
Pertemuan 3_Akuntansi Forensik 
dan Audit Investigasi

Pada bab ini akan dibahas  korupsi 
sebagai fenomena sosiologi dan 

dampaknya pada sendi-sendi sosial dan 
perekonomian secara makro



1. What is corruption
2. Ehat countries are the most corrupt
3. What are the common characteristicts of 

countries with high corrupt
4. What is the magnitude of corruption
5. Do higher weges of beureucrats reduce 

corruption
6. Why have there been so few (recent) 

successful attemtpts to fight corruption
7. Does corruption adversely affect growth

ûKorupsi umumnya di definisikan sebagai 
penyalahgunaan jabatan di sektor 
pemerintahan (misuse of public offering) 
untuk keuntungan pribadi.

ûKorupsi merupakan outcome, cerminan 
dari lembaga-lembaga hukum, ekonomi, 
budaya dan politik suatu negara.

ûKorupsi dapat berupa tanggapan atas 
peraturan yang berguna atau peraturan 
yang merugikan



û Korupsi menjadi indikator atas tata kelola yang 
tidak sehat dan berkembang menjadi isu 
penting dalam lingkungan politik dan ekonomi 
global. 

û Secara konsep, korupsi menjelaskan mengenai 
bagian dari suatu sistem yang tidak memenuhi 
kewajiban seperti yang telah menjadi tujuan, 
atau memenuhinya dalam cara yang tidak benar; 
dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi 
tujuan organisasi secara keseluruhan.
Semakin kuat penegakan hukum di suatu 
negara, maka pemberantasan korupsi di negara 
tersebut dapat berjalan dengan baik.

ûKorupsi menyebabkan tantangan serius 
terhadap pembangunan suatu negara, baik 
dalam sektor politik dan ekonomi. 
• Dalam dunia politik, merusak tatanan demokrasi dan 

tata kelola negara yang baik melalui pelanggaran 
atau bahkan destabilisasi proses atau prosedur 
formal. 

• Korupsi juga dapat merusak pembangunan ekonomi 
dengan menghasilkan suatu penyimpangan dan 
inefisiensi sumber daya publik. Korupsi juga dapat 
menyebabkan distorsi ekonomi terutama pada 
sektor publik dengan menyelewengkan investasi 
publik menjadi proyek modal ketika suap dan 
kickback terjadi. 



û Secara lebih umum, korupsi dapat menghilangkan 
kepercayaan publik terhadap institusi negara yang 
telah memainkan kekuasaan secara ilegal. 

û Dalam percaturan politik, kondisi tersebut diperkuat 
oleh dominasi eksekutif yang menyebabkan 
hilangnya respek terhadap nilai-nilai tata kelola
yang baik (good governance), seperti akuntabilitas, 
transparansi, dan partisipasi . 

û Korupsi juga mengurangi kinerja dan nilai-nilai 
pemerintahan, dalam hal kualitas pelayanan dan 
infrastruktur oleh pemerintah.
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The Fraud
Triangle

Opportunity

Incentive/
Pressure

Rationalization
/Attitude

MENCEGAH korupsi
Fire Triangle 

Api hanya terjadi jika ada 3 hal 
secara simultan yaitu panas, bahan 
bakar, dan oksigen.
Apa yang bisa mengurangi 
kesempatan; motivasi/tekanan; 
dan rasionalisasi untuk melakukan 
korupsi ?



Sistem 
Hukum

Judiciary corruption yang tampak dalam bentuk abuse of power maupun 
bribery dan embezzlement dalam proses penegakan hukum dan 
pencarian keadilan merupakan bukti lemahnya sistem hukum. Kelemahan 
sistem hukum ini menghasilkan putusan yang tidak berkualitas dan
ketidakpastian hukum.

Sistem 
Politik

Sistem politik yang ada harus memberi ruang yang cukup untuk 
partisipasi publik. Juga harus memberi mandat dan dukungan kepada 
lembaga-lembaga pemberantasan korupsi.

Sistem 
Sosial

Sistem sosial kita tidak mengenal pembatasan yang tegas antara yang 
private dan yang publik (mobil dinas wajar saja digunakan untuk antar 
jemput anak sekolah). Materialisme dan konsumerisme membuat kita
lebih memandang tampak luar sesorang.

Sistem 
Budaya

Konsep ‘rezeki’ banyak menyimpang. Uang lelah, uang pelicin, uang 
sidang, dll dianggap sebagai rezeki. lebih parah lagi ada semacam 
kewajiban untuk berbagi sehingga menjadi berjamaah.

Sistem 
Administrasi 
Pemerintahan

Manajemen SDM masih sangat lemah. Molekulisasi birokrasi dan 
kekuasaan, yang memunculkan ‘penguasa-penguasa’ baru setiap 
ada pergantian manajemen pemerintahan. Banyak sistem di 
departemen yang masih memberi peluang korupsi. 9

û …. Ketika ditanya apakah petugas selalu meminta uang lebih, menurutnya 
tidak selalu, “kita beri karena memang sudah kebiasaan.” Kalau mobil 
saya ditilang, tidak pernah dikasih surat tilang. Biasanya sopir langsung kasih 
uang dan jalan. Pernah juga dikasih surat tilang, tapi bayarnya juga langsung di 
jalan. (Responden pengusaha angkot di Ambon)

û ..... Namun beberapa responden lain mengakui, bahwa mereka sering justru 
memberikan uang pelicin meskipun tidak diminta.

û ...... Menurutnya hal tersebut wajar saja, sebagai ucapan terima kasih dan 
tidak bersifat mengikat ataupun ada keharusan.

û Hal ini sopan santun biasa/lumrah
û ...... If we use money, then there is no problem.
û ...... Here it's nice.  Everything is negotiable. From my personal experience, 

abroad, they are (the civil servants) are very competent, but inflexible/rigid.  It's 
very simple, so that we don't lose time.

à Sebagian besar expatriat menganggap membayar suap merupakan sesuatu 
yang wajar di Indonesia, sehingga mereka juga melakukannya.
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Temuan 
Survei TII 

2006:

IRONISNYA :  .....Meskipun sering melakukan praktik suap dengan berbagai alasan, 
para pelaku usaha sesungguhnya menyadari efek negatif dari korupsi.
Berdasarkan survei, mereka menganggap  korupsi sungguh memberikan banyak 
dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan:, diantaranya kemiskinan, reputasi 
Indonesia di luar negeri, budaya dan nilai masyarakat, kehidupan politik, dan tentu saja 
bisnis......



û Pemborosan, inefisiensi
û ‘Ungkapan terima kasih’ atas jasa yang memang seharusnya 

diberikan
û Tidak menghargai waktu
û Memperlambat/menghambat pelayanan untuk mendapatkan 

uang/’ongkos administrasi’
û Aneka ‘biaya pendidikan’ sekalipun dikatakan SPP gratis
û Perencanaan kegiatan dibuat dengan ‘pertimbangan’ tertentu
û Mem-proyek-kan kegiatan rutin instansi pemerintah 
û dll.
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Perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku 
yang wajar/biasa dalam seluruh aspek 

kehidupan kita sehari-hari.

û Mari bersama-sama kita melihat berada dalam 
lingkungan sistem yang manakah kita. Jangan2

kita bukan cuma menjadi korban, tetapi juga 
menjadi ‘pelaku’ karena lemahnya sistem yang kita 
jalankan.

û Upaya pemberantasan korupsi memerlukan 
perbaikan sistem, baik yang sifatnya 
mikro/parsial/ gradual atau yang sifatnya 
makro/suprasistem.

û Oleh karena itu adalah menjadi tugas kita masing-
masing untuk memperbaiki sistem di mana kita 
berada agar menjadi lebih transparan, 
partisipatif, dan lebih akuntabel.

û Intinya KITA SEMUA HARUS BERUBAH à
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