
Pertemuan 2_AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI

Setiap profesi mempunyai persyaratan bagi 
anggotanya.

Persyaratan profesi dapat terwujud dalam berbagai 
betuk antara lain :                                  atribut, 

standar dan kode etik

Umumnya persyaratan bagi akunta forensik serupa 
dengan para auditor pada umumnya. Namun, ciri 

khas pekerjaan investigator atau akuntan forensik, 
mewarnai ciri khas tuntuan dan persyaratan profesi 

ini.



Ò Atribut merupakan sifat, ciri, atau karakteristik dari 
suatu entitas dari suatu obyek atu entitas.

Ò Atribut investigator menurut Howard R. Davia :
1. Dari awal upayakan “menduga” siapa pelakunya
2. Fokus pada pengumpulan bukti untuk proses pengadilan
3. Kreatif dalam menerapkan teknik inestigasi, berpikir 

seperti penjahat, jangan mudah ditebak.
4. Kewaspadaan pada persekongkolan, baik ordinary 

conpiracy atau pseudo-conpiracy (jika dinilai SPI sudah 
baik)

5. Kenali pola fraud. Auditor harus mempertimbangkan 
apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan (kick 
back, off the book) atau di luar pembukuan

Ò Selain kemampuan teknis ada beberapa 
kemampuan unik yang harus dimiliki investigator 
antara lain :
É Kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai 

saksi secara fair, tidak memihak, sahih dan akurat, 
serta pelaporan secara lengkap dan akurat

É Kemampuan berurusan dengan manusia
É Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa “mereka”
É Kemampuan teknis mengenai konsep-konsep 

keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan 
terhadapnya.



Ò Kualitas akuntan forensik menurut Robert J. 
Lindquist :
ÉKreatif 
ÉRasa ingin tau
É Tak menyerah
É Akal sehat
ÉBusiness sense
ÉPercaya diri

Ò Standar adalah ukuran mutu. 
Ò Standar investigator menurut K.H. Spencer Pickett dan 

Jennifer Pickett, antara lain :
1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik uang 

diakui
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian 

sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan
3. Pastikan bahwa para investigator mengerti ha-ha asasi 

pegawai dan senantiasa menghormatinya
4. Beban pembuktian ada pada yang “menduga”

pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut 
umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam 
kasus hukum administratif maupun dalam hukum pidana



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

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

Ò Kode etik merupakan bagian dari dari kehidupan 
berprofesi yang mengatur hubungan antara 
anggota profesi dengan sesamanya, dengan 
pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan 
dengan masyarakat luas.

Ò Kode etik beisi nilai-nilai luhur yang amat pentig 
bagi eksistensi profesi, antara lain : integritas, 
rasa hormat dan kehormatan serta nilai-nilai luhur 
lainnya yang menciptkan rasa percaya dari 
pengguna dan stakeholders lainnya.



Ò Penegakan (enforcement) yang tegas dan 
konsisten akan memperjelas kredibilitas 
profesi

100 – Independence
100  Reporting responsibility
102  Ojectivity 

200 – Profesional Proficiency
210 Staffing
220 Knowledge, Skill and Disciplnes
230 Supervision
240 Compliance with Standards of Conduct
250 Human Relations
260 Cummunications
270 Continuing Education
280 Due Profesional Care



Ò300 – Scope of work
310 Reliability and Integrity of Information
320 Compliance with policies, plans, procedures, laws and 

regulations
330 Safeguarding of asset
340 Economic and Efficient use of resource
350 Accomplishment of establish objectives and goals for 

operations or program

Ò 400 – Performance of review work
410 Probem recognition (and evaluation)
420 Review planning
430 Evidence collection
440 Evodence evauation
450 Comunication of results



Akuntansi Forensik dan Audit Investgasi 

Tatanan kelembagaan akan berfous pada 
sektor publik, khususnya bidang keuangan 

negara, perbendaharaan negara, 
pemeriksaan pengelolaan  keuangan dan 
tanggungjawab keuangan negara serta 

pemerantasan korupsi



KELAMAHAN DALAM PEMERIKSAAN 
KEUANGAN NEGARA
û Pada umumnya laporan BPK mupun BPKP mengenai 

kebocoran atau ketimpangan diabaikan tanpa ada 
tindakan terhadap pejabat yang terlibat

û BPK menghadapi kendala-kendala sumber daya yang 
parah

û Tidak adanya undang-undang audit modern 
menyebabkan kerancuan di balik mana organisasi-
organisasi yang ingin menghindari audit bisa bersembunyi

û Palemen, Depkeu, dan departemen-departemen teknis 
tidak mempunyai proses yang digariskan secara jelas 
untuk menindaklanjuti temuan-temuan audit  dan 
mengambil langkah perbaikan, dan sebagai akibatnya 
tidak terjai tindaklanjut sistematis.

û BPK tidak berwenang mengumumkan temuan-
temuannya.

û Terdapat beberapa duplikasi fungsi

TATANAN KELEMBAGAAN




