkan bahwa 

masyarakat dalam tataran praktik ketika berhadapan dengan pelayanan publik 

masih melakukan perilaku korupsi. 

Permasalahan lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 

adalah untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana korupsi memerlukan 

waktu yang sangat lama. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Association 

of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, secara umum seluruh jenis 

fraud/kecurangan yang terdiri dari:  1) Kecurangan Laporan Keuangan (Financial 

Statement Fraud), 2) Penyalahgunaan Aktiva/Kekayaan Organisasi (Asset 

Missappropriation), dan 3) Korupsi (Corruption) membutuhkan waktu 12 (dua 

belas) bulan untuk waktu pendeteksiannya. Hasil survei tersebut dapat dilihat pada 

Grafik I.1 berikut ini. 

Grafik I.1 

Lama Pendeteksian Setiap Jenis Fraud 

 

Sumber: ACFE Indonesia, 2016 

Waktu 12 (dua belas) bulan hanyalah merupakan waktu yang dibutuhkan 

untuk mendeteksi terjadinya suatu fraud. Untuk membuktikan fraud itu benar-benar 

terjadi sehingga pihak-pihak yang terkait bisa diproses hukum sampai dengan 

pengembalian kerugian keuangan negara ke kas negara/daerah membutuhkan 

waktu yang jauh lebih lama lagi dari sekedar mendeteksi fraud. Sebagai bahan 

perbandingan berikut ini disajikan data mengenai penanganan kasus tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 

2004 sampai dengan 2018 pada Grafik I.2. 
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Grafik I. 2 

Perbandingan Penanganan TPK dengan TPK Inkracht 

 

Sumber: KPK 2019, diolah 

Berdasarkan grafik di atas, prosentase jumlah kasus TPK yang sudah 

memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) artinya tidak ada upaya hukum lagi yang 

bisa dilakukan oleh terdakwa dibandingkan dengan jumlah kasus TPK yang sedang 

ditangani oleh KPK dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 adalah hanya 

sebesar 65,09%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membuktikan satu peristiwa 

fraud benar-benar telah terjadi dan memastikan para pelakunya telah diproses 

secara hukum memang memerlukan waktu yang sangat lama.  

2. Peran Auditor dalam pemberantasan korupsi di Indonesia 

Masalah Korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak baik 

pemerintah, korporasi, maupun masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab 

APH. Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah berkewajiban membangun 

sistem pengendalian intern dan manajemen risiko termasuk risiko fraud, serta 

membentuk unit yang berfungsi memastikan kepatuhan atau ketaatan terhadap 

sistem tersebut, sebagai lini pertahanan pertama dan kedua. Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai 

lini pertahanan ke tiga berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian 

sudah berjalan baik dengan melakukan monitoring sistem tersebut secara periodik.  

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah 

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung 
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(Irtama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND)/Menteri Negara, Inspektorat Pemerintah 

Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan Inspektorat Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka APIP melakukan tugas 

pengawasan internal pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali 

Mutu APIP, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok 

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik. Peran APIP 

sebagaimana tercantum dalam PerMen PAN/RB tersebut, diperkuat lagi dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Instansi Pemerintah (SPIP) pasal 48 yang menyatakan bahwa APIP melakukan 

pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi,  pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya. 

Dengan memperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan tugas dan 

peran APIP tersebut, maka tugas APIP adalah memberikan informasi hasil 

pengawasan kepada pimpinan berupa informasi yang meyakinkan dan 

memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan 

yang baik dapat terwujud, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana 

diamanatkan dalam UU nomor  28 tahun 1999. Dengan demikian, APIP juga 

memainkan peran penting dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi 

dan nepotisme (KKN). Dalam realisasi pelaksanaanya, fungsi pengawasan yang 

dilakukan APIP sampai dengan saat ini dilaksanakan melalui kegiatan assurance 

dan consulting. Kedua peran tersebut telah dilaksanakan oleh APIP dengan 

menggunakan segenap sumber daya yang telah disediakan yaitu sumber daya 

manusia, sumber dana (anggaran), serta sarana dan prasarana pengawasan yang 

diperlukan. 

Namun demikian, penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 

APIP sampai dengan saat ini, lebih dominan bersifat audit atas kejadian yang telah 

berlalu (post audit) yang berorientasi pada upaya pengungkapan temuan audit 

berupa penyimpangan efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap ketentuan 

perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan APIP sangat minim dalam 

memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya pencegahan dan 

pendeteksian tindak pidana korupsi. Keberadaan APIP pada instansi pemerintah, 

baik pusat maupun daerah belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi.  
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Selama ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh APIP, khususnya 

yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) dilaksanakan melalui tiga pilar strategi yaitu edukatif, preventif, dan 

represif. Untuk strategi represif, BPKP bekerja sama dengan Aparat Penegak 

Hukum (APH) seperti KPK, POLRI, dan Kejaksaan Agung melaksanakan audit 

investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, forensik komputer dan 

pemberian keterangan ahli. BPKP juga bekerja sama dengan kementerian, 

lembaga, pemerintah daerah dan korporasi negara/daerah melaksanakan audit 

investigatif, audit klaim, audit penyesuaian harga,  dan audit tujuan tertentu lainnya 

di bidang investigasi sebagai bentuk implementasi early warning system. Untuk 

strategi edukatif dan preventif, BPKP melaksanakan sosialisasi dan bimbingan 

teknis dalam bentuk pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) 

dan Fraud Control Plan (FCP) baik FCP organisasional maupun tematik. 

Sesuai Perpres 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. berperan dalam 

memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan telah berjalan 

dengan optimal sehingga mengurangi kesempatan untuk terjadinya korupsi 

sekaligus meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi gejala-gejala 

penyebab terjadinya korupsi.  BPKP mempunyai tugas menjalankan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan 

nasional. Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh BPKP adalah pengawasan 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat 

menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, 

audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan 

keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, 

pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Kemudian sesuai 

dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 

tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan 

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan 

Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPKP mendapat tugas untuk melakukan 

pengawasan salah satunya yang disebutkan pada poin g, yaitu evaluasi terhadap 

penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan 

yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi. 

3. Peran Auditor yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi 

Harapan publik APIP sebagai auditor internal semestinya mengetahui 

adanya indikasi atau terjadinya tindakan kecurangan (fraud) yang terjadi dalam 

organisasi. Dalam strategi pencegahan tindakan kecurangan (fraud), seperti tindak 

pidana korupsi, terdapat 4 (empat) pilar pengaman dalam upaya pencegahan fraud 

yaitu adanya budaya organisasi yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya organisasi 

kuat (pilar ke-1), terlaksananya sistem pengendalian internal (SPI) yang kuat (pilar 
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ke-2), berfungsinya auditor internal dalam mendeteksi dan menemukan indikasi 

kecurangan dalam organisasi (pilar ke-3) serta adanya pemeriksaan eksternal yang 

obyektif dan independen (pilar ke-4). 

Tanggungjawab dan kewajiban auditor internal untuk mampu mendeteksi 

kecurangan tertuang dalam Standard Audit Statement (SAS No 82) dari AICPA 

yang menyatakan secara jelas bahwa masalah pokok dalam pemeriksaan (audit) 

adalah mendeteksi material misstatement in financial statements. Auditor internal 

sebenarnya memiliki posisi yang lebih baik untuk mendeteksi kecurangan. Due 

Professional Care Standar menugaskan auditor internal untuk membantu 

pengendalian kecurangan dengan memeriksa dan mengevaluasi sistem 

pengendalian internal. 

The Institute of Internal Auditor turut mengesahkan Statement on Auditing 

Standards (SAS) No. 99 dari AICPA, tetapi tidak mewajibkan Internal Auditor 

melaksanakannya. SAS 99 Consideration of Fraud in Financial Statement Audit 

menekankan perlunya auditor menerapkan professional skepticism dan 

mengidentifikasi risiko kecurangan dengan melakukan brainstorming, bertanya 

kepada manajemen, dan melaksanakan prosedur analitis. SAS 99 juga 

menekankan perlunya menaksir risiko kecurangan setelah evaluasi seluruh 

program/pengendalian dan menyesuaikan prosedur audit dengan temuan evaluasi. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban dan 

tanggungjawab APIP dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindakan 

kecurangan dan tindak pidana korupsi tersebut, maka penugasan pengawasan 

APIP yang dilakukan melalui penugasan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan 

harus dirancang untuk mampu mencegah terjadinya pencegahan kecurangan. 

Hakikat tindakan pencegahan kecurangan (fraud) yang dilakukan APIP adalah 

upaya APIP untuk menghilangkan atau meminimalkan motivasi dan/atau 

kesempatan untuk melakukan kecurangan (fraud).  Oleh karena, perlu ada 

perumusan kebijakan dan strategi pengawasan APIP yang diarahkan untuk 

kegiatan pencegahan dan pendeteksian tindakan fraud, salah satunya dengan 

menggunakan metode Proactive Auditing.  

B. Manfaat dan Tujuan Proactive Auditing 

Tujuan secara umum dari Proactive Auditing adalah untuk meningkatkan 

peran APIP di Kementarian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (K/L/P/K) 

dengan membangun kerjasama antar APIP di K/L/P/K dalam melakukan 

pencegahan kecurangan (fraud). Adapun manfaat yang diharapkan melalui 

penerapan Proactive Auditing dengan media/modul aplikasi pendukung Proactive 

Auditing (modul Fraud Risk Indentification) yang juga didukung dengan Data 

Warehouse K/L/P/K, APIP di K/L/P/K dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam 

mendeteksi dan mencegah kejadian fraud sesuai dengan kewenangan yang 

melekat pada organisasi masing-masing APIP. 
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C. Ruang Lingkup Grand Design Proactive Auditing 

Ruang lingkup dalam rangka membangun kapabiltas untuk melakukan 

pencegahan korupsi melalui Proactive Auditing adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan tools yang dapat dipergunakan untuk menyusun indikasi fraud dan 

membuat prediksi keterjadiannya. Tools yang dipergunakan dalam Proactive 

Auditing adalah Aplikasi Fraud Risk Identification (FRId), yang berisi hasil 

pemetaan risiko fraud yang ada dalam auditee melalui suatu kajian proses bisnis 

yang ada di auditee dan informasi tambahan mengenai hal-hal yang terkait 

dengan keterjadian fraud di auditee; 

2. Pembangunan Data Warehouse Investigasi yang meliputi informasi terkait 

dengan transaksi-transaksi operasional yang ada di dalam organisasi auditee 

dan informasi tidak terstruktur yang terkait dengan organisasi yang diperoleh dari 

berbagai media di dalam dan diluar organisasi termasuk didalamnya informasi 

yang berasal dari pengaduan/whistle blowing system dan hasil suveilance. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS DAN PERATURAN PERUNDANGAN  

A. LANDASAN TEORITIS 

1. Fraud 

a. Definisi Fraud 

Fraud terdiri dari tiga aspek yaitu penipuan (deception), ketidakjujuran 

(dishonest) dan niat (intent).  

Ada berbagai definisi terhadap terminologi fraud yang berasal dari berbagai 

sumber. Menurut Black’s Law Dictionary, fraud (kecurangan) didefinisikan 

sebagai suatu istilah generik: 

“Embracing all multifarious means which human ingenuity can devise, and 

which are resorted to by one individual to get an advantage over another by 

false suggestions or suppression of truth, and includes all surprise, trick, 

cunning, or dissembling, and any unfair way by which another is cheated”. 

Institute of Internal Auditors (IIA) dalam standarnya, menjelaskan fraud 

sebagai: 

“Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized 

by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the 

detriment of the organization and by persons outside as well as inside 

organization”. 

Albrecht et al. (2012) juga mendefinisikan fraud sebagai suatu tindakan 

kriminal. 

Davia et al. (2000) 

“Fraud is a deception deliberately practiced in order to secure unfair or 

unlawful gain”,  

yaitu kecurangan adalah suatu penipuan yang secara sengaja dilakukan dalam 

rangka mengamankan keuntungan yang tidak sah atau tidak wajar. 

O’Gara (2004) 

“Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized 

by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the 

detriment of the organization and by persons outside as well as inside the 

organization”. 

Menurut definis tersebut, kecurangan meliputi suatu ketidakteraturan dan 

tindakan tidak sah yang ditandai oleh penipuan disengaja. Hal tersebut 
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dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau dengan merugikan organisasi 

dan dilakukan oleh orang yang berada diluar maupun di dalam organisasi. 

Fraud mempunyai karakteristik perbuatan yang tersembunyi, ada upaya 

penipuan atau ketidakjujuran, keuntungan untuk pribadi dan merugikan pihak 

lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Singleton et al. (2006), yang 

mengemukakan bahwa fraud, theft, defalcation, irregularities, white collar 

crime, dan embezzlement adalah terminologi yang sering dipertukarkan. 

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE, 2014), salah satu asosiasi 

di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan 

pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga 

kelompok sebagai berikut: 

1) Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement) 

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 financial atau kecurangan non financial. 

2) Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan 

“Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya”, serta pengeluaran‐

pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement). 

3) Korupsi (Corruption) 

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan 

(conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan 

pemerasan (economic extortion). 

Pengertian korupsi dari ACFE ini lebih sempit dibanding pengertian tindak 

pidana korupsi yang terkandung dalam Undang‐undang 31 tahun 1999 jo. 

Undang‐undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan KUHP. 

Tindak pidana korupsi di Indonesia menurut kedua undang-undang tersebut 

dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis perbuatan, yaitu: 

1) Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi 

2) Menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain 

atau korporasi 

3) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan penyuapan  

a) Penyuapan terhadap penyelenggaran negara  

b) Penyuapan terhadap hakim dan advokat  
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c) Penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berhubungan 

dengan jabatannya.  

d) Penyelenggara negara, hakim dan advokat yang menerima suap.  

4) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan  

5) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan permintaan paksa atau 

pemerasan jabatan (kneveleraij)  

6) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan 

rekanan. 

7) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. 

b. Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan 

Auditor internal mempunyai peran yang penting dalam pencegahan dan 

pendeteksian kecurangan dalam organisasi. Sebagai bagian dari International 

Professional Practices Framework (IPPF), The Institute of Internal Auditors (IIA) 

telah mengembangkan International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing. Salah satu standar mengatur tentang tanggung jawab auditor 

internal dalam mencegah, mendeteksi dan menilai risiko kecurangan dalam 

organisasi. 

Beberapa materi standar IIA yang berkaitan dengan risiko kecurangan adalah: 

1). Standards 1210. A2  

Internal auditor harus mempunyai pengetahuan yang memadai untuk 

mengevaluasi risiko kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola 

risiko tersebut, walaupun tidak diharuskan memiliki pengetahuan seperti 

orang yang tugas utamanya adalah mendeteksi dan menginvestigasi 

kecurangan. 

2) Standard 1220.A1 

Auditor internal harus melaksanakan due professional care dengan 

mempertimbangkan: 

a) Batasan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

penugasan; 

b) Kompleksitas, materialitas dan arti penting hal-hal dimana prosedur 

penjaminan (assurance) diterapkan; 

c) Kecukupan dan efektivitas dari pengelolaan, manajemen risiko dan 

pengendalian (governance, risk management dan control); 

d) Kemungkinan dari kesalahan, kecurangan atau ketidaktaatan dan; 

e) Biaya dari penjaminan dikaitkan dengan potensi keuntungan. 
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3) Standard 2110 Governance 

Aktivitas auditor internal harus menilai dan menghasilkan rekomendasi 

yang tepat untuk perbaikan pengelolaan yang dilakukan manajemen 

dengan tujuan : 

a) Mendorong etika dan nilai-nilai yang baik dalam organisasi; 

b) Memastikan efektivitas kinerja organisasi dan akuntabilitas; 

c) Mengkomunikasikan risiko dan informasi pengendalian untuk area-

area yang tepat dalam organisasi; 

d) Mengkoordinir aktivitas-aktivitas dan komunikasi diantara direksi, 

auditor eksternal dan internal dan dewan komisaris. 

4) Standard 2120.A2  

Auditor internal harus mengevaluasi potensi terjadinya kecurangan dan 

bagaimana organisasi mengelola risiko kecurangan 

Lebih lanjut, IIA menerbitkan Practice Guide: Internal Auditing and Fraud 

(Practice Guide) yang secara spesifik mengarahkan peran auditor internal 

yang berkaitan dengan kecurangan yaitu kepedulian kecurangan, indikator 

potensi kecurangan, peran dan tanggung jawab auditor internal dalam 

pencegahan dan pendeteksian kecurangan, fraud risk assessment, 

investigasi kecurangan dan menyusun pengendalian intern yang berkaitan 

dengan kecurangan.  

2. Auditing 

a. Definisi Audit 

Konrath (2002:5) mendefinisikan auditing sebagai: 

“suatu proses sistematis untuk secara obyektif mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan 

kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara 

asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. 

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasly dan Randal J. Elder (2011:4): 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the 

information and established criteria. Auditing should be done by a 

competent, independent person”. 

Menurut Fauziyah (2019:3) pengertian auditing antara lain adalah: 

“ Auditing merupakan proses yang kritis dan sistematis, yang merupakan 

suatu rangkaian kerja dan prosedur yang bersifat urgent, logis dan 

terstruktur dan terorganisasi dengan baik untuk mengumpulkan dan 
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mengevaluasi bukti-bukti audit secara obyektif yang dilaksanakan oleh 

pihak/seorang yang independent dan expert. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan 

proses sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh pihak yang independen dan 

kompeten untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dan 

membandingkannya dengan kriteria serta mengkomunikasikannya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

b. Jenis Audit 

Gondodiyoto (2007:92) mengemukakan jenis audit sebagai berikut: 

1) Audit Keuangan (General Financial Audit) 

Audit atas  laporan keuangan dengan menguji kesesuaiannya terhadap 

Standar Akuntansi Keuangan. 

2) Audit Keuangan Khusus (Special Audit) 

Audit keuangan khusus bersifat lebih mendalam dapat berbentuk 

investigative audit 

3) Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

Audit yang dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan yang 

berlaku 

4) Audit Operasional 

Audit yang dilakukan untuk menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas 

suatu operasional entitas 

5) Audit Sistem Informasi 

Audit yang dilakukan dalam rangka IT Governance 

6) Investigative Audit  

Audit yang merupakan gabungan antara Compliance Audit dan Audit 

Operasional 

7) Forensic Audit 

Audit Forensik dilakukan dalam rangka memberi dukungan dalam opini 

sebagai saksi ahli dalam proses legal  

8) Fraud Audit 

Audit yang dilakukan dengan fokus pada keganjilan obyek yang akan 

diaudit.  Fraud audit dapat berupa preventing audit, detection dan 

investigative audit 
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9) Audit  e-Commerce/Webtrust 

Audit e-Commerce bersifat Tekonologi Informasi “front-Office System” 

Sedangkan jenis audit menurut Undang-Undang 15 Tahun 2004 adalah: 

1) Audit Keuangan 

Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan 

telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis 

akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia 

2) Audit Kinerja  

Audit kinerja menilai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam 

penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan 

3) Audit dengan Tujuan Tertentu 

Audit dengan Tujuan Tertentu merupakan audit di luar audit keuangan 

dan audit kinerja, termasuk salah satunya adalah audit investigasi. 

c. Audit Investigatif  

Beberapa definisi audit investigatif. Audit investigatif menurut Valery G. 

Kumaat (2011:163) adalah: 

“Bentuk audit khusus (special audit) berupa rangkaian penyelidikan yang 

bertujuan memastikan kebenaran suatu tindak kecurangan, dimana 

penyelidikan dilakukan berdasarkan indikasi awal”. 

Audit Investigatif menurut G. Jack Balogna dan Robert J. Lindguist (1997) 

yang dikutip Karyono (2013;131) adalah: 

“Investigative auditing involves reviewing financial documentation for 

special purpose which could relate to litigation support and insurance 

claim it as well as criminal matter.” 

Definisi Investigasi menurut Karyono (2013;129) adalah: 

Investigasi meliputi kaji ulang atas bidang operasional untuk mencatat 

kecurangan transaksi keuangan. Investigasi kecurangan diajukan untuk 

menegaskan terjadinya kecurangan, menetapkan jumlah kerugian, untuk 

mengidentifikasikan kondisi yang lemah, memberi rekomendasi 

perbaikan guna mencegah agar tidak terulang lagi, dan membantu klaim 

asuransi yang tepat dan menegakkan hukum. 

Sedangkan pengertian investigasi menurut Tuanakotta (2012;322) 

pengertian investigasi yaitu: 
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Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya 

pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan 

ketentuan hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Menurut Fitrawansyah (2014:21), audit investigasi termasuk dalam 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan 

dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. 

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017, Audit investigatif 

adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis 

serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten 

dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang 

sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik 

lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 

Audit Investigatif diarahkan kepada pembuktian ada tidaknya fraud dan 

perbuatan melawan hukum lainnya. Setiap audit investigatif dimulai dengan 

keinginan bahwa kasus ini berakhir dengan litigasi.  

Suatu investigasi dimulai apabila ada dasar yang layak untuk dilakukan 

suatu pemeriksaan, yang dalam audit investigatif disebut dengan prediksi. 

Prediksi merupakan dasar untuk memulai investigasi. Fraud Examiners 

Manual menjelaskan bahwa prediksi adalah keseluruhan dari peristiwa, 

keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan 

yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan 

kehati-hatian yang memadai, kepada kesimpulan bahwa fraud tersebut 

telah, sedang atau akan berlangsung. Investigasi atau pemeriksaan fraud 

tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya prediksi yang tepat. Dengan dasar 

prediksi ini, investigator akan memeriksa mengenai hal-hal yang relevan 

dengan kasus yang ditelitinya, lalu menguji prediksinya dan kemudian ia pun 

membangun teori fraud. 

Dalam membangun prediksi, ada beberapa hal yang harus dijawab, yaitu: 

1) What (Apa) 

Memuat informasi mengenai penyimpangan apa yang sedang terjadi, 

melanggar ketentuan atau kriteria yang mana, dan apa dampak yang 

terjadi dari pelanggaran tersebut (dampak non finansial)  

2) Who (Siapa) 

Memuat informasi mengenai siapa pelaku/pihak terkait, dari 

penyimpangan tersebut. 

3) Where (Dimana) 

Memuat informasi mengenai  dimana lokasi terjadinya 

penyimpangan/locus. Hal ini terkait dengan juridiksi kejadian fraud. 



  

17 
 

4) When (Kapan) 

Memuat informasi mengenai  kapan waktu terjadinya penyimpangan. 

Hal ini berhubungan dengan tempus kejadian yang akan 

berhubungan dengan ketentuan kriteria mana yang berlaku. 

5) Why (Mengapa) 

Memuat informasi mengenai  motif dari pelaku penyimpangan. Hal ini 

berhubungan dengan penyebab terjadinya penyimpangan, yang akan 

dipergunakan untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan tersebut 

termasuk pidana atau hanya merupakan pelanggaran administratif. 

6) How (Bagaimana) 

Memuat informasi mengenai langkah-langkah atau tata cara yang 

dipergunakan pelaku penyimpangan  atau dikenal dengan istilah 

modus operansi, yang akan dipergunakan sebagai dasar 

pengambilan kesimpulan apakah suatu tindakan termasuk fraud atau 

tidak. 

7) How Much (Besaran Kerugian) 

Memuat informasi mengenai dampak keuangan yang ditimbulkan 

oleh penyimpangan yang terjadi. Bentuknya berupa perhitungan 

satuan moneter dari kerugian keuangan yang terjadi. 

Ketujuh unsur informasi tersebut sering dikenal sebagai unsur 5W2H. 

Namun demikian, pengumpulan informasi awal dalam penugasan sangat 

sulit untuk memenuhi ketujuh unsur tersebut.  

Dalam praktek di lapangan, terdapat unsur minimal suatu indikasi kasus 

dapat ditindaklajuti dengan audit investigatif, yaitu terpenuhinya unsur What, 

When, dan Where (3W).  

Proses membangun hipotesis/informasi awal dalam audit investigatif 

dilakukan melalui  langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Analisis data yang tersedia;  

2) Ciptakan atau kembangkan hipotesis berdasarkan analisis diatas;  

3) Uji atau tes hipotesis tersebut;  

4) Kembangkan kembali dan simpulkan hipotesis berdasarkan hasil 

pengujian. 

Dalam melakukan audit investigatif, terdapat aksioma yang seharusnya 

menjadi perhatian dari auditor. Pengertian aksioma adalah klaim atau 

pernyataan yang dapat dianggap benar, tanpa pembuktian lebih lanjut. 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebut tiga aksioma 

dalam melakukan audit investigatif atau pemeriksaan fraud. Ketiga istilah 
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tersebut oleh ACFE disebut dengan fraud axioms atau aksioma fraud, yang 

terdiri dari: 

1) Fraud is hidden atau fraud selalu tersembunyi.  

Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan fraud selalu 

tersembunyi. Metode atau modus operandinya selalu mengandung 

tipuan untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya suatu fraud. 

Metode menyembunyikan fraud pun sangat beragam. Pelaku fraud 

sangat kreatif dalam mencari celah-celah untuk menyembunyikan 

fraud.  

2) Reverse proof atau pembuktian secara terbalik  

Maksud dari pembuktian terbalik ini adalah bahwa pemeriksaan fraud 

harus dilakukan dengan pendekatan dua arah. Untuk membuktikan 

bahwa fraud terjadi, pembuktian harus dilakukan dengan upaya 

membuktikan bahwa fraud tidak terjadi. Begitu pula sebaliknya, 

dalam membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, pembuktian harus 

meliputi upaya membuktikan bahwa fraud memang terjadi.  

3) Existence of fraud atau penetapan fraud oleh pengadilan.  

Aksioma ini ingin mengatakan secara sederhana bahwa hanya 

pengadilan yang berhak menetapkan tentang status hukum fraud. 

Dalam upaya menyelidiki ada tidaknya fraud, investigator membuat 

dugaan mengenai seseorang bersalah (guilty) atau tidak bersalah 

(innocent). Dalam hal ini, hanya pengadilan yang mempunyai 

kewenangan menetapkan fraud itu terjadi atau tidak, sehingga 

seseorang tersebut pada akhirnya menerima vonisnya. 

Menurut Tuanakotta (2010), secara umum terdapat sembilan teknik audit 

investigatif yang biasa digunakan untuk mengungkap adanya tindak 

kecurangan atau Fraud, antara lain:  

1) Penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan.  

Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan 

keuangan. Ada enam langkah pemeriksaan laporan keuangan ini, 

yaitu:  

a) memeriksa fisik dan mengamati;  

b) meminta informasi dan konfirmasi;  

c) memeriksa dokumen;  

d) review analitikal;  

e) menghitung kembali;  

f) menyusun laporan akhir. 
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2) Pemanfaatan teknik perpajakan.  

Ada dua macam teknik pemeriksaan perpajakan Net Worth Method 

dan Expenditure Method. Net 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 pengeluaran-pengeluaran besar 

(mewah). 

3) Penelusuran jejak aliran keuangan  

Penelusuran jejak aliran keuangan ini lebih dikenal dengan istilah 

follow the money. Follow the money secara harfiah berarti mengikuti 

jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. 

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.  

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 teknis 

yang berkenaan dengan teknologi (komputer, internet dan jaringan) 

dan alat (Windows, Unix, serta Disk drive imaging). Kedua, adalah 

segi-segi teknis hukum seperti penggeledahan dan penyitaan barang 

bukti. 

7) Penggunaan teknik interogasi.  

Teknik interogasi ini dilakukan secara persuasif. Akuntan biasanya 

menggunakan taktik “membuat pernyataan” dan bukan “mengajukan 

pertanyaan”. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui detil 

lengkap tentang kejadian yang sebenarnya.  
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8) 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. 

Berdasarkan penjelasan di atas, teknik audit dapat dilakukan dengan 

bermacam-macam cara sesuai dengan pertimbangan profesional 

(professional judgement) auditor untuk memperoleh keyakinan yang 

memadai untuk diperolehnya bukti audit yang relevan, kompeten, 

dan cukup. 

d. Proactive Auditing  

Istilah “Proactive” menurut American Heritage (R) Dictionary of The English 

Language 5 th edition1: 

“Acting in advance to deal with an expected difficulty; anticipatory: 

proactive steps to prevent terrorism.” 

Sedangkan menurut Merriam-Webster Dictionary 2 , istilah “Proactive” 

mempunyai makna: 

“acting in anticipation of future problems, needs, or changes” 

Dengan demikian, makna proactive dapat disimpulkan sebagai langkah-

langkah antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan 

datang. 

Dalam kaitannya dengan audit, Albrecht et al. (2009:109) mengungkapkan 

bahwa salah satu metode dalam mengurangi kemungkinan terjadinya fraud 

adalah melakukan proaktif audit. Senada dengan albrecht, (Davia , et al. 

2000, 253) juga menyatakan: 

“A better fraud detection strategy is to stop the fraud as early as possible, 

limit the amount of the loss, and insure the maximum amount of recovery”  

                                                           
1 The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright ©2019 by Houghton Mifflin 
Harcourt Publishing Company,  https://ahdictionary.com/word/search.html?q=proactive  
2 Definition of proactive by Merriam-Wbster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/proactive 
 

https://ahdictionary.com/word/search.html?q=proactive
https://www.merriam-webster.com/dictionary/proactive
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Menurut Fitrawansyah (2014:22), audit investigatif terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu: 

a. Audit Investigatif Proaktif  

Dilakukan pada entitas yang memiliki risiko penyimpangan tetapi entitas 

tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh 

informasi tentang tentang adanya indikasi penyimpangan yang 

berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan atau 

perekonomian negara.  

b. Audit Investigatif Reaktif 

Audit Investigatif reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan 

pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan 

atau sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat 

menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara dan atau 

perekonomian negara. 

Audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara aktif 

mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk 

menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan 

sebelum melaksanakan audit investigatif. Auditor secara aktif mencari, 

mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi yang diperoleh untuk 

menemukan kemungkinan adanya kecurangan.  

Audit yang bersifat proaktif perlu dilakukan pada area atau bidang yang 

memiliki potensi kecurangan yang tinggi.  Audit yang bersifat proaktif dapat 

menemukan kemungkinan adanya kecurangan secara lebih dini sebelum 

kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan yang lebih besar.  

Davia et al. (2000:253) dalam Gary J. Cook (2009) mengungkapkan bahwa 

Reactive fraud auditing biasanya dimulai ketika ada laporan kecurangan 

atau auditor kebetulan mengambil transaksi yang berindikasi kecurangan 

saat melalukan sampling, dengan kata lain Reactive fraud auditing dimulai 

dari adanya awareness bahwa potensi kecurangan telah terjadi. Sedangkan 

proactive fraud auditing menurut Davia et al. (2000:59) dalam Gary J. Cook 

(2009) dimulai dengan identifikasi bahwa fraud mungkin akan terjadi.  Untuk 

melakukan proaktif audit dimulai dari mencari gejala fraud. 

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Proactive Auditing adalah 

proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta 

mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan 

independen untuk melakukan pencegahan fraud yang dimulai dengan 

melakukan identifikasi risiko keterjadian fraud di suatu entitas. 
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Langkah-langkah dalam Proactive Auditing. 

Albrecht et al. (2006:58-159) dalam Gary J. Cook (2009) mengidentifikasi 

metode dalam melakukan proaktif audit yaitu dua metode induktif dan satu 

metode deduktif.  Metode deteksi induktif (seperti commercial data-mining 

software dan digital analysis) mencari anomali yang menunjukkan adanya 

fraud tanpa mengidentifikasi jenis fraud tertentu yang dicurigai. Namun 

terlalu banyak data atau red flags yang dihasilkan sehingga memerlukan 

biaya untuk menginvestigasi semuanya sehingga auditor lebih memilih 

pendekatan deduktif.  

Terdapat lima tahapan proses pada pendekatan deduktif menurut Albrecht et 

al. (2006:162) dalam Gary J. Cook (2009) yaitu: 

1) Mendapatkan pemahaman yang baik atas proses bisnis; 

2) Memahami tipe fraud yang sering terjadi; 

3) Menentukan gejala fraud yang sering terjadi; 

4) Menggunakan database atau teknologi komputer lainnya untuk 

mencari gejala fraud; 

5) Tindaklanjuti gejala fraud untuk menemukan akar penyebabnya. 

Dalam melaksanakan proactive audit, diperlukan kapabilitas tambahan pada 

organisasi auditor. Menurut Aditya Misra3,  

“integrating more mature forensic data analytics capabilities into an 

organization’s audit and compliance monitoring program can improve 

risk assessment, detect potential misconduct earlier, and enhance audit 

planning or investigative field work” 

Berdasarkan uraian tersebut, Misra berpendapat fraud prevention and 

detection dalam suatu organisasi berhubungan dengan kesungguhan dari 

organisasi untuk membangun ‘big data’, terutama pembangunan data terkait 

dengan data-data terkait proses pelaporan keuangan dan aktifitas marketing 

dan penjualan. Pembangunan data tersebut akan membangun jalan yang 

mempermudah menentukan prioritas risiko, mensintesakankan informasi 

dari big data, meningkatkan visualisasi dan pendekatan metode statistik 

yang digunakan oleh internal auditor.  

Dalam melakukan data analytic, auditor internal perlu mempertimbangkan: 

1. Business process yang mana yang mempunyai fraud risk yang tinggi. 

2. Account/Rekening di dalam bisnis proses yang mempunyai risiko tinggi 

, dan mempunyai ‘pasangan’ yang tidak lazim; 

                                                           
3 Aditya Misra, CFE., CPA., (is Senior Manajer in corporate audit with Johnson & Johnson in New Brunswick, N.J.) 
Proactive Fraud Analysis: Integrating Advanced Forensic Data Analytics Capabilities can Help Auditors Mitigate 
Fraud Risk and Demonstrate Result, April 20, 2016. https://iaonline.theiia.org 
  

https://iaonline.theiia.org/
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3. Siapa yang melakukan pencatatan transaksi; 

4. Kapan traksaksi dilakukan; 

5. Dimana auditor mengetahui adanya risiko geografis, perubahan 

lingkungan ekonomis, ancaman cyber, dan risiko korupsi,  berdasarkan 

kejadian yang lalu; 

Menurut Gary, problem terbesar dari proactive fraud auditing adalah fraud 

ada (terjadi) yang dalam auditee adalah tipe fraud yang tidak menjadi fokus 

pencarian auditor. Untuk memitigasi risiko tersebut, auditor yang 

berpengalaman akan secara hati2 menjadwalkan tipe fraud yang akan 

diaudit dalam setahun, untuk menyakinkan bahwa seluruh tipe fraud telah 

‘dikunjungi’.    

3. Fraud Risk Assessment 

Pengertian Fraud Risk Assessement (Penilaian Risiko Kecurangan) adalah 

merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi 

kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun 

pihak eksternal (ACFE, 2016). 

Langkah-langkah penilaian risiko kecurangan menurut IIA, AICPA, dan  ACFE 

dibagi menjadi tiga langkah berikut: 

a. Identifikasi risiko kecurangan inheren 

b. Analisis kemungkinan dan signifikansi risiko inheren dan residual. Dalam 

langkah ini termasuk menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan 

c. Respon terhadap risiko kecurangan inheren dan residual. 

Identifikasi Risiko Kecurangan Inheren 

Indentifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa 

dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap 

pencapaian tujuan (Nurhariyanto, 2013). Risiko inheren adalah risiko terjadinya 

kecurangan jika tidak ada pengendalian atau tanpa melakukan tindakan mitigasi 

risiko. Intinya risiko sebelum pengendalian (Gibson, 2015). Dengan demikian, 

indentifikasi risiko kecurangan inheren merupakan proses menetapkan apa, 

dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga 

berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan sebelum mempertimbangkan 

langkah pengendalian. 

Indentifikasi risiko kecurangan inheren diawali dengan mengumpulkan informasi 

untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan yang dapat terjadi pada instansi 

pemerintah. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang  jelas  dari semua jenis 

skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk 

melakukan kecurangan. Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait 

risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator 

penyimpangan, dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda 
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penyimpangan perlu dipertimbangan. Oleh karena itu, perlu pemahaman 

mengenai red flag atau warning sign dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, 

terutama pada tahap identifikasi risiko. 

Analisis risiko inheren 

Analisis risiko inheren merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko 

kecurangan inheren/ melekat pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada 

langkah analisis risiko inheren ini meliputi tiga tahap, yaitu: 

a. Menilai kemungkinan keterjadian risiko inheren 

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko inheren 

c. Menetapkan tingkat atau status risiko 

Respon terhadap risiko kecurangan inheren 

Respon yang diambil berdasarkan pada status dan peta risiko inheren dengan 

mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak/ konsekuensinya. 

Pada prinsipnya terdapat empat respon manajemen terhadap risiko: 

a. Hindari risiko (Avoid) 

Respon ini diambil apabila kemungkinan dan dampaknya cukup tinggi, 

misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa. 

b. Mengurangi Risiko (Mitigate) 

Suatu organisasi akan berusaha mengurangi risiko yang akan terjadi sampai 

batas toleransi yang diperkenankan. Misalnya untuk mengurangi risiko 

kecelakaan bagi pengendara motor maka penggunaan helm akan efektif.   

c. Berbagi Risiko (Transfer) 

Penanganan risiko dengan melibatkan pihak lain untuk berbagi atau 

menanggung sebagian risiko, terutama dengan konsesus. Pemindahan risiko 

tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan 

adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain yang bersedia atau 

perusahaan yang membisniskan risiko.Teknik pemindahan risiko yang dapat 

diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai). 

d. Menerima risiko (Accept) 

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, 

memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam  batas 

risiko yang ditoleransi. 
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4. Data Analytics 

Data Analytics adalah kegiatan untuk meneliti dan memeriksa data mentah (raw data) 

untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan. Teknik Data Analytics dapat mengungkapkan suatu tren yang bisa 

hilang dalam sekumpulan informasi yang sangat banyak. Informasi ini kemudian dapat 

digunakan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan proses efisiensi suatu bisnis 

atau sistem.  

Data Analytics merupakan istilah umum yang mencakup berbagai jenis analisis data. 

Semua jenis informasi dapat digunakan dalam teknik Data Analytics untuk 

mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan berbagai hal. Proses Data Analytics 

menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: 

a) Langkah pertama adalah menentukan data requirement atau bagaimana data 

dikelompokkan. Data dapat dikelompokkan berdasarkan usia, demografis, 

pendapatan, jenis kecurangan, lembaga dan lain sebagainya. 

b) Langkah kedua adalah proses mengumpulkan data-data tersebut. Langkah ini 

bisa dilakukan melalui berbagai sumber seperti komputer, internet, kamera, atau 

dari beberapa orang. 

c) Setelah data dikumpulkan, data tersebut harus diatur sehingga memungkinkan 

untuk dianalisis. Pengaturan tersebut bisa diletakkan pada suatu spreadsheet 

atau bentuk lain dari suatu software yang bisa mengolah data statistik. 

d) Data kemudian diperbaiki sebelum dianalisis. Disini data bisa saja dihapus atau 

diperiksa sehingga tidak ada duplikasi atau kesalahan dalam suatu data yang 

menyebabkan kesalahan ketika data tersebut dianalisis. 

Data Analytics dibagi menjadi empat tipe sebagai berikut: 

1) Descriptive Analytics 

Tipe ini menggambarkan apa yang telah terjadi selama periode waktu tertentu. 

Contohnya seperti apakah kasus korupsi lebih sedikit bulan ini daripada bulan 

lalu? Berapakah peningkatan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK dari tahun lalu 

sampai sekarang? 

2) Diagnostic Analytics 

Diagnostic Analytics lebih berfokus kepada mengapa sesuatu terjadi. Tipe ini 

melibatkan input data yang lebih beragam dan sedikit hipotesis. Contohnya 

seperti apakah penghasilan seseorang mempengaruhi tindakan korupsi? Apakah 

program Keluarga Berencana (KB) mempengaruhi tingkat kematian ibu 

melahirkan? 
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3) Predictive Analytics 

Predictive Analytics memprediksi kemungkinan apa yang akan terjadi dalam 

waktu dekat. Contohnya seperti berapa banyak perkiraan cuaca yang 

memperkirakan hujan hari ini? 

4) Prescriptive Analytics  

Tipe Prescriptive Analytics menyarankan suatu tindakan atas hasil analisis yang 

dilakukan. Contohnya, kita harus membawa payung atau jas hujan karena 

banyak ramalan cuaca yang memperkirakan hujan hari ini.  

5. Data Warehouse 

 Deskripsi Data Warehouse 

Data warehouse merupakan suatu basis data analisis yang dapat mendukung 

pengambilan keputusan. Dengan adanya data warehouse, berbagai data dalam 

suatu organisasi dapat diintegrasikan ke suatu tempat penyimpanan yang akan 

memberikan kemudahan bagi pemakai untuk membuat laporan dan melakukan 

analisis data. Data warehouse menyediakan pondasi bagi instansi yang memiliki 

sistem informasi yang belum terintegrasi. Kemampuan data warehouse seperti 

mengatur dan menyimpan data-data historis dari sistem informasi, sangat 

diperlukan untuk menghasilkan informasi dan proses analisis jangka panjang. 

 Beberapa karakteristik data warehouse menurut Inmon (2002: 31) antara lain: 

a) Subject Oriented 

Data warehouse disusun berdasarkan subjek-subjek utama suatu basis data 

(seperti pelaku, kasus, tahun kejadian) dimana setiap area fisik subjek 

diimplementasikan sebagai kumpulan dari tabel yang berhubungan dalam data 

warehouse dan tidak berorientasi pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. 

b) Integrated 

Dari semua aspek data warehouse, integrasi adalah yang paling penting. Data 

diambil dari banyak sumber ke suatu data warehouse. Data tersebut diubah, 

diformat ulang, disusun ulang, diringkas, dan seterusnya. Hasilnya, ketika data 

tersebut sampai di data warehouse, data tersebut mempunyai satu gambaran 

fisik tunggal. 

c) Time Variant 

Data warehouse menggunakan time stamp untuk merepresentasikan data 

historis. Dimensi waktu sangat kritis untuk mengidentifikasikan suatu tren, 

memprediksi operasi-operasi mendatang, dan mengatur sasaran-sasaran yang 

beroperasi. 

d) Non Volatile 

Tidak seperti halnya record pada database operasional yang biasanya selalu 

diakses dan dimanipulasi, data pada data warehouse mempunyai karakteristik 
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yang berbeda. Data pada data warehouse di-load dan diakses oleh user yang 

bersangkutan, tetapi tidak dapat dan tidak boleh di-update. Sebagai gantinya, 

ketika data pada data warehouse di-load, data tersebut di-load dalam format 

statis. Nantinya, ketika suatu perubahan terjadi, record statis baru akan 

disimpan. Dengan begitu, record lampau dari data tersebut tetap tersimpan di 

data warehouse. 

Fungsi Data Warehouse 

Menurut Williams (1998:533) data warehouse mempunyai kegunaan sebagai 

berikut: 

a) Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang 

paling umum. Dengan menggunakan query sederhana dalam data warehouse, 

dapat dihasilkan informasi per tahun, per kuartal, per bulan, dan bahkan per 

hari. 

b) Online Analytical Procesing (OLAP) 

Data warehouse digunakan dalam melakukan analisis bisnis untuk mengetahui 

kecenderungan pasar dan faktor-faktor penyebabnya, karena dengan adanya 

data warehouse, semua informasi baik detail maupun hasil summary yang 

dibutuhkan dalam proses analisis mudah didapat. Dalam hal ini data warehouse 

merupakan tool yang handal untuk analisis data yang kompleks. 

c) Data Mining 

Data Mining adalah proses untuk mencari informasi dan pengetahuan baru 

dengan cara menggali (Mining) data yang berjumlah banyak pada data 

warehouse dengan menggunakan kecerdasan buatan, statistik, dan 

matematika. Data mining merupakan teknologi yag diharapkan bisa 

menjembatani komunikasi antar data dan pemakainya. 

d) Proses Informasi Eksekutif 

Data warehouse digunakan untuk mencapai ringkasan informasi yang penting 

dengan tujuan membuat keputusan bisnis, tanpa harus menjelajahi keseluruhan 

data. Dengan menggunakan data warehouse, segala laporan telah diringkas 

dan dapat pula diketahui rinciannya secara lengkap, sehingga mempermudah 

proses pengambilan keputusan. Informasi dan data pada laporan data 

warehouse menjadi target informatif bagi user, yang dalam hal ini adalah pihak 

eksekutif/manajemen. 

Manfaat Data Warehouse 

Sepuluh manfaat menggunakan data warehouse dibawah ini adalah campuran dari 

beberapa sumber (Ramelho, Sean Nolan, Tom Huguelet): 
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a) Data diorganisir dengan sangat baik untuk query analisis dan sebagai bahan 

untuk pemrosesan kesimpulan; 

b) Pebedaan diantara struktur data yang heterogen pada beberapa sumber 

terpisah dapat diatasi; 

c) Aturan untuk transformasi data diterapkan untuk memvalidasi dan 

mengkonsolidasi data apabila data dipisahkan dari database Online Transaction 

Processing (OLTP) ke data warehouse; 

d) Masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem 

produksi; 

e) Kemampuan untuk dapat mengakses data dengan benar dan juga memiliki data 

yang konsisten; 

f) Kemampuan kinerja analisa yang cepat; 

g) Mengetahui adanya hasil yang berulang-ulang; 

h) Menemukan adanya celah pada business knowledge atau business process; 

i) Mengurangi biaya administrasi; 

j) Memberikan wewenang pada semua personil dari instansi dengan 

menyediakan kepada mereka informasi yang dibutuhkan agar kinerja bisa lebih 

efektif. 

Bentuk Data Warehouse 

Berdasarkan sistem, data warehouse terdiri dari tiga bentuk, yaitu Data Warehouse 

Fungsional, Data Warehouse Terpusat, dan Data Warehouse Terdistribusi. 

a) Data Warehouse Fungsional 

Bentuk Data Warehouse Fungsional terdiri lebih dari satu data warehouse yang 

dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu 

perusahaan/instansi. Misal pengelompokannya adalah data warehouse untuk 

keuangan, SDM, marketing, dan sebagainya. Keuntungan bentuk data 

warehouse ini adalah sistem yang lebih mudah dibangun dan membutuhkan 

biaya yang murah. Sedangkan kerugiannya adalah berpotensi terhadap 

hilangnya data serta kemampuan dalam pengumpulan data pengguna terbatas. 

 

Bentuk data warehouse fungsional 
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b) Data Warehouse Terpusat 

Bentuk Data Warehouse Terpusat mirip seperti Data Warehouse Fungsional, 

namun sumber data harus dikumpulkan lebih dahulu dalam satu tempat 

terpusat. Setelah itu data disebar ke dalam masing-masing fungsi menurut 

perusahaan/instansi. 

Bentuk Data Warehouse Terpusat umumnya digunakan oleh 

perusahaan/instansi yang belum mempunyai jaringan eksternal. Bentuk Data 

Warehouse Terpusat memiliki keuntungan data benar-benar terpadu karena 

terdapat konsistensi yang tinggi. Sedangkan kerugiannya adalah memakan 

biaya yang mahal serta butuh waktu yang lama untuk membangunnya. 

 

Bentuk data warehouse terpusat 

c) Data Warehouse Terdistribusi 

Data Warehouse Terdistribusi memerlukan gateway sebagai penghubung 

antara data warehouse dan workstation yang mempergunakan berbagai macam 

sistem. Dengan menggunakan sistem seperti ini, maka perusahaan/instansi 

bisa melakukan akses sumber data yang terdapat di luar area 

perusahaan/instansi (eksternal). 

Keuntungan Data Warehouse Terdistribusi adalah data tetap konsisten karena 

sebelum data digunakan, data terlebih dulu harus disesuaikan (sinkronisasi). 

Kerugian Data Warehouse Terdistribusi adalah sistem operasi dilakukan secara 

terpisah (kompleks) dan memakan biaya yang paling mahal dibandingkan dua 

bentuk Data Warehouse sebelumnya. 
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Bentuk data warehouse terdistribusi 

Prosedur Pengumpulan Data ke Data Warehouse 

Proses dalam data warehouse terdiri dari tahap-tahap berikut ini: 

a) Data di-import dari berbagai sumber data internal maupun eksternal; 

b) Data dibersihkan dan diorganisir secara konsisten sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan/instansi; 

c) Data di-load atau di-export atau dimasukkan ke data warehouse enterprise atau 

data di-load atau di-export atau dimasukkan ke data marts (data 

warehouse yang lebih kecil yang didesain untuk sekitar satu masalah, satu 

fungsi perusahaan/instansi, topik, atau satu area saja) 

d) Bila diinginkan, data marts dibuat sebagai subset atau bagian dari data 

warehouse enterprise/data marts disatukan menjadi data warehouse enterprise;  

e) Analisa dilakukan ketika diperlukan. 

6. Surveillance  

Dari aspek etimologi, terminologi surveillance mengandung unsur “sur” yang 

berarti dari atas dan “veilance” yang berarti mengawasi (Galič , Timan dan Koops, 

2017). Lyon (2006) menjelaskan bahwa surveillance mencakup kepedulian (care) 

dan pengendalian, yaitu subyek diawasi dengan tujuan tertentu, yaitu mengontrol 

dan mendisiplinkan subyek terhadap norma maupun berperilaku tertentu,  tetapi 

juga bertujuan untuk melindungi subyek.   

Menurut Dominick  (2005)  pengertian surveillance merujuk kepada pengumpulan 

dan distribusi informasi mengenai kejadian – kejadian yang terjadi di lingkungan 

sekitar kita atau monitoring terhadap kejadian dengan menggunakan media masa. 

Dempsey (2003) mendefinisikan surveillance sebagai  observasi secara tertutup 

(covert)  terhadap tempat maupun orang dengan tujuan memperoleh informasi. 
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Terminologi tertutup (covert) mengimplikasikan bahwa kegiatan surveillance 

merupakan operasi rahasia yang dilakukan secara hati-hati.  

Bareskrim POLRI mendefinisikan  surveillance dari prespektif praktis sebagai 

kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. 

Biasanya pembuntutan dilakukan terhadap orang, sedangkan surveillance 

terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang 

yang diamati / orang tertentu. 

Baker dan Gunter (2005) mendefinisikan surveillance secara sederhana yaitu 

observasi dalam rangka pencarian informasi, meliputi serangkaian teknik dan 

metode yang dapat dipandang sebagai bentuk surveillance. Surveillance adalah 

bagian penting dari investigasi dan merupakan keahlian yang penting serta  

mempunyai berbagai  manfaat bagi investigator.   

Surveillance dan pengumpulan informasi intelijen lainnya  merupakan metode 

utama dalam pencegahan kejahatan  dan merupakan bagian dari penegakkan 

hukum. Bagi ivestigator, surveillance berperan dalam pengumpulan bahan 

keterangan dan informasi untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi (Baker 

dan Gunter, 2005). 

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Surveillance  adalah 

metode pengumpulan informasi, bukti dan keterangan sebagai bahan untuk 

melakukan yang dipergunakan dalam kegiatan investigasi maupun pencegahan 

tindak kejahatan.   

Tujuan Surveillance  

Tujuan surveillance sangat beragam tergantung kepada jenis investigasi yang 

diakukan, namun pada umumnya mencakup :  

a. Mengetahui kebenaran informasi; 

b. Untuk mengembangkan petunjuk dari informasi lain; 

c. Memperoleh informasi secara rinci dari kegiatan yang diamati; 

d. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar melaksanakan penggeledahan; 

e. Untuk memperoleh barang bukti yang sah; 

f. Menemukan barang bukti yang disembunyikan; 

g. Memperoleh bukti tambahan; 

h. Mencegah pelanggaran/menangkap pelaku; 

i. Perlindungan kepada informan, pelaksana undercover,dll (Dominick, 2005) 
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Teknik Surveillance  

Prosedur Operasi Standar Penyelidikan Bareskrim POLRI menyebutkan beberapa  

teknik surveillance sebagai berikut : 

a. Surveillance mobile 

Merupakan kegiatan pembututan atau membayangi yang dilakukan dengan 

berjalan kaki, berkendaraan maupun kombinasi keduanya. 

b. Surveillance tetap 

Pada hakekatnya surveillance tetap juga merupakan pengintaian dan 

digunakan apabila subyek berada secara tetap disuatu tempat  atau apabila 

semua informasi yang penting / esensial dapat diperoleh/dikumpulkan dari 

suatu tempat. Surveillance tetap ini dapat berpindah-pindah dari titik yang 

satu ke titik yang lain. 

c. Surveillance longgar 

Atas pertimbangan tertentu pelaksanaan surveillance dapat dilakukan  secara 

longgar.Jenis surveillance ini dapat dilakukan dalam kondisi tertentu misalnya 

informasi yang dicari akan lebih baik dicapai dengan melalui  pengamatan 

terhadap salah satu segi kegiatan subyek sehingga memerlukan jangka waktu 

yang relatif panjang.  

d. Surveillance ketat  

Merupakan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap 

subyek secara teliti dan intensif. Bila surveillance dalam hal ini kehilangan 

subyek maka harus segera diusahakan cara lain untuk melanjutkannya. 

e. Gabungan surveillance longgar dan ketat 

Kombinasi surveillance secara ketat dan longgar dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan lapangan. 

Pemanfaatan Surveillance  dalam Audit 

Surveillance  adalah media pengumpulan informasi yang sangat berguna dalam 

pelaksanaan audit, yaitu dalam penguatan informasi awal penugasan dan juga 

dalam perolehan bukti dalam pekerjaan lapangan audit. 

B. LANDASAN YURIDIS 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, pelaksanaan upaya pencegahan 

dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan aparat pengawasan internal baik 

BPKP maupun dari Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah serta Korporasi 

Negara dan/atau Daerah di dasarkan pada ketentuan sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  
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Undang-undang ini memberikan landasan seluruh penyelenggara negara untuk 

melaksanakan asas umum penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta mendorong upaya-upaya pemberdayaan peran serta 

masyarakat dalam melakukan pengawasan.  

Salah satu asas “Tertib Penyelenggaraan Negara” memberikan landasan bagi 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan negara.  

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi . 

Penerbitan Undang-Undang ini dilatarbelakangi karena korupsi telah sangat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan menghambat 

pembangunan nasional. Korupsi juga telah menghambat pertumbuhan dan 

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.  

Undang-undang ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang 

berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

UU Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan peran auditor 

internal.  Substansi muatan dalam undang-undang tersebut antara lain berupa 

pengawasan oleh APIP atas larangan penyalahgunaan wewenang (melampaui 

wewenang, mencampuradukkan wewenang, bertindak sewenang-wenang) 

Alternatif  hasil pengawasan berupa: 

a. Tidak terdapat kesalahan; 

b. Terdapat kesalahan administratif; atau 

c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan 

negara. 

Pengawasan atas tindak lanjut hasil pengawasan 

a. Penyempurnaan administrasi 

b. Pengembalian kerugian keuangan negara karena kesalahan administratif, 

dan  

c. Pengembalian kerugian keuangan negara karena adanya unsur 

penyalahgunaan wewenang. 

Dengan adanya UU tersebut, maka APIP berperan untuk melakukan pengawasan 

terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, APIP perlu 

mengidentifikasi dan menjustifikasi penyimpangan yang ditemukan dari hasil 

pengawasan, apakah bersifat administratif atau terdapat penyalahgunaan 

wewenang. 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tanggal 2 Oktober 

2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 377 ayat (1) menyatakan bahwa 

pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi 

dan kewenangannya. 

Fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berkaitan dengan Tindakan 

Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah diatur dalam Pasal 385 

dengan pokok – pokok  sebagai berikut: 

a. Penanganan pengaduan dugaan penyimpangan 

b. Koordinasi aparat penegak hukum dengan APIP dalam menangani 

pengaduan dugaan penyimpangan 

c. Penanganan penyimpangan yang bersifat administratif oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah. 

d. Penanganan penyimpangan yang bersifat pidana oleh aparat penegak 

hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pasal-pasal di atas, auditor wajib untuk melakukan pemeriksaan atas 

dugaan penyimpangan dengan sumber pengaduan oleh masyarakat. Adapun 

hasil pemeriksaan tersebut dapat dikoordinasikan dengan Aparat Penegak Hukum 

(APH). Adapun hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti oleh APIP jika ditemukan 

adanya penyimpangan yang bersifat administratif. Akan tetapi, hasil pemeriksaan 

akan diserahkan kepada APH jika ditemukan bukti adanya penyimpangan yang 

bersifat pidana. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana diubah menjadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 

Melalui Peraturan Pemerintah tersebut terhadap indikasi penyimpangan dan 

penyalahgunaan wewenang, APIP diberikan kewenangan untuk melakukan 

tindakan antara lain: 

a. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang/indikasi kerugian 

negara, APIP melakukan tindak lanjut (pemeriksaan) tanpa menunggu 

penugasan dari kepala daerah; 

b. Kewajiban Inspektur Daerah melaporkan kepada Mendagri/Gubernur dalam 

hal ada indikasi korupsi berdasarkan hasil pengawasan; 

c. Pelaksanaan supervisi secara berjenjang oleh Mendagri/Gubernur terkait 

penanganan penanganan pengaduan masyarakat berpotensi korupsi oleh 

APIP; 
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d. Pelibatan BPKP dalam pelaksanaan supervisi atas proses pemeriksaan 

kepatuhan dan pemeriksaan investigasi;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP 

Pengawasan bidang investigasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan 

peran BPKP baik sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dan aparat 

pengawasan intern pemerintah. Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana 

diamanahkan dalam Pasal 48 Pasal 59  perlu diwujudkan juga dalam penugasan 

bidang investigasi. 

7. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. 

BPKP beserta seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mendapatkan 

mandat dari Presiden RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi; melakukan analisis, koordinasi, 

dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan aksi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi; dan menyampaikan laporan pelaksanaan aksi 

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui mandat tersebut, APIP 

berupaya mengembangkan instrumen-instrumen yang dapat dipergunakan 

sebagai media untuk pencegahan dan pemberantasan fraud/tindak pidana 

korupsi. 

8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, ditetapkan strategi nasional pencegahan korupsi 

(Stranas PK) dengan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran 

pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, 

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi 

pencegahan korupsi di Indonesia.  

Fokus Stranas PK meliputi : perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan 

penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Stranas PK dimaksudkan untuk 

mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan elisien. Upaya 

pencegahan korupsi diharapkan menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor 

yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa 

pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah.  

Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan 

tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih 

baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan 

lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan,  
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Berdasarkan ketentuan tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi pencegahan 

kolusi, korupsi dan nepotisme; yang diejawantahkan antara lain dalam bentuk  

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada 

masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya. 

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 juga menegaskan paradigma baru 

auditor internal yang tidak lagi menjadi watchdog namun menjadi mitra 

manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. Seluruh fungsi Deputi Bidang 

Investigasi dapat dikelompokan dalam fungsi yang bersifat edukatif, preventif 

maupun represif. 

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional 

Butir kelima Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menginstruksikan 

Kepala BPKP untuk: 

a. Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan 

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

b. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus 

penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan 

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

c. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan negara dalam hal ditemukan 

adanya kerugian negara dalam pelaksanaan audit investigatif/audit tujuan 

tertentu terhadap penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) 

dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

d. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan 

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga 

dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara. 

e. Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu 

dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan permintaan 

menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur 

Prioritas (KPPIP). 

f. Aturan dalam instruksi presiden di atas juga merupakan kerangka dalam 

menentukan ruang lingkup penugasan bidang investigasi. 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata 

Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan 

Umum (Perum) Dan Perusahaan Perseroan (Persero) ; 

Dalam ketentuan tersebut diantaranya mengatur mengenai pengawasan internal 

di lingkungan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan). Sesuai ketentuan 

tersebut, Satuan pengawasan intern bertugas membantu Direktur Utama dalam 
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mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan 

pelaksanaannya pada badan usaha yang bersangkutan dan memberikan saran-

saran perbaikannya. 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang 

Perusahaan Perseroan (Persero); 

Dalam ketentuan tersebut, Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu 

Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan 

pemeriksaan operasional PERSERO serta menilai pengendalian, pengelolaan 

dan pelaksanaannya pada PERSERO yang bersangkutan serta memberikan 

saran-saran perbaikannya. 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang 

Perusahaan Umum (Perum); 

Dalam ketentuan tersebut, Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu 

Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan 

operasional PERUM serta menilai pengendalian, pengelolaan dan 

pelaksanaannya pada PERUM serta memberikan saran-saran perbaikannya.  

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005  Tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik 

Negara ; 

Dalam ketentuan tersebut, Satuan Pengawasan Intern BUMN bertugas untuk:  

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional 

dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan 

pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya; 

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan 

tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

kepada Direktur Utama; dan 

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan 

Usaha Milik Daerah; 

Dalam ketenturan tersebut, Satuan pengawas intern BUMD mempunyai tugas 

untuk: 

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan 

keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya 

pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan; 

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan 

tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada 

direktur utama; dan  

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 
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BAB III 

INSTRUMEN PENGAWASAN BIDANG INVESTIGASI 

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah 

Indonesia saat ini. Dampak tindak pidana korupsi merugikan keuangan atau 

perekonomian negara. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan nasional 

bahkan lebih jauh korupsi merupakan pelanggaran  terhadap hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu penyebab korupsi adalah lemahnya 

sistem pengawasan intern instansi pemerintah. Hal ini semakin diperparah dengan 

banyaknya kasus korupsi yang menjerat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP). Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 5 (lima) titik rawan 

korupsi, yaitu: 

1. perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD); 

2. pengadaan barang dan jasa; 

3. lemahnya pengawasan;  

4. manajemen SDM; dan  

5. perizinan atau pelayanan publik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemberantasan korupsi di Indonesia harus 

dilakukan secara menyeluruh. Dari dalam organisasi, Pimpinan Instansi Pemerintah 

harus memberikan teladan yang baik dalam membangun budaya kerja yang bersih. 

Seluruh pegawai juga harus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sistem 

Pengendalian Intern dan Aparat Pengawasan Intern memegang peranan penting 

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Perpaduan antara Sistem 

Pengendalian Intern dan Aparat Pengawasan Intern seharusnya menjadi "immune 

system" yang kuat yang dapat mendeteksi, menolak dan menyingkirkan virus korupsi 

atau penyimpangan. Jika Sistem Pengendalian Intern dan Aparat Pengawasan Intern 

berjalan dengan baik dan sesuai tujuan maka diharapkan korupsi di sektor publik 

dapat diberantas, sebaliknya jika Sistem Pengendalian Intern dan Aparat Pengawasan 

Intern tidak berjalan semestinya atau bahkan mejadi pelaku korupsi, maka korupsi 

justru akan semakin marak dan bebas terjadi.  

Pengawasan Internal yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan 

internal (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. 

Anggota APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

inspektorat jenderal kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada 
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kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non 

kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi 

negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit 

pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Selain pengawasan internal yang ada di instansi pemerintah, 

Korporasi Negara dan Daerah juga mempunyai aparat pengawasan internal, yang 

biasa disebut sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI). 

Penguatan sistem pengendalian intern dapat dilakukan dengan menerapkan three 

lines of defence yaitu menerapkan fungsi kepatuhan internal, yang dapat bantu 

manajemen yakin bahwa pengendalian internal telah ditetapkan secara efektif. Untuk 

manajemen risiko, APIP diharapkan dapat mengembangkan framework yang sesuai 

dengan lingkungan kerja, baik di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

APIP juga diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mengelola risiko dan 

menumbuhkan budaya sadar risiko. Untuk pencegahan korupsi, APIP dapat 

membangun Whistle-Blowing System, penerapan unit wilayah bebas korupsi dan 

wilayah birokrasi bersih melayani. 

Instrumen pengawasan yang dapat dilakukan APIP sebagai upaya pemberantasan 

korupsi dikelompokkan menjadi instrumen represif, instrumen preventif, dan instrumen 

edukatif. 

A. Instrumen Represif 

Instrumen represif merupakan instrumen pengawasan yang digunakan sebagai 

upaya penindakan terhadap pelaku korupsi, terdiri dari: 

1. Audit Investigatif 

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan 

menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak 

yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian 

yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan 

spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Ruang lingkup audit 

investigatif adalah kegiatan/perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

kerugian keuangan negara/daerah meliputi pengungkapan fakta dan proses 

kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung 

jawab serta rekomendasi penyelesaian. 

Audit Investigatif yang ditujukan untuk penegakan hukum sebagai permintaan 

dari aparat penegak hukum, dilaksanakan ketika proses hukum sedang dalam 

tahap ‘penyelidikan’.  

2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan audit dengan 

tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian 
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keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan 

dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Audit penghitungan 

kerugian keuangan negara dilakukan untuk memenuhi permintaan 

penyidik/aparat penegak hukum.  Sekalipun demikian, audit PKKN harus 

dilakukan dengan pendekatan investigatif dengan menerapkan konsep dan 

prinsip-prinsip audit investigatif.  Sasaran audit PKKN adalah  menghitung 

kerugian keuangan negaranya. 

Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan ketika proses 

hukum atas kasus sudah dalam tahap penyidikan. 

3. Pemberian Keterangan Ahli 

Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat dihadapan penyidik 

ataupun persidangan berdasarkan keahlian profesi Auditor BPKP (keahlian 

auditing dan accounting) dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau 

perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim. 

Pemberian keterangan ahli ini terbagi menjadi dua hal, yaitu pemberian 

keterangan ahli sebagai kelanjutan dari penugasan audit terdahulu baik audit 

investigatif maupun penugasan audit penghitungan kerugian keuangan 

negara); dan pemberian keterangan ahli tanpa didahului dengan penugasan 

audit melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang 

akuntansi dan  auditing atas suatu kasus atau perkara.  

4. Assets Tracing and Loss Recovery 

Assets Tracing atau penelusuran asset adalah suatu teknik yang digunakan 

oleh seorang investigator/auditor forensik dengan mengumpulkan dan 

mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang 

berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak 

pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat 

diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan 

pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat 

perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian 

uang tersebut. 

Loss recovery atau pemulihan kerugian negara adalah proses untuk 

mengubah aset yang sudah ditemukan lewat penelusuran aset, menjadi aset 

untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian 

sengketa. Proses ini bisa terjadi di dalam maupun di luar negeri, antara lain 

meliputi penyelidikan atas bukti-bukti mengenai kepemilikan harta, 

pembekuan atau pemblokiran rekening di perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya serta pemblokiran. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila terjadi 

tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana korupsi dalam hal ini 
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yang dirugikan negara, maka pemulihan kerugian akan diserahkan kepada 

negara.  

5. Pengumpulan dan Pengevaluasian Data Elektronik (PEBDE)/Komputer 

Forensik 

Kemajuan teknologi menjadikan berbagai proses pengelolaan kegiatan 

pemerintahan berbasis komputer.  Sehingga data-data yang dapat dihimpun 

oleh auditor juga berupa data-data komputer (digital). Oleh karena itu 

diperlukan keahlian khusus untuk dapat meganalisis dan mengevaluasi  data-

data komputer. Komputer forensik adalah salah satu keahlian yang memenuhi 

kebutuhan tersebut. Komputer Forensik merupakan suatu rangkaian 

metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-

bukti dari piranti komputer atau media digital lainnya, agar dapat 

dipergunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan. 

Komputer forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit 

forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko 

terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan 

dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan 

menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit 

forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan. 

6. Audit Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi 

Audit Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi adalah audit selain audit 

keuangan dan audit operasional, yang berada di lingkup penugasan bidang 

investigasi yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas permasalahan 

tertentu, yang mejadi tujuan audit.   

Termasuk dalam kategori ini antara lain:  

a. Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan 

organisasi. 

b. Audit dalam rangka memperoleh simpulan tentang indikasi fraud dalam 

rangka menentukan lingkup dan tujuan audit investigatif atas permintaan 

audit investigatif yang mempunyai permasalahan yang luas dan komplek. 

B. Instrumen Preventif 

Instrumen preventif merupakan instrumen pengawasan dalam rangka upaya 

pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya 

korupsi.  

1. Fraud Control Plan (FCP) 

Fraud Control Plan merupakan pengendalian yang dirancang secara spesifik, 

teratur dan terukur oleh suatu organisasi untuk mencegah, menangkal, dan 
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memudahkan pendeteksian dan pengungkapan kemungkinan terjadinya 

korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi 

beberapa atribut dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara 

keseluruhan. FCP merupakan integrasi program preventif dan represif dalam 

satu sistem meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah 

dan mendeteksi fraud, penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk 

mendeteksi risiko fraud, aktivitas Pengendalian khusus ditujukan untuk 

mencegah dan/atau memitigasi risiko fraud, serta komunikasi internal dan 

eksternal untuk membangun kepedulian dalam mencegah fraud.   

2. Penilaian Risiko Kecurangan/ Fraud Risk Assessment (FRA) 

Pengertian Fraud Risk Assessement (Penilaian Risiko Kecurangan) adalah 

merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak 

internal ataupun pihak eksternal (ACFE, 2016). 

Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN dan BUMD 

mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya 

kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, 

dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, 

penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung 

pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah. 

Langkah-langkah penilaian risiko kecurangan menurut IIA, AICPA, dan  ACFE 

dibagi menjadi tiga langkah berikut: 

a. Identifikasi risiko kecurangan inheren 

b. Analisis kemungkinan dan signifikansi risiko inheren dan residual. 

Dalam langkah ini termasuk menilai efektivitas pengendalian anti 

kecurangan 

c. Respon terhadap risiko kecurangan inheren dan residual. 

3. Probity Advice dan Assurance 

Probity advice adalah bentuk layanan/mekanisme dengan melakukan 

observasi dan eksaminasi yang teliti atas suatu proses untuk meyakinkan 

bahwa proses yang telah ditetapkan itu dilaksanakan dengan adil dan 

berintegritas dalam rangka untuk memberikan saran/advis terkait dengan isu-

isu probity yang muncul sebelum dan selama proses tersebut.  

Probity adviser memberikan pendapat mengenai isu-isu probity yang mungkin 

muncul dalam proses, dan apakah proses tersebut telah memenuhi semua 

persyaratan probity. Sedangkan probity assurance, merupakan suatu 

“assurance engagement” untuk melaksanakan penilaian yang independen 
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atas suatu proses dan memberikan pendapat apakah persyaratan-

persyaratan terkait probity telah ada/dilaksanakan dengan berdasarkan bukti-

bukti yang dikumpulkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.  

4. Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK) 

PBOAK didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi bukti terhadap karakteristik organisasi yaitu norma, filosofi dan nilai-

nilai anti korupsi untuk menilai apakah pegawai organisasi telah menyimpang 

atau telah sepenuhnya mendukung pencapaian misi dan visi anti korupsi 

organisasi. 

5. Audit Penyesuaian Harga 

Audit Penyesuaian Harga adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-

bukti terkait dengan penyesuaian harga atas suatu kontrak tahun jamak atau 

karena kebijakan pemerintah, untuk memperoleh simpulan nilai penyesuaian 

harga. 

6. Audit Klaim 

Audit Klaim adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti terkait 

dengan tuntutan kepada pemberi kerja atas tambahan biaya yang diajukan 

oleh penyedia barang/jasa sebagai akibat kondisi yang bukan merupakan 

kesalahan penyedia barang/jasa. Dalam audit klaim auditor mengumpulkan 

dan mengevaluasi bukti  untuk menilai ketepatan aspek kontraktual, aspek 

teknis dan aspek keuangan. 

C. Instrumen Edukatif 

Instrumen edukatif dilandasi suatu pemikiran bahwa kejadian korupsi dapat 

dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dicegah, dan 

diketahui oleh individu di luar organisasi (anggota masyarakat). Oleh karena itu, 

kepedulian individu/publik (public awareness) perlu ditingkatkan agar dapat 

berperan dalam menyelesaikan permasalahan korupsi sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Melalui instrumen edukatif ini, APIP mengajak masyarakat untuk 

bersama-sama memerangi korupsi, yaitu mengajak untuk tidak menjadi pelaku 

korupsi, mengajak agar terhindar dari korban pelaku korupsi, maupun mengajak 

untuk berpartisipasi mencegah dan mendeteksi korupsi. Pendidikan karakter dan 

budaya antikorupsi terus dibangun sebagai upaya dini pencegahan korupsi.  

Instrumen edukatif antara lain:  

1. Sosialisasi Program Anti Korupsi 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 

dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi (K/L/P/K) mengenai 
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hal-hal terkait korupsi dan membangun kepedulian agar masyarakat dan 

K/L/P/K berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

2. Masyarakat pembelajar anti korupsi (MPAK) 

Masyarakat pembelajar anti korupsi (MPAK) merupakan bentuk kegiatan 

bersifat preventif edukatif.  Strategi ini dilandasi suatu pemikiran logis bahwa 

peristiwa korupsi dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, 

dipengaruhi, dihambat, dicegah dan diketahui oleh individu di luar organisasi 

(anggota masyarakat). Sospak dirancang untuk membangun pemahaman dan 

kepedulian individu/ masyarakat (public awareness) dalam rangka 

mendukung upaya memerangi korupsi. Program MPAK dirancang dengan 

sasaran definitif pada fokus kelompok masyarakat tertentu yang berbeda 

setiap tahunnya. Untuk memberikan jaminan memadai tercapainya tujuan, 

program MPAK dilaksanakan terintegrasi dengan konsep pembelajaran public 

(public learning). 
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BAB IV  

PROACTIVE AUDITING 

 

A. DEFINISI 

Proactive Auditing adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan 

menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang 

kompeten dan independen yang ditujukan untuk pencegahan fraud. Proactive 

Auditing merupakan suatu proses audit yang dilaksanakan atas indikasi fraud 

sebelum  tindakan fraud tersebut terjadi atau belum memenuhi seluruh ‘unsur’ 

tindak pidana atau dalam rangka meminimalisasi dampak dari tindakan fraud, baik 

dampak keuangan maupun dampak non-keuangan. 

B. RUANG LINGKUP 

1. Lingkup Kelembagaan 

Proactive Auditing dilakukan oleh lembaga yang mempunyai dan atau diberikan 

kewenangan untuk melakukan pengawasan atas obyek audit. Lembaga yang 

mempunyai kewenangan antara lain: 

a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). 

Aparat pengawasan intern Pemerintah terdiri dari BPKP dan Inspektorat 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang mempunyai kewenangan 

untuk melakukan kegiatan audit dengan lingkup yang diatur dalam peraturan 

perundangan yang terkait. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, 

terutama dalam kasus tertentu, dimungkinkan adanya kerjasama lintas 

kelembagaan.  

b. Aparat/Satuan Pengawasan Internal Korporasi Negara dan/atau Daerah. 

Merupakan Aparat/Satuan Pengawasan Internal yang mempunyai tugas untuk 

melakukan audit/pengawasan di lingkungan Badan usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah.   

2. Lingkup Kegiatan 

Kegiatan Proactive Auditing dilakukan atas kegiatan yang merupakan lingkup 

keuangan negara atau atas kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku merupakan lingkup yang menjadi obyek pengawasan 

dari aparat pengawasan internal pemerintah dan/atau aparat/satuan 

pengawasan internal korporasi negara dan/atau daerah. 
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C. TAHAPAN PROACTIVE AUDITING 

Tahapan dalam pelaksanaan Proactive Auditing dibagi menjadi beberapa, yaitu: 

1. Tahap Pra Perencanaan/Pengelolaan Informasi awal Penugasan 

Pra Perencanaan audit merupakan tahap awal proses penugasan berupa 

pengumpulan informasi awal, analisis, dan pengambilan simpulan atas informasi 

awal tentang cukup tidaknya alasan untuk melakukan audit. 

Tujuan tahap ini adalah audit yang akan dilakukan didukung dengan alasan dan 

informasi awal penyimpangan yang cukup kuat, sehingga penugasan dapat 

terlaksana dengan efektif dan efisien. 

Seperti yang telah diuraian di awal pembahasan, bahwa terdapat dua jenis audit, 

yaitu pro-active audit dan re-active audit, yang mempunyai karakteristik yang 

berbeda. Re-active audit atau sering dikenal sebagai post audit adalah audit 

yang dilakukan setelah kejadian fraud terjadi, sehingga tujuan dari audit adalah 

untuk membuktikan telah terjadi tindakan fraud.  

Disisi lain, Pro-active audit adalah audit yang dilaksanakan sebelum terjadinya 

tindakan fraud atau sebelum tindakan fraud telah terjadi ‘sempurna’ atau seluruh 

unsur tindak pidananya terpenuhi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya 

tindakan fraud atau meminimalisasi dampak dari tindakan fraud seminimal 

mungkin. 

Informasi awal yang menjadi dasar adalah informasi terkait penyimpangan fraud 

yang akan terjadi (what) termasuk didalamnya ketentuan/kriteria yang dilanggar 

serta potensi dampak yang akan ditimbulkan. Selain itu, informasi tersebut 

sedapat mungkin dilengkapi dengan informasi terkait dimana penyimpangan 

mungkin terjadi (where), bilamana terjadinya (when), siapa pelakunya (who), apa 

motif pelaku melakukan penyimpangan (why), bagaimana pelaku melakukan 

penyimpangan (how), serta berapa potensi kerugian keuangan yang menjadi 

akibat dari penyimpangan (how much). 

a. Sumber Informasi awal 

Seiring dengan sifat dari proactive audit, informasi awal untuk pelaksanaan dari 

pelaksanaan audit mempunyai karakteristik bahwa penyimpangan fraud belum 

terjadi atau tindakan penyimpangan tersebut masih belum sempurna. Sesuai 

dengan karakteristik tersebut, informasi awal bagi pelaksanaan proactive audit 

dapat berasal dari: 

1) Data Mining 

Data Mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, 

kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan 
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mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait 

dari berbagai database besar. 

Data mining process menggunakan teknik statistik dan algoritma program 

tertentu yang ditujukan untuk menemukan hubungan antar data yang tidak 

terlihat sebelumnya. Data mining juga dipergunakan sebagai media ‘data 

profiling’, yaitu proses penyusunan informasi terkait individu atau kelompok 

tertentu untuk membangun profil tertentu seperti pola pikir dan perilaku, yang 

dapat dipergunakan untuk melakukan analisis psikologis dan jaringan sosial. 

Dengan melakukan data mining ini, auditor dapat menggali informasi terkait 

risiko terjadinya penyimpangan/tindakan fraud dari data warehouse 

investigasi.  

Data warehouse investigasi adalah kumpulan data-data investigasi yang 

berasal dari hasil-hasil penugasan yang telah dilakukan atau sumber-sumber 

internal dan eksternal organisasi yang relevan yang diorganisasikan dalam 

media penyimpanan berkapasitas besar, yang bertujuan untuk menyediakan 

informasi terkait dengan proses investigasi suatu tindakan fraud.   

Sumber data warehouse investigasi adalah: 

a) Sistem Informasi Pengawasan 

Yang merupakan kumpulan seluruh penugasan yang dilaksanakan oleh 

unit/aparat pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, verifikasi, 

bimbingan teknis, konsultansi, dan penugasan-penugasan lain yang di-

input dalam Sistem Informasi Pengawasan, baik yang bersifat 

investigatif maupun bersifat non-investigatif, baik kegiatan consulting 

maupun assurance.   

b) Komputer Forensic 

Adalah data-data yang dikumpulkan oleh auditor pada saat melakukan 

penugasan komputer forensic. Data-data tersebut baik yang terkait 

dengan kasus yang ditangani/dimintakan untuk dilakukan analisis, 

maupun data-data yang tidak terkait dengan kasus, namun tersimpan 

dalam media yang diakuisisi oleh tim komputer forensic, dan 

didokumentasikan di unit organisasi.  

c) Whistle Blowing System 

Adalah kumpulan data-data pengaduan masyarakat yang masuk dalam 

sistem whistle blowing. Data-data yang masuk dalam sistem tersebut 

terbagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaduan yang memenuhi 

kriteria dilakukan penugasan dan pengaduan yang belum/tidak dapat 

ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kriteria.  
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Kedua jenis pengaduan ini disimpan dalam sistem dan dapat 

dipergunakan kembali sebagai informasi dalam penugasan 

pengawasan.  

d) Knowledge Management System 

Knowledge Management system merupakan kumpulan pengetahuan, 

ide, pengalaman, strategi yang dimiliki oleh pegawai dan stakeholder 

yang terkait dengan operasional dan pelaksanaan penugasan 

pengawasan. Pengetahuan dan pengalaman tersebut sangat 

bermanfaat dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam rangka 

membangun hipotesa risiko penyimpangan fraud yang ada dalam suatu 

entitas tertentu, probabilitas terjadinya, maupun significancy dampak 

terjadinya fraud.  

e) Sumber Internal Lainnya. 

Sumber informasi ini adalah informasi yang dihasilkan oleh unit-unit 

pendukung penugasan seperti hasil-hasil penelitian dan pengembangan 

di lingkungan organisasi, materi pendidikan dan pelatihan di lingkungan 

organisasi, penerbitan pengawasan di lingkungan organisasi, paper dan 

journal dari pegawai, dlsb. 

Informasi dari sumber ini merupakan informasi yang dibutuhkan dalam 

proses pembangunan hipotesis kejadian fraud dan prediksi probabilitas 

kejadian fraud. 

f) Sumber Eksternal yang telah diverifikasi 

Merupakan sumber data yang berasal dari eksternal organisasi yang 

berkaitan dengan proses pembangunan hipotesis. Kegiatan yang 

digunakan dalam memperoleh informasi adalah kegiatan koordinasi dan 

pertukaran informasi antar unit pengawasan. 

Selain itu, informasi juga dapat berasal dari hasil kerjasama penyediaan 

informasi dari lembaga pemerintah penyedian informasi, seperti LKPP 

(untuk informasi pelelangan  elektronik – SPSE), Kementerian Hukum 

dan HAM (untuk penyediaan informasi terkait pemilik badan usaha 

berdasarkan akta pendirian perusahaan – Aplikasi Sisminbakum), 

Kementerian Dalam Negeri (Data kependudukan Indonesia), PPATK 

(untuk data transaksi keuangan yang mencurigakan), dlsb.   

Informasi yang ada di data warehouse investigasi tersebut dilakukan 

pengolahan sehingga dapat diidentifikasikan potensi fraud yang akan terjadi. 

Dari seluruh potensi fraud yang teridentifikasi, dilakukan pemilihan 

berdasarkan skala prioritas dan/atau kriteria tertentu untuk dijadikan target 

bagi pelaksanaan proactive audit. 
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2) Profil Risiko Fraud 

Sumber informasi penyimpangan/fraud ini berasal dari profil risiko fraud yang 

dibangun berdasarkan hasil fraud risk assessment yang dilakukan oleh 

entitas yang difasilitasi oleh aparat pengawas internal.  Dengan kata lain, 

aparat pengawas internal membangun profil risiko dari seluruh penugasan 

FRA yang telah dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah di Indonesia, 

yang dituangkan dalam suatu ‘Peta Makro Risiko Fraud’. Peta risiko tersebut 

merupakan peta risiko lintas lembaga/instansi pemerintah. 

Dengan berdasarkan peta makro risiko fraud tersebut dilakukan identifikasi 

risiko fraud yang dapat dijadikan target untuk dilakukan proactive audit, yaitu 

risiko fraud dengan tingkat kejadian (probability/likelihood) yang tinggi 

dengan dampak yang significan. 

3) Pengaduan Masyarakat 

Sumber lain dari informasi awal fraud yang dapat digali oleh auditor adalah 

dari pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ini dapat berasal dari 

whistle blowing system atau masyarakat mengadu secara langsung kepada 

aparat pengawas internal maupun pengaduan yang tidak secara langsung 

kepada aparat pengawas internal. 

Perbedaan informasi pengaduan masyarakat ini dengan whistle blowing 

system pada proses data mining (poin 1)) adalah pengaduan masyarakat ini 

adalah pengaduan yang riil/sedang ditangani, sedangkan database 

pengaduan masyarakat yang ada diproses data mining adalah kumpulan 

dari pengaduan masyarakat yang masuk/disampaikan kepada aparat 

pengawas internal yang telah ditelaah dan ditindaklanjuti maupun yang 

belum/tidak dapat ditindaklanjuti (setelah proses penelaahan pengaduan). 

Jadi pengaduan masyarakat ini merupakan informasi yang ‘current’ atau 

sedang terjadi.  

Pengaduan ‘current’ yang masuk, dari segi kejadiannya dapat dibagi 

menjadi: 

a) Penyimpangan fraud belum terjadi atau telah terjadi namun belum 

sempurna unsur pidananya. 

Pada kondisi ini, pengaduan masyarakat merupakan ranah bagi 

pelaksanaan pro-active audit. 

b) Penyimpangan Fraud telah terjadi. 

Pada kondisi ini, karena fraud telah sempurna terjadi, maka penugasan 

yang dilakukan bersifat reactive audit, yang bertujuan untuk 

membuktikan adanya penyimpangan fraud dan dampaknya, yang 
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hasilnya akan dipergunakan sebagai dasar bagi proses hukum pidana 

bagi para pelakunya.   

4) Sumber lain 

Sumber lain ini berasal dari hasil komunikasi dan koordinasi dengan 

stakeholder BPKP, antara lain APIP, SPI, APH, Manajemen, dlsb. Informasi 

yang diperoleh auditor dari sumber bukan dalam bentuk pelaporan atau 

permintaan untuk melakukan audit, namun dalam pelaksanaan komunikasi, 

auditor dapat menangkap adanya ketidak beresan atau indikasi 

penyimpangan yang berpotensi fraud. 

b. Penguatan Informasi awal 

Informasi awal yang berasal dari berbagai sumber tersebut diatas, selanjutnya 

dilakukan penelaahan dan penguatan untuk memperoleh informasi terkait 

kemungkinan keterjadiannya dan tingkat kegentingan atau signifikansi dari 

kemungkinan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan fraud tersebut. 

Penguatan informasi awal tersebut di atas dapat dilakukan melalui: 

1) Data Mining Lanjutan  

Merupakan proses pendalaman informasi yang berasal dari non-data 

warehouse, atau informasi dari data warehouse yang masih memerlukan 

pendalaman lebih lanjut karena data yang diperlukan tidak tersedia di data 

warehouse investigasi.  

Penguatan informasi dilakukan dengan jalan melakukan pendalaman 

informasi yang dibutuhkan melalui data warehouse investigasi dan sumber-

sumber data terkait dan relevan lainnya, seperti penguatan dengan data-

data dari PPATK, Sisminbankum, data kependudukan, data-data hasil 

koordinasi dengan APIP dan APH, serta langkah pendalaman lainnya yang 

diperlukan.   

2) Pengembangan Pelaporan Fraud 

Merupakan pendalaman informasi yang berasal dari pengaduan 

masyarakat. Pendalaman yang dilakukan antara lain melakukan kontak 

dengan pelapor, untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait dengan 

informasi penyimpangan yang telah disampaikan. 

Pengembangan informasi awal ini dapat berupa wawancara atau dengan 

media lain, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi bukti-bukti yang 

disampaikan oleh pelapor. 
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3) Surveillance  

Surveillance  adalah metode pengumpulan informasi, bukti dan keterangan 

sebagai bahan untuk melakukan yang dipergunakan dalam kegiatan 

investigasi maupun pencegahan tindak kejahatan. Kegiatan surveillance  ini 

dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

obyek/sasaran dan lingkungannya.  

Berdasarkan hasil penguatan informasi awal tersebut, auditor melakukan 

identifikasi mengenai tingkat kemungkinan terjadinya penyimpangan. Penilaian 

tingkat kemungkinan ini didasarkan pada penilaian atas seluruh gejala fraud 

yang terindentifikasikan pada saat melakukan pendalaman dengan 

menggunakan database (data warehouse), pengembangan pelaporan fraud 

(WBS), dan pada saat melakukan surveillance . 

Penilaian kemungkinan terjadinya fraud tersebut juga memperhatikan proporsi 

dari sumber pendalaman informasi, dimana semakin realible sumber informasi, 

maka proporsi semakin tinggi. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh 

dengan menggunakan suveilance, diberikan proporsi penilaian yang tertinggi, 

karena auditor mendapatkan informasi tersebut secara langsung di lapangan, 

dan auditor telah berinteraksi dengan kegiatan yang menjadi target.  

c. Penentuan Aparat Pengawasan Pelaksana Audit 

Dalam pelaksanaan Proactive Auditing, salah satu unsur keberhasilan adalah 

dilakukan oleh aparat pengawasan yang tepat. Dengan kata lain pelaksanaan 

proactive audit ini bukan domain dari salah satu aparat pengawasan yang 

superior saja, namun karena sifatnya lebih mengarah kepada pencegahan 

fraud, maka pelaksanaan proactive audit harus dilakukan oleh aparat 

pengawasan yang tepat. Untuk itu diperlukan kerjasama antar aparat 

pengawas intern.  

Penentuan Aparat Pengawas yang tepat untuk melakukan penugasan 

Proactive Auditing dilakukan melalui: 

1) Analisis Kewenangan dan Kompetensi 

Pelaksanaan proactive audit  ini sebaiknya dilakukan oleh aparat yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan audit pada auditee target. 

Kewenangan untuk melakukan penugasan ini merupakan unsur yang 

melekat pada satu aparat pengawasan atau lebih. Sebagai contoh, antara 

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota, APIP Pemerintah Provinsi, APIP 

Kementerian, dan BPKP dimungkinkan terdapat irisan kewenangan 

sehingga APIP tersebut melakukan audit atas hal yang sama.  
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Untuk itu perlu untuk dilakukan analisis mengenai APIP yang paling tepat, 

yaitu dengan kriteria antara lain APIP yang paling independen, kompeten, 

dan yang dapat diterima oleh auditee.  

2) Analisis Tingkat Keberhasilan dan Manfaat Audit 

Analisis lain yang perlu dilakukan adalah dalam pelaksanaan proactive audit 

ini harus dipertimbangkan mengenai tingkat keberhasilan dan manfaat dari 

pelaksanaan proactive audit.  

Mengingat proactive audit dilaksanakan berdasarkan prediksi keterjadian 

fraud, maka diperlukan analisis mengenai tingkat keberhasilan audit 

termasuk juga adanya kemungkinan penyimpangan yang diidentifikasikan 

‘urung’ terjadinya. Selain itu, untuk memutuskan perlu tidaknya audit, perlu 

juga dilakukan analisis mengenai manfaat dibandingkan dengan biaya 

pelaksaanaan audit, sebelum pelaksanaan audit. 

2. Tahap Perencanaan Audit 

Perencanaan audit dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan 

audit dilakukan secara efektif dan efisien, serta meminimalkan tingkat risiko 

kegagalan audit. Risiko kegagalan proactive audit adalah kemungkinan 

terjadinya kondisi yang menjadikan auditor tidak mampu melaksanakan prosedur 

dan teknik audit dalam mencari, menemukan, dan membuktikan terjadinya fraud 

dan pelakunya untuk mencegah terjadinya fraud. 

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilaksanakan dalam merencanakan 

proactive audit adalah:   

a. Penentuan Jenis Audit yang dilaksanakan 

Jenis audit yang ditujukan untuk pelaksanaan proactive audit ini juga perlu 

dipertimbangkan dalam pelaksanaan penugasan. Sifat dari proactive audit 

yang sebelum terjadinya fraud berbeda dengan sifat audit investigatif 

terhadap tindakan fraud yang telah terjadi.  

Selain itu, pertimbangan psikologis dari auditee yang diperiksa, dimana 

apabila sifat penugasan adalah audit investigatif, maka sudah terkesan telah 

terjadi fraud dan kecenderungan dari auditee untuk menghindari pemeriksaan 

atau bersikap ‘defense’/bertahan/ membela diri (tidak kooperatif). 

Sifat dari proactive audit adalah sebagai tool pengawasan pencegahan fraud, 

maka jenis audit yang sejauh mungkin melibatkan auditee sekaligus 

meminimalisasi sikap tidak kooperatif dari auditee. 

Untuk itu, alternatif pilihan jenis penugasan yang memungkinkan antara lain 

Audit Tujuan Tertentu  Lainnya Bidang Investigasi.   
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b. Menentukan sifat utama penyimpangan/kecurangan yang diidentifikasikan. 

Pada tahap ini, auditor mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pelanggaran 

hukum, peraturan, atau perundang-undangan, dan memahami unsur-unsur 

yang terkait dengan pembuktian sesuai dengan standar audit yang berlaku. 

c. Menentukan sasaran dan ruang lingkup audit 

Sasaran audit adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi  

menimbulkan dampak terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, sebelum 

kasus terjadi, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan. 

Ruang lingkup audit meliputi pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab 

dan dampak penyimpangan, dan penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat 

dan atau bertanggung jawab atas penyimpangan. 

d. Penentuan rencana kerja tim audit  

Rencana penugasan audit disusun berdasarkan hipotesis yang telah disusun 

pada tahap pra-perencanaan audit. Rencana penugasan audit meliputi 

langkah kerja dalam mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses 

pembuktian suatu tindakan kecurangan (fraud) 

Rencana audit yang telah ditetapkan tidak bersifat final. Oleh karena itu, 

rencana audit tersebut harus dievaluasi, dan bila perlu, disempurnakan 

selama proses audit berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit di 

lapangan. 

Auditor dalam menyusun program kerja audit (PKA) mempunyai bertujuan 

untuk mendapatkan bukti-bukti audit dalam rangka mengungkap tindakan 

penyimpangan yang telah ditetapkan dalam pernyataan sasaran dan ruang 

lingkup audit. Program kerja audit ini merupakan langkah-langkah kerja yang 

merupakan teknik audit untuk memperoleh bukti-bukti audit yang cukup, 

relevan, dan kompeten. Penyusunan PKA fokus pada pembuktian hipotesis 

tentang risiko fraud yang telah diidentifikasi pada tahapan pra perencanaan. 

e. Penentuan sumber daya pelaksanaan audit 

Alokasi sumber daya pendukung audit dimaksudkan agar kualitas audit dapat 

dicapai secara optimal. Kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara 

lain terkait dengan personil, pendanaan, dan sarana atau prasarana lainnya. 

Alokasi personil dalam audit harus mendapatkan perhatian secara khusus 

karena tim audit secara kolektif dapat berupa gabungan dari berbagai disiplin, 

keahlian, dan pengetahuan yang profesional. Termasuk dalam bagian penting 

sumber daya adalah kebutuhan dukungan tenaga ahli yang diperlukan, serta 

kemungkinan diperlukan sarana dan prasarana khusus dalam pelaksanaan 

audit. 
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f. Melakukan koordinasi dan komunikasi penugasan 

Dalam rencana penugasan audit perlu dirancang mekanisme koordinasi dan 

komunikasi untuk menghindari risiko kegagalan. Koordinasi dan komunikasi 

yang dirancang meliputi lingkup internal tim audit dan dengan pihak di luar tim 

audit (eksternal) melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang yang 

terkait. 

Hasil akhir dari perencanaan audit adalah terbentuknya tim audit dan 

terpenuhi persyaratan administratif penugasan. 

3. Pelaksanaan Audit 

Setelah persyaratan administratif penugasan telah terpenuhi, langkah 

selanjutnya adalah implementasi rencana penugasan yang ada di dalam 

program kerja audit untuk memperoleh bukti-bukti yang dipergunakan untuk 

menguji hipotesa atau dugaan penyimpangan. 

a. Pelaksanaan Audit di Lapangan 

Pelaksanaan audit diawali dengan adanya entry meeting dengan auditee 

untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta lingkup audit yang dilaksanakan.  

Salah satu fungsi dari entry meeting adalah untuk menyamakan persepsi dan 

memperoleh dukungan auditee dalam pelaksanaan penugasan.    

b. Pengumpulan bukti 

Langkah selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah pengujian hipotesis 

melalui penerapan program kerja audit dalam  pengumpulan, evaluasi, 

analisis bukti.  

Untuk menjaga mutu hasil audit, proses audit harus mengacu pada standar 

audit yang berlaku di organisasi profesi.  Secara eksplisit, SAIPI memberikan 

panduan bahwa dalam Pelaksanaan Penugasan Audit Intern, Auditor harus 

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 

informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern. 

Selain itu, Auditor harus mengidentifikasi informasi audit intern yang cukup, 

kompeten, dan relevan, dalam rangka pengambilan kesimpulan. 

Sesuai dengan standar tersebut diatas, kualitas bukti audit adalah sebagai 

berikut: 

1) Relevan 

Informasi yang relevan adalah informasi secara logis mendukung atau 

menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan 

dan kesimpulan audit.  

2) Kompeten 

Informasi yang kompeten adalah informasi yang sah dan dapat 

diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Informasi yang 
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sah adalah Informasi yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan 

perundang-undangan. Informasi yang dapat diandalkan berkaitan dengan 

sumber dan cara perolehan informasi itu sendiri.  

3) Cukup 

Informasi yang cukup berkaitan dengan jumlah informasi yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan. Untuk 

menentukan kecukupan informasi, auditor harus menerapkan 

pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. 

Pengumpulan, analisis dan evaluasi bukti audit dimaksudkan untuk: 

1) Mendukung pengujian hipotesis dalam mengungkapkan fakta-fakta dan 

proses kejadian (modus operandi), sebab, dan dampak penyimpangan, 

serta pihak-pihak yang terkait/terlibat dengan penyimpangan dan 

dampaknya.  

2) Menghindari risiko audit, yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan, bias, 

tidak dapat diyakini, dan/atau tidak lengkapnya bukti-bukti yang diperlukan 

yang akan mengakibatkan auditor keliru dalam mengambil simpulan hasil 

audit. 

Prosedur/metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan evaluasi bukti 

antara lain: 

1) Pemeriksaan fisik 

Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai 

penghitungan uang tunai (baik dalam mata uang rupiah atau mata uang 

asing), kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang 

berwujud (tangible assets) lainnya yang dilakukan pada suatu waktu 

tertentu (per tanggal tertentu). 

Pemeriksaan fisik ini sebagai alat yang dipakai langsung untuk 

memverifikasi apakah suatu aktiva secara aktual ada, dianggap sebagai 

bahan bukti yang paling andal dan berguna yang bertujuan untuk 

memastikan jumlah maupun deskripsi aktiva. Pemeriksaan fisik 

dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan fisik.  

2) Pengamatan (Observation)  

Pengamatan atau observasi adalah pemanfaatan indera untuk 

mengetahui sesuatu secara langsung untuk mengetahui atau memahami 

sesuatu. Dengan melakukan pengamatan, auditor akan mempunyai 

pengetahuan secara langsung terhadap obyek pemeriksaan. 

Pengamatan ini dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebuah 

proses berjalan, perkembangan kondisi suatu obyek, dalam suatu periode 

atau jangka waktu tertentu. Dengan metode pengamatan, banyak 

informasi yang dapat diperoleh auditor. 
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Sebagai contoh, apabila auditor melakukan kunjungan/pengamatan atas 

suatu pabrik, auditor dapat mengamati luasnya pabrik, peralatan yang 

ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. 

Karena pengamatan merupakan bukti yang bersifat pengalaman inderawi 

auditor, maka pengamatan perlu didukung dengan bukti lain yang 

menguatkan, seperti catatan, rekaman (foto maupun video), dan bukti lain 

yang relevan. 

3) Wawancara;  

Wawancara adalah suatu sesi tanya-jawab antara auditor dengan auditee, 

yang dirancang untuk memperoleh informasi secara tertulis maupun lisan. 

Tidak seperti pada pembicaraan biasa, wawancara memiliki bentuk 

tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan. Tujuan wawancara adalah 

untuk menggali dari responden sebanyak mungkin  informasi yang 

relevan untuk dapat dipergunakan dalam audit. 

4) Konfirmasi;  

Konfirmasi adalah prosedur meminta keterangan dari pihak eksternal atau 

independen yang terkait lain untuk menegaskan kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu informasi.  

Dalam audit, tehnik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian 

mengenai saldo rekening tertentu seperti penjualan, utang-piutang, 

pembelian, maupun informasi lain baik keuangan maupun non keuangan. 

Konfirmasi menjadi bahan bukti yang bernilai tinggi dan sering dipakai 

karena berasal dari sumber yang independen, namun diperlukan biaya 

yang besar dan dapat menimbulkan ketidakenakan dari pihak yang 

dimintai jawaban. 

5) Pemeriksa Dokumen;  

Pemeriksaan dokumen (vouching) yaitu pemeriksaan auditor atas 

dokumentasi dan catatan auditee untuk mendukung informasi yang ada 

atau seharusnya ada dalam laporan dari entitas atau organisasi.   

Dokumen audit dibedakan menjadi 2 hal, yaitu: 

Dokumen Intern : dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam 

organisasi auditee dan disimpan tanpa pernah keluar ke pihak lain. 

Dokumen Ekstern : dokumen yang telah ada di tangan seseorang di luar 

organisasi auditee yaitu pihak yang mendokumentasikan transaksi, tetapi 

saat ini berada di tangan klien atau tersedia untuk diperoleh. 
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6) Review Analitikal;  

Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan 

mempelajari hubungan yang logis antar data keuangan maupun non-

keuangan meliputi pembandingan jumlah-jumlah yang tercatat atas 

harapan yang dikembangkan oleh auditor. Definisi tersebut 

menitikberatkan pada harapan yang dikembangkan oleh auditor dengan 

mengindentifikasi dan menggunakan hubungan yang logis yang secara 

pantas diharapkan terjadi berdasarkan pemahaman auditor. Karena itu 

auditor memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya 

dengan apa yang dihadapinya. 

7) Penghitungan Kembali;  

Mencakup pengecekan ulang suatu perhitungan dan perpindahan 

informasi yang dilakukan klien selama periode yang diaudit.  Pengecekan 

ulang perhitungan berisi pengujian akurasi aritmatis klien, sementara 

pengecekan ulang atas perpindahan informasi berisi penelusuran jumlah 

untuk meyakinkan bahwa kalau informasi yang sama dimasukkan ke 

tempat yang lebih dari satu, akan dicatat dengan jumlah yang sama untuk 

waktu yang berbeda 

c. Pendokumentasian Bukti 

Sesuai dengan standar audit, pendokumentasian pekerjaan audit dilakukan 

dalam suatu kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan catatan-catatan 

yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang 

ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan 

simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kertas kerja 

pemeriksaan terdiri dari semua dokumen yang dibuat sendiri dan yang 

diperoleh dari hasil kerja auditor, termasuk catatan selama proses reviu 

berjenjang dan quality assurance dari otoritas terkait yang dipergunakan 

sebagai dasar informasi dalam membuat suatu kesimpulan dan/atau opini. 

Bentuk dan isi kertas kerja audit harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan kondisi masing-masing auditor. Informasi yang dimasukkan 

dalam dokumentasi pemeriksaan menggambarkan catatan penting mengenai 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor sesuai standar dan simpulan 

auditor. Kuantitas, jenis, dan isi kertas kerja audit didasarkan atas 

pertimbangan profesional auditor. 

Secara umum isi kertas kerja biasanya berisi dokumen yang memperlihatkan: 

1) Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu 

pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. 

2) Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu 

pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk 
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merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang telah dilakukan. 

3) Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti 

audit telah diperoleh, prosedur audit telah diterapkan dan pengujian telah 

dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai 

dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 

auditor. 

Pengelolaan kertas kerja auditor 

1) Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan 

audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis 

penugasannya. Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang 

mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan 

audit. 

2) Kertas kerja audit dikelompokkan dalam top schedule, lead schedule, 

dan supporting schedule. 

3) Kertas kerja audit memuat atau mempunyai referensi untuk semua 

informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen: informasi awal 

berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan 

ditindaklanjuti dengan audit, surat permintaan untuk melakukan audit.  

4) Setiap kertas kerja dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan 

bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang 

memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada 

tingkat pimpinan unit kerja. 

5) Setiap auditors’ copies yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan 

dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang 

bertanggung jawab menyimpan/ menguasai dokumen aslinya. 

Chain of custody bukti  

Salah satu hal yang penting dalam pembuktian tindakan pidana adalah chain 

of custody dari barang bukti yang ditemukan. Chain Of Custody (CoC) adalah 

kronologis pendokumentasian barang bukti, dari mulai di temukan di TKP 

hingga penduplikasian dan penyimpanannya baik secara fisik ataupun digital.  

Dengan kata lain, CoC adalah sebuah dokumentasi dari barang bukti yang 

harus dijaga tingkat keasliannya sesuai dengan kondisi ketika pertama kali 

ditemukan. Dalam kasus hukum, ketika dalam proses persidangan diperlukan 

untuk menunjukkan secara fisik barang bukti, maka pihak penegak hukum 

harus dapat menunjukannya dengan kondisi yang sesuai dengan penjelasan 

pada materi dalam tuntutan. CoC juga harus memuat dokumentasi terkait 

dengan perjalanan dan penggunaan dari barang bukti, misalnya ketika barang 
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bukti dikeluarkan dari tempat penyimpanannya untuk kepentingan analisis 

atau proses penyidikan harus terekam dalam catatan CoC yang menyertai 

barang bukti tersebut. 

4. Komunikasi Audit 

Setelah auditor melakukan pengumpulan, evaluasi dan analisi bukti, tahap 

selanjutnya adalah tahap pengkomunikasian hasil audit.  

Media pengomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan 

dengan pimpinan Objek Penugasan, atau penyampaian notisi hasil audit kepada 

obyek penugasan. 

Pada akhir pelaksanaan pekerjaan lapangan, auditor menyusun laporan hasil 

audit. Laporan Hasil Audit (LHA) merupakan media auditor untuk memberitahukan 

atau melaporkan hasil – hasil auditnya dan berfungsi sebagai alat komunikasi dari 

auditor kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Laporan mengungkapkan 

fakta penyimpangan dan proses kejadian sesuai tujuan, sasaran dan ruang 

lingkup audit yang telah direncanakan. 

Laporan hasil audit merupakan bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan agar 

pembaca laporan (audite/manajemen) dapat mengerti dan menindaklanjuti 

temuan (sesuai rekomendasi yang terdapat di dalam laporan tersebut. 

a. Tujuan Laporan  

1) Mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang 

dalam objek penugasan sesuai peraturan perundang-undangan; 

2) Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit; 

3) Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek 

penugasan; 

4) Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh 

tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan. 

b. Bentuk Pelaporan  

i. Laporan Bentuk Surat 

Laporan bentuk surat adalah format laporan hasil audit yang memuat 

informasi simpulan pelaksanaan audit secara ringkas, dan dalam bentuk 

surat. Informasi yang ada dalam laporan bentuk surat adalah: 

1. Dasar Penugasan 

2. Informasi awal penyimpangan yang terjadi 

3. Prosedur audit yang dilaksanakan 

4. Hambatan dalam pelaksanaan audit 

5. Simpulan hasil audit dan saran/rekomendasi 
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Laporan hasil audit Bentuk Surat diterbitkan apabila berdasarkan bukti-

bukti yang diperoleh selama proses audit disimpulkan tidak ditemukan 

adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut. 

ii. Laporan Bentuk Bab 

Laporan bentuk Bab adalah format laporan hasil audit yang memuat 

informasi simpulan pelaksanaan audit yang diuraikan secara rinci dalam 

bentuk bab-bab. Informasi yang disampaikan dalam laporan hasil audit, 

antara sebagai berikut: 

1. Ikhtisar hasil audit (Executive Summary) 

Memuat simpulan yang dibuat oleh auditor, dan rekomendasi yang 

diberikan untuk sebagai solusi atas permasalahan yang ada.   

2. Informasi Umum Obyek Pemeriksanaan 

(1) Data Umum auditee 

(2) Data Keuangan auditee 

(3) Informasi mengenai kasus yang diaudit 

3. Literatur dan Ketentuan yang terkait 

(1) Dasar Penugasan 

(2) Sasaran dan Ruang Lingkup Audit 

(3) Prosedur hasil pengawasan 

(4) Materi Temuan Hasil Audit 

✓ Jenis Penyimpangan  

✓ Pengungkapan fakta dan kronokogis kejadian 

✓ Penyebab dan dampak  

✓ Pihak-pihak yang terkait 

✓ Bukti yang diperoleh 

4. Lampiran dan Informasi tambahan yang dipandang perlu untuk 

diungkap dalam laporan hasil audit. 

Bentuk Bab disusun apabila ditemukan adanya penyimpangan yang 

memerlukan tindak lanjut.  

c. Penyampaian Laporan Hasil Audit: 

Laporan hasil audit disampaikan pada pihak-pihak yang berwenang untuk 

menindaklanjuti hasil audit. Dalam hal terbukti adanya fraud, maka laporan 

hasil audit disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk dapat 

ditindaklanjuti dengan proses hukum pidana. 

D. HUBUNGAN KERJASAMA KELEMBAGAAN 

Pencegahan fraud/tindak pidana korupsi adalah tanggung jawab bersama, terutama 

auditor internal. Sangat jarang kasus fraud ‘big fish’ yang berdiri sendiri, semua 
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merupakan bentuk kerjasama/kolusi yang rapi dari para pelaku, yang cenderung lintas 

instansi, dan lintas yuridiksi. Untuk itu kerjasama dan sinergi antar lembaga auditor 

intern sangat diperlukan.  

 

Kerjasama sinergi diantara aparat pengawas intern dapat dilakukan dalam bentuk: 

1. Kerjasama kelembagaan 

Kerjasama kelembagaan yang dapat dilakukan diantara APIP adalah sebagai 

berikut: 

a. Pelatihan  kompetensi 

Kemampuan dan kompetensi antara lembaga APIP sangat beragam, dimana 

disatu sisi APIP sangat kuat dan familiar dengan penugasan yang 

dilakukannya, disisi lain banyak APIP yang didukung oleh auditor yang 

kurang berpengalaman, sehingga ada gap antar lembaga pengawas 

internal. 

Untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, 

APIP dengan pengalaman dan kompetensi yang lebih tinggi dapat 

menularkan pengalaman dan pengetahuannya kepada auditor pemula, 

sehingga competency gap dapat dikurangi. 

b. Peer Reviu penugasan 

Dalam rangka memenuhi standar pelayanan Aparat Pengawas Internal, 

maka dibutuhkan kegiatan peer reviu antar APIP untuk mengetahui tingkat 

pemenuhan standar dari audit yang dilakukan. 

c. Konsultansi Penugasan 
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Dalam rangka memitigasi kendala dalam pelaksanaan penugasan, 

diperlukan kerjasama antar APIP dalam bentuk konsultansi penugasan. 

Kerjasama tersebut dilakukan dengan jalan APIP yang mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman  

2. Join Audit 

Merupakan bentuk kerjasama untuk melakukan audit secara bersama dalam 

suatu tim atas suatu kasus tertentu, terutama kasus yang ‘lintas sektoral’, atau 

kasus yang lintas kewenangan. 

3. Sharing Knowledge dan informasi 

Yaitu kerjasama untuk melakukan sharing pengetahuan dan informasi terkait 

dengan pelaksanaan penugasan, terutama Proactive Auditing. 

Sharing pengetahuan dan informasi tersebut antara lain: 

d. Sharing pengetahuan dan pengalaman terkait teknik audit dan pembuktian; 

e. Sharing informasi terkait risiko fraud pada suatu entitas 

f. Sharing informasi terkait profil obyek/sasaran tertentu 

g. Sharing informasi terkait penanganan kasus tertentu, dlsb 
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BAB V  

PENGELOLAAN DAN PENGUATAN 

INFORMASI AWAL PENYIMPANGAN DALAM PROACTIVE AUDIT 

 

A. IDENTIFIKASI INFORMASI AWAL 

Dalam melaksanakan Proactive Audit, langkah pertama  yang dilakukan adalah 

melakukan indentifikasi informasi awal terjadinya penyimpangan fraud. Langkah ini 

merupakan tahapan yang krusial, karena berkontribusi secara langsung dengan 

keberhasilan pelaksanaan proctive auditing.  

Dalam melakukan identifikasi informasi awal, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Indentifikasi Permasalahan Fraud 

Setiap organisasi mempunyai potensi terjadinya fraud. Menurut teori Fraud 

Triangle, penyebab terjadinya fraud ada tiga hal, yaitu motif, rasionalisasi dan 

peluang. Motif dan Rasionalisasi sangat berkaitan dengan pribadi pelaku fraud, 

karena ia merupakan dorongan dari dalam diri pelaku. Sedangkan penyebab yang 

lain adalah peluang, dimana peluang ini merupakan faktor yang ada dalam 

organisasi. 

Peluang untuk melakukan fraud dalam organisasi merupakan bentuk 

kekurangkuatan/kekurangtepatan pengendalian-pengendalian yang dirancang 

oleh manajemen dalam pelaksanaan operasional organisasi.  
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Untuk dapat menemukan Informasi awal peluang terjadinya fraud dalam 

organisasi, dapat dilakukan melalui: 

a. Pengaduan Masyarakat 

Masyarakat merupakan salah satu sumber terbaik dalam perolehan informasi 

terkait fraud. Untuk itu, pengelolaan informasi dari masyarakat ini mutlak 

untuk dilakukan. Namun demikian, informasi dari masyarakat ini sangat 

beragam, sehingga perlu untuk dilakukan pemilihan dan pemilahan informasi.  

Informasi yang akan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan proactive audit 

adalah informasi kejadian fraud yang masih belum atau belum sempurna 

terjadi. Untuk informasi kejadian fraud yang telah terjadi, akan ditindaklanjuti 

dengan penugasan audit yang bersifat represif (reactive audit), yang bertujuan 

untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya ditelaah untuk dinilai 

kecukupan informasi untuk dilakukan Proactive Auditing. Kecukupan informasi 

tersebut adalah kecukupan informasi 5W2H, serta probabilitas dan dampak 

dari indikasi tindakan fraud yang dilaporkan. Apabila belum cukup, maka 

informasi tersebut perlu dilakukan penguatan.   

b. Pemanfaatan Database/Data Warehouse Investigasi 

Data warehouse investigasi merupakan media pengumpul informasi yang 

mempunyai fungsi beragam, diantaranya sebagai sumber informasi awal 

indikasi fraud, namun dapat juga berfungsi sebagai media untuk 

memperdalam/memperkuat informasi fraud. 

Berdasarkan data pengawasan yang ada dalam data warehouse Investigasi, 

dapat ditentukan informasi mengenai indikasi awal terjadinya fraud di suatu 

entitas.   

c. Pemanfaatan hasil penilaian risiko fraud (Fraud Risk Assessment – FRA) 

Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan mengembangkan instrumen 

pengawasan Fraud Risk Assessment (FRA), yaitu suatu penugasan yang 

memfasilitasi suatu entitas untuk melakukan penilaian atas risiko fraud yang 

ada di entitasnya. Hasil akhir dari FRA ini adalah peta risiko fraud yang ada  di 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Negara dan Daerah. 

Peta risiko yang telah dikumpulkan dari seluruh penugasan FRA selanjutnya 

dibuat peta risiko secara keseluruhan/Peta Makro Risiko Fraud. 

Berdasarkan peta makro risiko fraud tersebut, dapat diidentifikasi risiko fraud 

yang menjadi prioritas untuk dilakukan audit, yaitu yang probabilitas tertinggi 

dan dampak yang terbesar, atau sesuai dengan kriteria tertentu lainnya.  
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d. Penilaian Mandiri Auditor atas risiko fraud di entitas. 

Selain penilaian risiko fraud yang dilakukan oleh auditee, auditor dapat 

melakukan penilaian mandiri atas peluang terjadinya fraud yang ada di suatu 

entitas. Dalam pelaksanaan penilaian mandiri, auditor dapat melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Pemahaman Proses Bisnis 

Langkah pertama untuk dapat menangkap peluang terjadinya fraud 

adalah dengan pelakukan pemahaman terhadap proses bisnis 

obyek/sasaran.  

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan yang 

terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah 

tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi memperoleh/ 

mencapai tujuan) tertentu.  

Proses bisnis berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lain. 

Organisasi sektor publik yang memfokuskan diri kepada pelayanan 

masyarakat akan berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi 

kepada perolehan keuntungan dan kesejahteraan organisasi/pemilik. 

Dalam memahami proses bisnis suatu organisasi terlebih dahulu perlu 

dilakukan identifikasi proses bisnis utama. Proses bisnis utama adalah 

proses bisnis yang menjadi titik sentral kegiatan organisasi. 

Organisasi sektor publik, sebagai contoh, biasanya mempunyai proses 

bisnis utama:  

g) Pengelolaan Keuangan;  

h) Proses Pelayanan Publik; 

i) Pengelolaan Sumberdaya Manusia;  

j) Pengelolaan Asset, dlsb. 

Sedangkan untuk organisasi yang berorienstasi pada kesejahteraan 

pemilik atau organsisasi pencari laba, proses bisnis utamanya antara lain: 

a) Proses Produksi 

b) Proses Pemasaran 

c) Proses Pengelolaan Keuangan dan SDM 

d) Proses Penelitian dan Pengembangan  

e) Proses Pengelolaan Asset., dlsb.   

Pemahaman atas proses bisnis dapat dilakukan dengan jalan: 

a) Penggunaan Teknik atau Media untuk pengumpulan data proses 

bisnis, antara lain: 
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1) Dokumentasi 

Yaitu memperoleh dokumentasi yang berkaitan dengan proses bisnis 

yang ada dalam suatu entitas, seperti struktur organisasi, uraian 

jabatan, standard operating procedur, dan dokumentasi lainnya. 

Sumber dokumentasi berasal dari internal organisasi maupun pihak 

eksternal organisasi, termasuk sumber-sumber data online. Salah 

satu sumber dokumentasi yang penting adalah dokumen hasil 

penilaian atas proses bisnis yang telah dilakukan oleh auditor atau 

pihak independen, seperti laporan kehandalan sistem pengendalian 

intern dari BPKP atau Kantor Akuntan Publik. 

2) Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas melihat dan 

merasakan secara cermat dan langsung terhadap suatu kegiatan 

atau fenomena di lokasi berlangsungnya kegiatan atau fenomena 

tersebut.   

Dengan melakukan observasi, assessor berinteraksi mempunyai 

pengalaman secara langsung dengan obyek, sehingga pemahaman 

terhadap suatu obyek akan lebih komprehensif. 

Observasi dapat dilakukan pada lokasi di lingkungan Obyek maupun 

yang ada diluar obyek.  

3) Survei 

Survei adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner, kepada responden yang dinilai 

mengetahui pelaksanaan proses bisnis, pengendalian, serta risiko 

fraud yang ada di organisasi dan di lingkungannya.  

4) Wawancara 

Wawancara merupakan cara untuk melakukan pengumpulan data 

primer terutama terkait persepsi dari responden terkait risiko fraud 

yang ada di organisasi atau di lingkungannya. 

Sedangkan Media untuk melakukan analisis adalah dengan 

menggunakan Flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan 

simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses bisnis 

secara mendetail dan hubungan antar suatu proses (instruksi) dengan 

proses lainnya dalam bentuk lainnya dalam suatu program. Flowchart 

merupakan salah satu tool yang telah dikenal luas untuk melakukan 

pemetaan dan pemahaman atas proses bisnis 
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Peggunaan metode flowchart dilakukan ketika assessor menerima 

informasi terkait kegiatan secara tidak langsung. Informasi tersebut 

dapat berupa uraian narasi proses bisnis, Standar Prosedur Baku 

kegiatan, dlsb. 

b) Identifikasi kegiatan kunci pada proses bisnis  

Langkah selanjutnya setelah mempunyai pemahaman yang memadai 

tentang proses bisnis dan kegiatan di obyek/sasaran, adalah 

melakukan identifikasi aktivitas utama yang menunjang eksistensi dari 

obyek/sasaran. Kriteria Aktivitas utama adalah: 

1) Kontribusi kegiatan terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan proses 

pencapaian tujuan dari organisasi merupakan mempunyai nilai 

yang lebih tinggi atau lebih diprioritaskan dibandingkan dengan 

kegiatan pendukung atau kegiatan yang tidak langsung terkait 

dengan pencapaian tujuan organisasi.  

2) Tingkat Signifikansi kegiatan terhadap kinerja organisasi 

Kegiatan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap kinerja 

orgnisasi merupakan kegiatan yang lebih diprioritaskan 

dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berkontribusi 

secara langsung terhadap kinerja organisasi. 

c) Penentuan pengendalian yang ada dalam proses bisnis  

Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam 

operasi entitas yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dari 

organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitannya 

dengan operasional entitas, pengendalian berhubungan erat dengan 

prosedur yang menjamin suatu operasi tidak melanggar ketentuan. 

Dalam kaitannya dengan pemahaman proses bisnis, assessor 

melakukan analisis terhadap proses bisnis yang telah terindentifikasi, 

untuk menentukan apakah telah disusun pengendalian yang memadai 

dalam alur proses bisnis dari entitas yang dinilai.  

Pengendalian tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan 

apakah telah ada mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi 

kesalahan atau ketidak beresan dalam suatu aktivitas/kegiatan 

operasional entitas.  

Bentuk-bentuk pengendalian antara lain: 

1) Penunjukkan personel yang kompeten di bidangnya; 

2) Pelimpahan tanggung jawab; 

3) Pemisahan tanggung jawab; 
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4) Telah ada pemisahan fungsi operasional sehingga proses kontrol 

atau cek-ricek dalam operasional telah berjalan. 

d) Identifikasi kelemahan dari pengendalian yang ada 

Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi apakah 

pengendalian yang ada, telah mencukupi untuk menghindari risiko 

terjadinya penyimpangan/fraud. 

e. Pelaksanaan Fraud Risk Assessment 

Dalam melakukan fraud risk assessment, assessor harus mempunyai 

pemahaman yang cukup memadai mengenai risiko fraud yang ada dalam 

obyek/sasaran, sehingga dapat bermanfaat dalam penentuan langkah-langkah 

untuk melakukan mitigasi. Pelaksanaan risk assessment dilakukan dengan 

jalan: 

1) Melakukan identifikasi risiko fraud yang disebabkan oleh kelemahan 

pengendalian 

pelayanan menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat 

memperhatikan hal-hal berikut : 

• Dampaknya terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi; 

• Dampak terhadap nama baik organisasi  

• Pejabat yang melakukan penyimpangan; 

• Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan 

negara/daerah. 

• Dampak terhadap semangat kerja dari pegawai. 

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih 

skala tertentu dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam 

analisis risiko.  

2) Menetapkan tingkat atau status risiko 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keterjadian dan 

dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan 

tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi 

untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari 

hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut: 

Status risiko = Kemungkinan x Dampak 

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. 

Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus 

sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko 

kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala 

kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi 
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matriks dengan skala tertentu. Penyusunan skala risiko dalam matriks 

tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan. 

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko 

adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai 

kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko 

dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-

masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam 

matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut 

berada. 

B. PENGUATAN INFORMASI 

Informasi kejadian fraud yang diperoleh dari proses identifikasi awal tersebut diatas 

perlu dilakukan penguatan, sebelum tindak lanjuti dengan penugasan proactive-

auditing. Penguatan informasi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kriteria 

kecukupan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penugasan 

proaktif audit.   

1. Pendalaman informasi dari Pengaduan Masyarakat 

a. Identifikasi informasi awal 

Informasi awal adalah hasil penelaahan awal atas pengaduan masyarakat, 

berisikan analisis apakah informasi yang ada dalam pengaduan masyarakat 

telah memenuhi kriteria minimal untuk dilakukan penugasan. 

Untuk dapat dilakukan proactive audit, maka informasi awal harus memenuhi 

kriteria: 

1) Kejadian tindakan fraud yang dilaporkan masih berupa risiko (belum terjadi) 

atau apabila telah terjadi, namun tindakan tersebut masih belum 

‘sempurna’ memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, 

2) Informasi yang disampaikan memberikan gambaran yang memadai terkait: 

a) Indikasi penyimpangan dan kriteria atau aturan yang dilanggar, serta 

dampak yang mungkin ditimbulkan dari penyimpangan tersebut. 

Indikasi penyimpangan tersebut juga telah menggambarkan adanya 

unsur niat jahat/kesengajaan dalam melakukan pelanggaran. 

b) Dimana lokasi tindakan penyimpangan tersebut diperkirakan dilakukan. 

c) Kapan pelanggaran tersebut sedang/diperkirakan akan terjadi. 

Dalam hal pengaduan yang ada adalah pengaduan mengenai kejadian fraud 

yang ‘telah’ terjadi, maka pengaduan tersebut tidak tepat bila dipergunakan 

sebagai dasar pelaksanaan proactive audit. Namun demikian, pengaduan 

tersebut tetap diproses untuk pelaksanaan penugasan audit yang bersifat 

reaktif (post audit).  
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b. Identifikasi kebutuhan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam 

penugasan. 

Berdasarkan hasil telaah, diidentifikasikan mengenai kebutuhan informasi 

yang akan di dalami kepada pelapor. Informasi yang akan didalami antara 

lain: 

1) Deskripsi indikasi penyimpangan yang di laporkan oleh pelapor. Selain itu, 

diidentifikasikan juga ketentuan yang melandasi kegiatan yang 

disimpangkan/dilanggar.  

2) Deskripsi dari kegiatan yang disimpangkan, meliputi nama kegiatan, tahun 

anggaran/pelaksanaan kegiatan, dan lokasi kegiatan di laksanakan.    

3) Deskripsi mengenai modus operandi atau langkah-langkah/cara yang 

dilakukan oleh pelaku dalam melakukan penyimpangan. 

4) Deskripsi mengenai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, sampai dengan pihak yang tidak 

berhubungan langsung dengan kegiatan. 

5) Indikasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyimpangan baik 

dalam bentuk finansial, maupun non-finansial. 

c. Identifikasi keberadaan dan kesediaan pelapor 

Keberadaan dan kesediaan pelapor untuk memberikan informasi tambahan 

dapat dilihat dari pengaduan yang dibuat. Apabila pengadu memberikan 

informasi terkait keberadaannya, baik berupa alamat maupun nomor kontak 

yang dapat dihubungi, dapat disimpulkan bahwa pengadu bersedia untuk 

dilakukan konfirmasi/klarifikasi atas kasus yang diadukannya, serta dapat 

diketahui seberapa jauh informasi yang dimiliki oleh pelapor. 

Dalam melakukan komunikasi dengan pelapor, perlu diperhatikan adalah 

perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, sehingga dapat dipastikan bahwa 

pelapor cukup aman dari tindakan ‘balasan’ dari pelaku atas keberanian 

pelapor untuk menginformasikan adanya penyimpangan.  

2. Penggunaan Data Mining dan  Prosedur Data Analytic 

Prosedur data analytic ini, auditor melakukan penggalian dan analisis dari data 

warehouse investigasi. Data warehouse investigasi merupakan basis data 

investigasi yang merupakan integrasi dari data yang berasal dari berbagai sistem 

informasi internal unit organisasi seperti sistem informasi pengawasan, knowledge 

management systems, dan forensic computer. Sistem informasi pengawasan 

merupakan database hasil-hasil pengawasan yang dilakukan, seperti 

pelaksanaan penugasan audit keuangan, audit kinerja, audit investigasi, audit 

penghitungan kerugian keuangan negara, penugasan reviu, evaluasi, verifikasi, 

penugasan fraud risk assessment, penugasan bimbingan teknis, dan penugasan 
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yang bersifat consulting dan assurance yang diselenggarakan oleh aparat 

pengawasan intern.  

  

Selain data internal organisasi, data warehouse investigasi juga berisi data-data 

dari pihak eksternal, berupa hasil analisis dan telaah atas pengaduan masyarakat 

yang diterima oleh aparat pengawas intern, data-data hasil koordinasi dengan 

penyedia data ekstenal, dan data yang dipilih dikumpulkan dari sumber online.    

Dalam pelaksanaan prosedur data analytic, auditor melakukan analisis 

berdasarkan data dari data warehouse dan bila diperlukan juga data-data 

eksternal yang terkait untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan indikasi 

penyimpangan yang ada. 

Langkah-langkah dalam melakukan prosedur data analytic adalah sebagai berikut 

a. Indentifikasi Informasi Awal 

Informasi awal yang perlu didalami dapat berasal dari pengaduan masyarakat 

atau dari hasil analisis risiko fraud di entitas. Atas informasi awal yang ada 

tersebut, dilakukan telaah untuk diketahui kecukupan informasi untuk 

dilakukan penugasan audit.   

Informasi awal tersebut setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) Indikasi penyimpangan dan kriteria atau aturan yang dilanggar, serta 

dampak yang mungkin ditimbulkan dari penyimpangan tersebut. Indikasi 

penyimpangan tersebut juga telah menggambarkan adanya unsur niat 

jahat/kesengajaan dalam melakukan pelanggaran. 

b) Dimana lokasi tindakan penyimpangan tersebut diperkirakan dilakukan. 

c) Kapan pelanggaran tersebut sedang/diperkirakan akan terjadi. 
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Apabila informasi awal masih belum cukup untuk ditindaklanjuti dengan 

penugasan audit, maka diperlukan pendalaman informasi tersebut dalam 

database atau data warehouse. 

b. Proses Data Analitic 

Adapun kebutuhan informasi yang digali dari data warehouse maupun big 

data eksternal sekurangnya adalah sebagai berikut: 

1) Deskripsi indikasi penyimpangan yang terjadi dan ketentuan yang 

melandasi kegiatan yang disimpangkan/dilanggar.  

2) Deskripsi dari kegiatan yang disimpangkan, meliputi nama kegiatan, tahun 

anggaran/pelaksanaan kegiatan, dan lokasi kegiatan di laksanakan.    

3) Deskripsi mengenai modus operandi atau langkah-langkah/cara yang 

dilakukan oleh pelaku dalam melakukan penyimpangan. 

4) Deskripsi mengenai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, sampai dengan pihak yang tidak 

berhubungan langsung dengan kegiatan. 

5) Indikasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyimpangan baik 

dalam bentuk finansial, maupun non-finansial. 

Berdasarkan kebutuhan informasi tersebut dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Identifikasi pihak-pihak yang mempunyai informasi yang dibutuhkan, dan 

cara perolehan bukti. 

Informasi terkait penyimpangan dapat digali dari database hasil 

pemeriksaan, dan data-data lain yang terkumpul dalam data warehouse. 

Sebagai langkah pengayaan data warehouse, auditor dapat melakukan 

pendalaman pada sumber-sumber informasi alternatif lainnya, seperti big 

data pengawasan, dan sumber informasi digital eksternal lainnya. 

Sumber informasi eksternal antara lain Kementerian Hukum dan HAM 

terkait informasi pemilik/pemegang saham perusahaan di Indonesia, 

melalui layanan Sisminbakum. Selain itu, informasi terkait dengan 

transaksi keuangan yang mencurigakan dapat di dapatkan dari PPATK, 

Informasi kependudukan dapat di akses di Kementerian Dalam Negeri 

pada layanan data kependudukan, serta data pelelangan dapat di akses 

di LKPP.  

2) Proses mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

Setelah diidentifikasi sumber-sumber informasi, maka dilakukan 

pengumpulan bukti dari sumber tersebut. Proses dan prosedur 

pengumpulan data, sesuai dengan standar atau prosedur baku yang 

berlaku di masing-masing sumber informasi. 
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Dalam pengumpulan data, diperhatikan mengenai relevansi dan 

kecukupan data.  

3) Filtering dan Pengaturan Data. 

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pemilihan, pemilahan dan data 

tersebut diatur dengan pola tertentu sehingga memungkinkan untuk 

dianalisis. Pengaturan tersebut bisa diletakkan pada suatu spreadsheet 

atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan pengolahan data. 

Untuk data-data yang bersumber dari data eksternal terutama internet, 

selain relevansi, data dilakukan penilaian mengenai validitas data yang 

akan digunakan. Data selanjutnya diperbaiki sebelum dianalisis. Data bisa 

saja dihapus atau diperiksa sehingga tidak ada duplikasi atau kesalahan, 

yang dapat menyebabkan kesalahan ketika data tersebut dianalis. 

4) Analisis data. 

Analisis dilakukan untuk menjawab tujuan dari pengumpulan 

data/informasi yaitu informasi terkait kecukupan informasi dari indikasi 

fraud untuk dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit. 

Analisis yang dilakukan berupa : 

a) Analisis data yang menggambarkan kecukupan informasi indikasi 

penyimpangan yang terjadi, yaitu analisis mengenai kemungkinan 

atau probabilitas terjadinya penyimpangan tersebut. 

b) Analisis data untuk melakukan diagnosa atas penyebab 

permasalahan dan dampak yang terjadi. 

Penyebab terjadinya indikasi fraud dimaksudkan untuk memberikan 

arah bagi audit apakah penyimpangan yang terjadi benar merupakan 

penyimpangan fraud atau penyimpangan yang hanya merupakah 

pelanggaran administratif. Selain penyebab, analisis terhadap tingkat 

kegentingan atau signifikansi dampak yang akan ditimbulkan oleh 

kejadian fraud tersebut.  

c) Analisis data yang ditujukan untuk memberikan saran terkait 

pelaksanaan penugasan. 

c. Output Data Analytic 

Hasil aktivitas data analytic adalah laporan mengenai kecukupan informasi 

untuk melaksanakan proactive audit terhadap indikasi fraud.   

3. Penggunaan Surveillance    

Surveillance  adalah metode pengumpulan informasi, bukti dan keterangan 

sebagai bahan untuk melakukan yang dipergunakan dalam kegiatan investigasi 

maupun pencegahan tindak kejahatan. Dengan melaksanakan surveillance , 
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auditor melakukan interaksi secara langsung dengan obyek/sasaran dan 

lingkungannya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

a. Tujuan dari pelaksanaan Surveillance   

1) Kecukupan informasi bagi pelaksanaan penugasan  

Pelaksanaan surveillance  dipergunakan untuk melakukan pengumpulan 

informasi tambahan yang akan dipergunakan untuk memperkuat informasi 

awal, sehingga informasi tersebut telah memenuhi kriteria informasi minimal 

dalam pelaksanaan penugasan audit. 

2) Pengumpulan informasi bahan pengawasan 

Surveillance  dipergunakan sebagai media untuk mengumpulkan informasi 

yang tidak secara langsung terkait dengan penugasan. Pengumpulan 

informasi ini digunakan untuk membentuk informasi pendukung tugas-tugas 

pengawasan.  

Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk membangun profil obyek 

tertentu, sehingga akan bermanfaat bila akan ada penugasan atas obyek 

yang sudah diprofil tersebut. 

 

 

 

b. Sasaran Surveillance  

1) Kegiatan yang berpotensi dan/atau terindikasi fraud 

Kegiatan pengumpulan informasi/surveillance  ditujukan kepada kegiatan-

kegiatan yang mempunyai risiko fraud yang tinggi. Contoh kegiatan 
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tersebut antara lain pengadaan barang dan jasa, penempatan investasi, 

klaim dan dlsb. 

2) Profiling Pihak terkait  

Kegiatan pengumpulan informasi terkait dengan profil obyek yang menjadi 

sasaran. Profiling tersebut antara lain berupa informasi terkait bisnis 

proses di obyek/sasaran, kelebihan dana atau kelemahan sistem 

pengendalian, risiko fraud yang mungkin terjadi, karakter 

pejabat/pelaksana di obyek/sasaran, red flag atau gejala fraud yang telah 

terjadi dlsb.  

c. Metode Pengumpulan Informasi 

Dalam melakukan surveillance  ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

1) Pengumpulan Informasi Secara Reguler 

Pengumpulan data dan informasi yang dilaksanakan secara terus menerus 

secara periodik.  Pengumpulan ini dilakukan pihak ketiga yang 

dikoordinasikan oleh perwakilan BPKP. 

1) Kontributor 

Kontributor adalah individu yang secara sukarela memberikan informasi 

kepada APIP terkait kejadian fraud yang ada di lingkungannya dan 

informasi-informasi lain yang diminta oleh APIP untuk kepentingan 

pelaksanaan penugasan. 

Sebagai contoh kontributor adalah individu-individu yang tergabung 

dalam Komunitas Pembelajar Anti Korupsi, yang diharapkan secara 

sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan (baik informasi terkait 

risiko fraud maupun informasi lain untuk keperluan profiling) yang ada di 

organisasi tempat yang bersangkutan, maupun di lingkungan sekitar.  

Selain itu, kontributor bisa berasal dari LSM penggiat anti korupsi, 

ataupun pihak lain yang dibina sebagai agen untuk mengumpulkan 

informasi terkait indikasi fraud maupun informasi lain yang dibutuhkan. 

2) Komunitas Anti Korupsi 

Merupakan kumpulan dari anggota masyarakat yang peduli dengan 

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu komunitas yang 

ada adalah komunitas pembelajar anti korupsi (Kompak). Hal yang 

penting dalam pembentukan komunitas ini adalah adanya komitmen 

untuk membangun dan menggunakan whistle blowing system sebagai 

media penyaluran informasi terkait penyimpangan yang berindikasi 

fraud. 

Selain itu, komunitas ini mempunyai hubungan dengan APIP, sehingga 

ada keterkaitan antara personal komunitas dengan personal APIP. 



  

76 
 

Hubungan ini dapat dipergunakan sebagai media pengumpulan 

informasi bagi APIP 

2) Pengumpulan Informasi Secara Insidental 

Pengumpulan informasi ini ditujukan untuk melakukan pendalaman 

terhadap informasi awal kecurangan yang berasal dari pengaduan 

masyarakat maupun dari sumber lain, sehingga informasi tersebut dapat 

ditindaklanjuti dengan penugasan. Pengumpulan informasi ini dilakukan 

oleh tim Penelitian Awal, yang merupakan penugasan bersifat internal. 

Tim Penelitian Awal adalah tim yang ditunjuk oleh unit APIP untuk 

melakukan pendalaman informasi awal kecurangan.    

d. Langkah-langkah pengumpulan dan penguatan informasi 

1) Identifikasi kebutuhan informasi 

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan informasi, harus ditentukan 

mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Hal tersebut terkait dengan 

tujuan dari pengumpulan informasi, sasaran/obyek pengumpulan, lokasi, 

waktu, dan kerangka informasi yang dibutuhkan.  

a) Pengumpulan informasi Rutin atau Regular 

Informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan informasi 

secara rutin antara lain:  

• Profiling Obyek/Sasaran 

Merupakan informasi yang bersifat umum yang ada di entitas, 

seperti data proses bisnis, personel yang terlibat, kegiatan yang 

terkait, pendanaan, hubungan dengan stakeholder, kebiasaan/ 

norma yang ada di obyek, dan data lain yang relevan dengan 

tujuan pengumpulan data. 

• Risiko fraud Obyek/Sasaran 

Adalah kemungkinan terjadinya tindakan fraud di lingkungan 

obyek/sasaran. 

• Red Flag Fraud di Obyek/Sasaran 

 Merupakan gejala atau tanda yang memberikan indikasi 

penyimpangan fraud ‘mungkin’ terjadi. Tanda atau gejala ini bisa 

berupa perubahan sikap yang ditunjukkan oleh pegawai, 

perubahan gaya hidup yang tidak didukung dengan sumber daya 

yang memadai,   

• Data lain yang relevan. 

 

 



  

77 
 

b) Pengumpulan informasi insidentil 

• Kecukupan Informasi bagi Pelaksanaan Penugasan 

Salah satu faktor penunjang keberhasilan penugasan adalah 

informasi awal penugasan. Untuk itu, dalam pengumpulan 

informasi yang bersifat insidentil, sudah tim sudah dapat 

melakukan pengumpulan informasi terkait 5W2H (What, When, 

Where, Who, Why, How dan How Much) dari indikasi 

penyimpangan.   

• Kecukupan Bukti Permulaan  

 Selain informasi, demi kelancaran pelaksanaan penugasan, maka 

bukti permulaan seharusnya sudah dapat dikumpulkan. Bukti 

permulaan ini berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang 

terjadi dan kriteria yang dilanggar.  

2) Identifikasi Pihak-pihak yang melakukan Pengumpulan Informasi 

Identifikasi ini dilakukan dengan tujuan pelaksanaan pengumpulan 

informasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Untuk pengumpulan 

informasi secara rutin/regular, diidentifikasi pihak kontributor atau pihak 

yang mempunyai keterkaitan langsung dengan obyek/sasaran. 

Sedangkan untuk pengumpulan informasi yang bersifat insidental, maka 

ditunjuk pegawai yang paling banyak mempunyai pengalaman dan 

pengetahuan mengenai obyek/sasaran. 

3) Membangun saluran komunikasi dan informasi 

Dalam pengumpulan informasi, perlu untuk dibuat saluran komunikasi dari 

para pihak, sehingga kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dari informasi 

dari sumber/agen ke pengguna dapat terjaga.  

e. Output 

Hasil pengumpulan informasi secara garis besar terbagi menjadi dua hal, 

yaitu: 

1) Laporan kecukupan informasi bagi pelaksanaan penugasan 

Merupakan laporan yang dibuat oleh Tim Penelitian Awal kepada 

Pimpinan Unit APIP, yang berisi simpulan kecukupan informasi bagi 

penugasan berdasarkan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan, 

yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah 

penugasan akan dilakukan atau tidak. 
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2) Update Database 

Merupakan update atas data-data yang ada dalam data warehouse 

investigasi, berupa informasi terkait profil dari obyek/sasaran tertentu, 

yang berguna bagi penugasan-penugasan yang terkait.  
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BAB VI 

ROAD MAP PROACTIVE AUDITING 

 

Penerapan Proactive Auditing dilakukan secara terintegrasi berdasarkan data-data 

dari beberapa sistem informasi dan sumber data. Pelaksanaan Proactive Auditing 

dibagi menjadi tiga aspek sebagai berikut: 

A. Sistem/Teknologi 

Teknologi yang diterapkan adalah sebuah sistem yang kompleks karena 

dibentuk berdasarkan pengelolaan beragam data dan menghasilkan suatu Fraud 

Risk Map yang bersifat makro dan lintas kelembagaan. Fraud Risk Map 

diharapkan bisa menunjukkan risiko Fraud yang mempunyai prioritas tinggi dan 

dapat menjadi acuan dalam perencanaan penugasan Proactive Audit.  

Dalam mendukung system tersebut diperlukan perangkat teknologi (software 

dan hardware) yang memadai. 

B. Manajemen 

Pengelolaan yang baik adalah salah satu hal krusial bagi sebuah Proactive 

Audit. Ada beberapa hal yang perlu dikelola dengan baik yaitu: 

1. Pengelolaan Data Masukan atau Informasi (IT dan Surveillance) 

2. Pengelolaan Aplikasi 

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan ini menjadi penting agar pengolahan data dari database, Whistle 

Blowing Systems (WBS) maupun Surveillance dapat dilakukan dengan tepat dan 

menghasilkan informasi yang tepat sesuai dengan tujuan. 

C. Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan dan pelaksanaan Proactive Audit harus diserahkan kepada sumber 

daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas yang tinggi. Karena itu 

diperlukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM agar implementasi 

Proactive Audit ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Peningkatan 

kompetensi SDM dilakukan pada dua bidang utama yaitu kompetensi dalam 

pengelolaan database dan kompetensi dalam melakukan Surveillance. 
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Ketiga aspek yang disebutkan diatas akan dilaksanakan dalam tiga jangka waktu 

sebagai berikut: 

1. Jangka Pendek 

a. Aspek Sistem/Teknologi 

1) Membangun rancangan dasar sarana dan prasarana terkait 

pelaksanaan Proactive Auditing: 

a) Mendiskusikan kebutuhan dan cara kerja aplikasi dengan 

narasumber. 

b) Membuat daftar kebutuhan hardware dan software yang akan 

dipakai untuk pengembangan Aplikasi Fraud Risk Identification 

(FRId) dan Data Warehouse Investigasi. 

c) Menyusun kriteria atau bobot indikasi fraud sebagai dasar 

penentuan prioritas pemilihan obyek/sasaran Proactive Auditing. 

2) Membangun prototype aplikasi yang difokuskan kepada data yang 

bersumber dari surveillance dan whistle blowing system. 

3) Menyusun SOP dan manual aplikasi. 

4) Melakukan uji coba (piloting) prototype Aplikasi FRId. 

b. Aspek Manajemen 

a. Membangun komunikasi dan dukungan dari para pihak yang terkait 

pelaksanaan Proactive Auditing baik dari  internal dan eksternal.  

b. Menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya dan kompetensi 

dalam melaksanakan aktivitas Proactive Auditing. 

c. Diseminasi grand desain Proactive Auditing dan piloting aplikasi Fraud 

Risk Identification (FRId) kepada para pihak yang terkait. 

c. Aspek Sumber Daya Manusia 

a. Melakukan identifikasi sumber daya yang ada termasuk kompetensi 

yang telah di miliki. 

b. Menyusun kelompok kerja untuk membangun design dari Proactive 

Auditing sesuai dengan kebutuhan. 

c. Menyusun kebutuhan kompetensi sumberdaya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan Proactive Auditing. 

d. Melakukan diseminasi kemampuan dasar bagi pelaksanaan Proactive 

Auditing. 
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2. Jangka Menengah 

a. Aspek Sistem/Teknologi 

1) Melakukan perbaikan atau penyempurnaan Aplikasi FRId berdasarkan 

masukan dari stakeholder termasuk user. 

2) Mengembangkan prototype Aplikasi FRId yang dihubungkan dengan 

data dari data warehouse, WBS, dan surveillance. 

3) Identifikasi data-data eksternal yang potensial dan yang dapat diakses 

dalam pelaksanaan penguatan informasi awal.  

4) Menyusun Blue print Desain Data Warehouse Bidang Investigasi, yang 

mencakup seluruh data pengawasan internal yang telah ada dan data 

data eksternal yang dapat diakses.  

5) Membangun jaringan komunikasi dengan pemilik data eksternal yang 

digunakan dalam penguatan informasi awal penugasan Proactive 

Auditing. 

b. Aspek Manajemen 

1) Membangun kerjasama dengan para pemilik informasi terkait 

penugasan, melalui: 

a) Melakukan identifikasi pihak-pihak yang merupakan pemilik 

informasi yang dibutuhkan dalam penguatan informasi awal 

penugasan Proactive Auditing. 

b) Melakukan komunikasi dan kerjasama untuk melakukan sharing 

data/informasi yang diperlukan dalam penguatan informasi awal 

penugasan Proactive Auditing.  

2) Membangun landasan peraturan terkait legalitas pelaksanaan 

penguatan informasi awal melalui: 

a) Menyusun dan mengusulkan draft peraturan yang mendasari 

aktivitas dari tim satgas surveillance . 

b) Membentuk Satgas yang bertugas melakukan fungsi 

Surveillance di lingkungan BPKP.  

c) Memproses penetapan Peraturan tentang pelaksanaan Proactive 

Auditing di BPKP. 

3) Membangun kerjasama dengan APIP terkait pelaksanaan Proactive 

Auditing: 
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a) Melaksanakan diseminasi Proactive Auditing di Inspektorat 

Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah/BUMN. 

b) Membuat MoU dengan Inspektorat Jenderal/Inspektorat 

Utama/Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah/BUMN mengenai penerapan Proactive Auditing di unit 

kerja masing-masing. 

c. Aspek Sumber Daya Manusia 

1) Membangun kemampuan auditor untuk melakukan penelaahan 

informasi awal penugasan dengan menggunakan metode data analytic 

dan data mining, yang mempergunakan sumber-sumber data yang 

berasal dari data warehouse maupun data-data lain yang terkait dan 

relevan. 

2) Membangun kemampuan auditor untuk melakukan penugasan 

surveillance , melalui: 

a) Menentukan anggota Satgas Surveillance. 

b) Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi satgas Surveillance. 

3) Membangun kemampuan auditor untuk menggunakan aplikasi 

pembantu bagi analisis risiko fraud bagi pelaksanaan Proactive Auditing 

melalui 

a) Menentukan admin/tim pusat dalam mengelola aplikasi FRId di 

seluruh unit kerja BPKP. 

b) Menentukan operator aplikasi FRId di setiap unit kerja BPKP. 

c) Melakukan pelatihan dan workshop BPKP mengenai 

penggunaan aplikasi FRId. 

3. Jangka Panjang 

a. Aspek Sistem/Teknologi 

1) Membangun sistem informasi internal yang terintegrasi, melalui:  

a) Mengembangkan dan Implementasi Data Warehouse Bidang 

Investigasi yang mencakup seluruh system informasi 

pengawasan yang ada di BPKP, baik di pusat maupun di daerah  

b) Tersedianya perangkat data analytic yang memadai, baik untuk 

identifikasi internal maupun eksternal. 
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2) Membangun jaringan sistem informasi antar APIP yang memadai, yang 

memungkinkan pertukaran informasi antar sistem informasi. 

b. Aspek Manajemen 

1) Membangun struktur dalam organisasi yang membidangi permasalahan 

pengumpulan dan penguatan data awal penugasan, melalui: 

a) Pembentukan struktur yang secara khusus menangani dan 

melakukan surveillance dalam unit kerja. 

b) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi 

pelaksanaan kegiatan surveillance . 

2) Mengajukan pengesahan peraturan BPKP terkait pelaksanaan 

Proactive Auditing. 

3) Menyusun modul pelatihan Proactive Auditing bagi auditor. 

c. Aspek Sumber Daya Manusia 

1) Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi auditor BPKP melalui 

pelatihan Proactive Auditing bagi auditor di lingkungan BPKP. 

2) Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi auditor Aparat 

Pengawas Internal Kemeterian/Lembaga/pemerintah Daerah/Korporasi 

Negara dan Daerah melalui pelatihan Proactive Auditing. 

ROAD MAP PELAKSANAAN PROACTIVE AUDITING 

No Kegiatan 
TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Aspek Sistem/Teknologi           

1. Membangun rancangan dasar sarana dan 

prasarana terkait pelaksanaan Proactive 

Auditing. 

          

2. Membangun prototype aplikasi yang 

difokuskan kepada data yang bersumber 

dari surveillance dan whistle blowing 

system. 

          

3. Menyusun SOP dan manual aplikasi.           

4. Melakukan uji coba (piloting) prototype 

Aplikasi FRId. 
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No Kegiatan 
TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Melakukan perbaikan atau 

penyempurnaan Aplikasi FRId 

berdasarkan masukan dari stakeholder 

termasuk user. 

          

6. Mengembangkan prototype Aplikasi FRId 

yang dihubungkan dengan data dari WBS. 

          

7. Identifikasi data-data eksternal yang 

potensial dan yang dapat diakses dalam 

pelaksanaan penguatan informasi awal. 

          

8. Menyusun Blue print Desain Data 

Warehouse Bidang Investigasi, yang 

mencakup seluruh data pengawasan 

internal yang telah ada dan data data 

eksternal yang dapat diakses. 

          

9. Membangun jaringan komunikasi dengan 

pemilik data eksternal yang digunakan 

dalam penguatan informasi awal 

penugasan Proactive Auditing. 

          

10. Mengembangkan dan Implementasi Data 

Warehouse Bidang Investigasi yang 

mencakup seluruh system informasi 

pengawasan yang ada di BPKP, baik di 

pusat maupun di daerah 

          

11. Menyediakan perangkat data analytic 

yang memadai, baik untuk identifikasi 

internal maupun eksternal. 

          

12. Membangun jaringan sistem informasi 

antar APIP yang memadai, yang 

memungkinkan pertukaran informasi antar 

sistem informasi. 

          

B Aspek Manajemen           
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No Kegiatan 
TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Membangun komunikasi dan dukungan 

dari para pihak yang terkait pelaksanaan 

Proactive Auditing baik dari  internal dan 

eksternal. 

          

2. Menyusun perencanaan kebutuhan 

sumber daya dan kompetensi dalam 

melaksanakan aktivitas Proactive 

Auditing. 

          

3. Diseminasi grand desain Proactive 

Auditing dan piloting aplikasi Fraud Risk 

Identification (FRId) kepada para pihak 

yang terkait. 

          

4. Melakukan identifikasi pihak-pihak yang 

merupakan pemilik informasi yang 

dibutuhkan dalam penguatan informasi 

awal penugasan Proactive Auditing 

          

5. Melakukan komunikasi dan kerjasama 

untuk melakukan sharing data/informasi 

yang diperlukan dalam penguatan 

informasi awal penugasan Proactive 

Auditing 

          

 6. Menyusun aspek legal dari tim satgas 

surveillance  

          

7. Membentuk Satgas yang bertugas 

melakukan fungsi Surveillance di 

lingkungan BPKP 

          

8. Memproses penetapan Peraturan tentang 

pelaksanaan Proactive Auditing di BPKP 

          

9. Melaksanakan diseminasi Proactive 

Auditing di Inspektorat 

Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat 
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No Kegiatan 
TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah 

Daerah/BUMN 

10. Membuat MoU dengan Inspektorat 

Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah/BUMN mengenai penerapan 

Proactive Auditing di unit kerja masing-

masing 

          

11. Membentukan struktur yang secara 

khusus menangani dan melakukan 

surveillance dalam unit kerja 

          

12. Menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai bagi pelaksanaan kegiatan 

surveillance  

          

13. Mengajukan pengesahan peraturan BPKP 

terkait pelaksanaan Proactive Auditing 

          

14. Menyusun modul pelatihan Proactive 

Auditing bagi auditor APIP 

 

          

C Aspek Sumber Daya Manusia           

1. Melakukan identifikasi sumber daya yang 

ada termasuk kompetensi yang telah di 

miliki. 

          

2. Menyusun kelompok kerja untuk 

membangun design dari Proactive 

Auditing sesuai dengan kebutuhan. 

          

3. Menyusun kebutuhan kompetensi 

sumberdaya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan Proactive Auditing. 

          

4. Melakukan diseminasi kemampuan dasar 

bagi pelaksanaan Proactive Auditing 
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No Kegiatan 
TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Membangun kemampuan auditor untuk 

melakukan penelaahan informasi awal 

penugasan dengan menggunakan metode 

data analytic dan data mining, yang 

mempergunakan sumber-sumber data 

yang berasal dari data warehouse 

maupun data-data lain yang terkait dan 

relevan 

          

5. Menentukan anggota Satgas Surveillance           

6. Melakukan pendidikan dan pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi satgas 

Surveillance 

          

7. Menentukan admin/tim pusat dalam 

mengelola aplikasi FRId di seluruh unit 

kerja BPKP 

          

 8. Menentukan operator aplikasi FRId di 

setiap unit kerja BPKP 

          

9. Melakukan pelatihan dan workshop BPKP 

mengenai penggunaan aplikasi FRId 

          

10. Melaksanakan kegiatan peningkatan 

kompetensi auditor BPKP melalui 

pelatihan Proactive Auditing bagi auditor 

di lingkungan BPKP 

          

11. Melaksanakan kegiatan peningkatan 

kompetensi auditor Aparat Pengawas 

Internal Kemeterian/Lembaga/pemerintah 

Daerah/Korporasi Negara dan Daerah 

melalui pelatihan Proactive Auditing 
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