
PERTEMUAN 1
APA, MENGAPA DAN LINGKUP 
AKUNTANSI FORENSIK
AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI
Ref. BAB 1, 2 dan 3 Buku 1

Question

Apakah akuntansi
forensik itu ?



¨ Praktek akuntansi forensik di Indonesia makin pesat
pada masa setelah krisis keuangan tahun 1997.

¨ Sarbanes Oxley Act (2002) merupakan salah satu
pendorong dalam perkembangan akuntansi
forensik

¨ Dorongan yang kuat juga terlihat dari Amerika
Serikat melalui Foreing Corrupt Practice Act-nya dan
negara OECD lainnya.

Pendahuluan

Akuntansi Forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian
warisan atau pengungkapan motive pembunuhan. Bermula dari
penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang 
dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. 
Perkembangan sampai dengan saat ini pun kadar akuntansi
masih kelihatan.

Misalnya dalam perhitungan ganti rugi dalam pengertian
sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi atau secara
sederhana akuntansi forensik menangani fraud khususnya dalam
pengertian corruption dan misappropriation of asset.



Definisi “Forensik”

¨ Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (edisi 10) : 
“berkenaan dengan pengadilan” atau “berkenaan dengan
penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum”. 
Akuntansi forensik dapat diartikan penggunaan ilmu akuntansi
untuk kepentingan hukum.

¨ D. Larry Crumbley editor-in-chief dari Journal of Forensik
Accounting (JFA) : secara sederhana , akuntansi forensik
adalah akuntansi yang akurat (cocok untuk tujuan hukum).  
Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah
perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses
peninjauan judicial atau administratif.

Akuntan Forensik

¨ Tertuang dalam pernyataan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHP) pasal 179 ayat (1) menyetakan bahwa : “Setiap orang yang 
diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau dokter
atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. 

¨ Banyak orang memahami profesi dokter dalam peraturan diatas dikenal
dengan sebutan dokter forensik, namun “ahli lainnya” yang dalam hal ini
termasuk juga akuntan belum banyak dikenal sebutannya sebagai akuntan
forensik.

¨ Akuntan forensik bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan
(litigation), namun juga berperran dalam bidang hukum diluar pengadilan
(non litigation)  misalnya dalam membantu merumuskan alternatif
penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi
dan upaya menghitung dampak pemutusan / pelanggaran kontrak.



Be an Forensic Accountan

¨ Memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat.
¨ Pengenalan perilaku manusia dan organisasi (human dan

organization behaviour).
¨ Pengetahuan tentang asspek yang mendorong terjadinya

kecurangan (incentive, pressure, attitudes, rationalization, 
opportunities).

¨ Pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti
keuangan dan bukti hukum).

¨ Pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi (profiling).
¨ Pemahaman terhadap pengendalian internal.
¨ Kemampuan berpikir seperti pencuri (think as a theft).

Penerapan Akuntansi Forensik di Indonesisa

¨ Bulan Oktober 1997, Indonesia telah menjajaki kemungkinan untuk
meminjam dana dari IMF dan Worl Bank untuk menangani krisis keuangan
yang semakin parah. Sebagai syarat pemberian bantuan, IMF dan World 
Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon Die Diligence Process 
(ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan
Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sample Bank 
Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakukan overstatement 
asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-
33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang 
berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Likuidasai tersebut kemudian
diingat menjaddi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya
penarikan besar-besaran dana (rush) tabungan dan deposito di bank-bank 
swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukuan
perbankan. ADDP tersebut tidak lain adalah penerpan akuntansi forensik
atau audit investigasi.



¨ Pricewaterhouse Cooper (PwC) sebuah kantor akuntan besar dunia (The Big 
Four) dalam membongkar kasus Bank Bali. PwC dengan softwere khususnya
mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram 
cahaya yang mencuat dari matahari (sunburts). Kemudian PwC 
meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Sayangini
keberhasilan ini tidak diikuti dengan keberhasilan sistem pengadilan.

¨ Kasus lainnya pada tahun 2006, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi
Keuangan (PPATK) mampu membuktikan kepada pengadilan bahwa
Adrian Woworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp. 1,3 
triliun, dengan menggunakan metode follow of the money yang mirip
dengan metode PwC dalam kasus Bank Bali.

¨ PPATK juga berhasil mengungkap beberapa transaksi “ganjil” 15 Pejabat
Kepolisian kita yang memiliki saldo rekening Milyaran Rupiah padahal
penghasilan mereka tidak sampai mengasilkan angka fantastis tersebut.
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Hukum :
-Pidana
-Perdata

-Administratif
-Arbitrase

-Alternatif Penyelesaian Sengketa
-Ekstradisi dan MLA

Akuntans
i Ganti
Rugi



Metodologi Akuntansi Forensik

¨ Perbedaaan utama akuntansi forensik maupun audit konvensional lebih
terletak pada mindset (kerangka pikir. Metodologi kedua jenis akuntansi
tersebut tidak jauh berbeda.

¨ Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan (exeption, oddities, 
irregularities) dan pola tindakan (product of conduct) daripada kesalahan
(errors) dan keteledoran (ommisions) seperti pada audit umum. Prosedur
utama dalam akuntansi forensik menekankan pada analytical review dan
teknik wawancara mendalam (in depth interview) walaupun seringkali masih
juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, 
konfirmasi dan lain sebagainya.

¨ Akuntansi forensik biasanya memfokuskan pada area-area tertentu
(misalnya penjualan, atau pengeluaran tertentu) yang ditengarai telah
terjasi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam atau orang
ketiga (tip off) atau, petunjuk terjadinya kecurangan (red flag), petunjuk
lainnya.  Data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kecurangan
terbongkas karena tip off ata ketidaksengajaan (accident)

Akuntansi forensik menangani fraud, khususnya
corruption dan misappropriatetion of asset.

Di Amerrika Serikat para pelaku fraud yang cerdik
dimanfaatkan untuk mendeteksi fraud lainnya oleh

negara dan menangkap pelakunya (mis : Barry 
Minkow, CEO dari ZZZZ Best yang juga pendiri

Fraud Discovery Institution). 



Question

Mengapa akuntansi
forensik ?

Mengapa perlu Akuntansi Forensik

¨ Kasus korupsi di Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Tingkat 
korupsi yagn masih tinggi juga menjadi pendorong yang kuat untuk
berkembangnya praktik akuntansi forensik di Indonesia.

¨ Pada pertemuan Asia Pasific mengenai fraud  athun 2004, Deloitte Touche
Tohmatsu melakukan polling terhadap 125 delegasi. 82% menyatakan
mengalami peningkatan dalam corporate fround dibanding tahun
sebelumnya, 36% menyatakan peningkatan fraud yang sangat besar

¨ Fraud terjadi karena corporate governance yang rendah, lemahnya
enforcement, standar akuntansi dan lain-lain konsistem dengan tingat
korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara.

¨ Berdasarkan forcat BMI kartal ke empat 2006 mengenai lingkungan usaha
diperleh bahwa sistem hukum di Indonesia yang tidak handal dan
pembasmian korupsi akan meningkatkan minat para investor untuk
menanamkan uang mereka di Indonesia.



Indikator Kecenderungan Korupsi

Tiga indeks yang diterbitkan oleh Transparency 
International (Tuannakota, 2007) :
¨Corruption Perception Index (CPI), 
¨Global Corruptiom Barometer
¨Bribe Payers Index
Ketiga indeks ini dapat diperoleh dari website Transparency International 
www.tranparency.org. Di indonesia organisasi ini bernama Transparency 
International Indonesia dengan website www.ti.or.id

PCI

¨ Menunjukkan urutan-urutan negara sesuai persepsi urutan-
urutan tingkat korupsi yang dilakukan pegawai negri dan
kaum politisi. Survei ini mencerminkan persepsi dan
pandangan para pengsaha dan analis dari seluruh dunia, 
termasuk para pakar dari negara yang disurvai.

¨ Definisi korupsi yang digunakan dalam survei ini adalah
penyalanggunaan jabatan oleh pegawai negri dan kaum
politisi untuk kepentingan probadi. Survai ini tidak
membedakan korupsi yang bersifat administrasi atau politis, 
atau anara korupsi besar dan korupsi kecil

¨ Skor didasarkan atas rata-rata bergerak selama tiga
terakhir.



GCB

¨ Survai dilakukan oleh Gallup International atas nama TI.
¨ Menyajikan survei sejumlah orang dari beberapa negara

miskin, menengah dan kaya

¨ GBI berupaya memahami bagaimana dan ddengan cara apa
korupsi mempengaruhi hidup orang banyak, dan memberikan
indikasi mengenai bentuk dan betapa luasnya korupsi, dari
sudut pandang anggota masyarakat di seluruh dunia.

¨ Sektor masyarakat yang paling korup, bagian hisup yang 
paling dipengaruhi korupsi, apakah ada penigkatan korupsi
dibanding masa lalu, dan apakah di masa mendatang korupsi
akan naik atau turun.

BPI

¨ Survai dilakukan oleh Gallup International atas nama
TI atas negara-negara berkembang.

¨ BPI memusatkan perhatian pada kecenderungan
negara-negara pengekspor untuk melakukan
penyuapan (bribery) di luar negri, mereka
menciptakan supply side dari korupsi.

¨ BPI menegaskan adanya penerimaan dan
pengeluarandalam transaksi bisnis Indonesia, karena
itu BPI dilengkapi CPI.



Indikator-indikator Lainnya

¨ International Country Risk Guide
¨ Control of Corruption
¨ Kajian tingkat kebebasan pers
¨ Masukkan penanaman modal asing
¨ Tingkat pelarian/keluarnya investasi
¨ Incremental Capital Otput Ratio (ICOR)

Sebagai akuntan forensik, perlu memahami makna dari masing-
masing indikator atau indeks, bagaimana mereka dikompilasi, 

siapa yang mengkompilasi, apa kelemahan indikator atau
indeks tersebut. dst.

Maksudnya adalah agar kita mendapat ketegasan bahwa
betapa pentingnya akuntansi forensik.

Namun, akuntansi forensik bukan segala-galanya atau obat
cespleng untuk membasmi krupsi. 



Question

Lingkup akuntansi
forensik ?

Batasan Wilayah

¨ Dilihat dari lembaga yang menerapkannya
¨ Dilihat dari tujuan dilakukannya investigasi.



Praktek di Sektor Swasta

¨ Bologna dan Lindquist perintis mengenai akuntansi forensik menekankan
beberapa istilah dalam perbendaharaan akuntansi, yakni : fraud auditing, 
forensic accounting, investigative support, dan valuation analysis

¨ Litigaton support merupakan istlah yang paling luas, segala sesuatu yang 
dilakukan dalam akuntansi forensik bersifat dukungan untuk kegiatan
litigasi.

¨ Akuntansi foresik dimulai sesudah ditemukan indikasimawal adanya fraud. 
Audit invesigasi merupakan bagian awal dari akuntansi forensik.

¨ Sedankan valuation analysis berhubungan dengan dengan akuntansi atau
unsur hitung-hitungan. Mis : menghitung kerugian negara karena terjadi

korupsi.

Praktek di Sektor Pemerintahan

¨ Praktiknya sama akuntansi forensik pada sektor swasta, 
perbedaanya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh
rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di dalam berbagai
lemaga.

¨ Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan
negara (BPK), ada lembaga yang merupakan bagian dari
pengawasan internal pemerintah (BPKP), ada lembaga-
lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan
memerangi kejahatan pada umumnya,dan korupsi khususnya
(PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK. Juga
ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai
pressure group.



SELESAI

Next : Atribut, Standar dan Kode Etik Akuntansi Forensik
(Ref. Bab 4 Buku 1)


