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Definisi FRAUD

• G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan
Joseph T. Wells
– Kecurangan (fraud) adalah penipuan kriminal

yang bermaksud untuk memberi manfaat
keuangan kepada si penipu.

– Kriminal bukan berarti secara ketat dalam arti
hukum. Namun, kriminal berarti setiap tindak
kesalahan yang serius yang dilakukan dengan
maksud jahat.

– Karakteristik manfaat keuangan diperlukan
agar tidak memasukkan tipe penipuan kriminal
tertentu, yang secara umum tidak
dipertimbangkan sebagai kecurangan.
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• Black Law Dictionary
– Kecurangan adalah istilah umum, mencakup

berbagai ragam alat kecerdikan (akal bulus) 
manusia dapat direncanakan, dilakukan oleh
seorang individual, untuk memperolah manfaat
terhadap pihak lain dengan penyajian palsu
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• Tidak ada aturan yang tetap mendefinisikan
kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, 
akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak
layak/wajar untuk menipu orang lain 

• Kecurangan biasa dicirikan oleh penipuan (deceit), 
penyembunyian (concealment) atau pelanggaran
(violation of trust) , baik yang bersifat ancaman
pelanggaran atau kekuatan fisik.

• Tujuan fraud dilakuan oleh individual dan organisasi
untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa ; untuk
menghindari pembayaran atau kerugian jasa ; atau
untuk mengamankan kepentingan pribadi atau usaha



FRAUD DALAM KHUP

• Pasal 362 : Pencurian

• Pasal 368 : Pemerasan dan pengancaman

• Pasal 372 : Penggelapan

• Pasal 378 : Perbuatan curang

• Pasal 396 : Merugikan pemberi piutang dalam keadaan paillit

• Pasal 406 : Menghancurkan atau merusak barang

• Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 
dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-undang
Pemberantasan Tindak Korupsi (UU Nomor. 31 Tahun 1999)
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Rumusan Tindak Pidana Korupsi
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)
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Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara

Delik Perbuatan Pemerasan

Delik Perbuatan Curang

Delik Penggelapan dalam
Jabatan

Delik Gratifikasi

Pasal 2(1); 3

Pasal 12 huruf e,f,g

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;
Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Pasal 8; 9; 10 a,b,c

Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan
delik-delik
yg diadopsi
dari KUHP 
(berasal dari
pasal 1 ayat
1 sub c UU 
no. 3/71) 

Delik pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); 
Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; 
Ps 6(2); Ps 12 c,d

Selama ini sebagian masyarakat memandang korupsi hanya
sebagai delik tindak pidana (TPK), hal ini mendorong strategi
pemberantasan yang sifatnya represif saja.

Delik Benturan kepentingan
dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf i



WHO COMMITS  FRAUD?
Anyone can commit fraud

College Students Fraud Perpetrators Other Property Offenders

Tipe-Tipe Kecurangan

• Pada pembahasan ini fraud dibatasi pada
fraud yang terjadi pada perusahaan dalam
hubungan jerja (occupational fraud)

• ACFE menggambarkan occupational fraud 
dalam bentuk FRAUD TREE

• Fraud Tree mempunyai tiga cabang utama
Corruption, Assets Misapproriation dan
Fraudulent Statement

8



9

Asset
Misappropriatio
n
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Penyebab Fraud

• Edwin H. Sutherland memperkenalkan istilah
white collar crime merupakan kecurangan
yang dilakukan masyarakat atas (pengusaha
dan profesional berkerah putih).

• Sedangkan muridnya Donald R. Cressey
meneliti tentang para pegawai yang mencuri
uang perusahaan (embezzlers), yakni mereka
yang melanggar kepercayaan atau amanah
yang dititipkan kepada meraka. 

• Dalam perkambangannya hipotesis Cressey
lebih dikenal dengan Fraud Triangle
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Mengapa korupsi?
The Fraud Triangle 
by Donald R. Cressey
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The Fraud
Triangle

Opportunity

Incentive/
Pressure

Rationalization
/Attitude



Situas-situasi yang 
Menimbulkan Praktik Fraud

1. Kewajiban yang terkait dengan jabatan 
yang dipercayakan kepadanya (violation 
of ascried obligaton)

2. Pemecahan masalah dari kegagalan 
pribadi (problem resulting from personal 
failur)

3. Kegagalan bisnis (business reversal)
4. Keterpurukan dalam kesendirian 

(Physical isolation)
5. Kekalahan status (status gaining)
6. Hubungan pemberi kerja dengan pekerja 

(employer-employee relation)
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The Fraud
Triangle

Opportunity

Incentive/
Pressure

Rationalization
/Attitude

• masalah keuangan; 

• masalah obat terlarang, judi, 
perselingkuhan dan 
sejenisnya; 

• tekanan di lingkungan kerja; 
• tekanan lain

• Kantor berutang pada saya
• Saya hanya meminjam dan akan dikembalikan
• Tidak ada seorangpun yang akan dirugikan
• Ingin dihargai lebih
• Untuk tujuan baik
• Saya telah banyak berjasa kepada negara
• Orang lain juga melakukan hal yang sama, dll

� Lemahnya pengendalian 
� Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja organisasi

� Akses informasi yang tertutup/terbatas
� Ketidakpedulian, dan apatisme

�Tidak adanya hukuman  atau hukuman yang sangat ringan 
Bagi pelanggar peraturan organisasi

� kesempatan 



White Collar Crime
• Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai 

: Kejahatan kelas atas, kelas manusia berkerah putih 
yang terdiri atas orang-orang bisnis dan profesional 
terhormat atau dihormati. Kejahatan kerah putih terbatas 
pada kejahatan yang dilakukan dalam lingkungan jabatan 
mereka.

• Sedangkan Federal Bureu of Justice Statistic 
mendefinisikan : Kejahatan tanpa kekerasan demi 
kuntungan keuangan yang dilakukan dengan penipuan 
oleh orang yang pekerjaannya dalah wiraswasta, 
prfesional atau semi profesional dan yang memanfaatkan 
keahlian dan peluang yang diberikan oleh jabatannya ; 
juga kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan 
keuangan yang dilakukan dengan penipuan oleh orang 
yang memounyai keahlian khusus dan pengetahuan 
profesional mengenai bisnis dan pemerintahan, meskipun 
ia tidak terkait dengan pekerjaannya
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• Definisi menurut Albert J. Reiss, Jr dan 
Albert Biderman :

Pelanggaran kerah putih adalah pelanggaran 
terhadap hukum yan terkena sanksi tertentu dan 
yang meliputi pemanfaatan kedudukan pelakunya 
yang mempunyai kekuasaan ekonomi, pengaruh 
atau kepercayaan dalam lembaga-lembaga yang 
sebenarnya bmempunyai legitimasi ekonomi dan 
politik namun disalahgunakan untuk keuntungan 
ilegal atau untuk melakukan kegiatan ilegal untuk 
keuntungan pribadi  atau organisasi
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