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Fraud Investigation  Approach 

• Analyze available data 

• Create hyphoteses 

• Test the hyphoteses 

• Refine and amend the hyphoteses 

* Fraud Examiner Manual 2012 

Pendahuluan 



Definisi Bukti Audit 

• Segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam rangka 

menentukan informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan (Arens & Loebbeccke) 

 

• Sesuatu yang dapat membuktikan (Lawrence B. Sawyer) 

 

• Sesuatu yang terkait untuk pembuktian atau sanggahan atas 

fakta/akibat (“Anything that relates to the proving or disproving 

of a fact or consequence”), {Fraud Examiners Manual 2012} 



JENIS BUKTI AUDIT 

1. Bukti (pengujian) fisik 

2. Bukti dokumen 

3. Bukti analisis 

4. Bukti keterangan 



Penggolongan/ Klasifikasi  Bukti  Audit  

 

Membuktikan atau tidak membuktikan 

• Bukti Langsung (Direct Evidence) 

• Bukti Tidak Langsung (Circumstansial Evidence) 

 

Otentik atau tidak Otentik 

• Bukti Utama (Primary Evidence) 

• Bukti Sekunder (Secondary Evidence) 

 

Kebersesuaian 

• Bukti Pendukung (Corroborative Evidence) 



Sumber Bukti 

1. Saksi 

2. Kantor/organisasi yg menjadi obyek investigasi. 

3. Kantor/ Organisasi yg melakukan interaksi/ transaksi dg 
obyek investigasi. 

4. Instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. 

5. Informasi elektronik. 

6. Bukti forensik. 

7. Alat komunikasi elektronik. 

8. Tersangka. 

9. Sumber informasi lainnya 



KARATERISTIK KEKUATAN BUKTI 

KUAT 

a. Obyektif 

b. Dokumen 

c. Opini Ahli 

d. Langsung 

e. Berasal Dari Sistem dg IC yang 

baik 

f. Independen Dari Operasi Auditee 

g. Didukung oleh Bukti Lain 

h. Berasal dari Catatan yang Dibuat 

Tepat Waktu 

LEMAH 

a. Subyektif 

b. Opini 

c. Opini Awam 

d. Tidak Langsung 

e. Berasal Dari Sistem dengan IC yang 

lemah 

f. Disiapkan oleh Auditee 

g. Tidak didukung bukti lain 

h. Berasal dari catatan yang dibuat 

kemudian 



Without Evidence, 
there is no case!! 

 



METODE PENGUMPULAN BUKTI 

1. Membangun circumstantial case melalui interviu saksi 

yang kooperatif dan dokumen yang tersedia; 

2. Menggunakan circumstantial evidence untuk 

mengidentifikasi dan beralih ke saksi internal yang dapat 

memberikan bukti langsung tentang pihak-pihak yang 

diduga terlibat; 

3. Seal the case, identifikasi dan tanggapi bantahan pihak 

terlibat, dan buktikan kesengajaan melalui pemeriksaan 

(examination) subyek atau sasaran. 



Seal the 
Case 

PENDEKATAN  

PEMBUKTIAN FRAUD 



Teknik  Pengumpulan Bukti 

1. Pemeriksaan fisik (Physical examination) 

2. Konfirmasi (Confirmation) 

3. Inspeksi dokumen (Inspection) 

4. Observasi (Observation) 

5. Tanya jawab dengan auditan (Inquires of the clients ) 

6. pelaksanaan ulang (Reperformance) 

7. Prosedur analitis (Analytical procedures) 

8. Menghitung Kembali (Recalculation/Recomputation) 



CARA MEMPEROLEH BUKTI DOKUMEN 

• Peminjaman dokumen 

• Foto copy dokumen 

• Permintaan data kepada  pihak III 

• Upaya lainnya. 



Syarat/ Kualitas Bukti Audit 

 

 

 

Relevan -------- Kompeten -------- Cukup 



RELEVAN 

Bukti dianggap relevan jika bukti tersebut 

merupakan salah satu bagian dari rangkaian 

bukti-bukti (chain of evidence) yang 

menggambarkan suatu proses kejadian atau jika 

bukti tersebut secara tidak langsung me-

nunjukkan kenyataan dilakukan atau tidak 

dilakukannya suatu perbuatan. 

 

 



KOMPETEN 

• Bukti diproduksi oleh pihak yang kompeten 

• Bukti diperoleh dengan cara yang sah 

 

 



CUKUP 

Bukti audit yang cukup 
berkaitan dengan jumlah 
bukti yang dapat dijadikan 
dasar untuk menarik suatu 
simpulan audit 

 

 



evaluasi Bukti 

1. Memberikan petunjuk untuk memperoleh bukti lain. 

2. Menunjukkan gambaran suatu kejadian/ peristiwa. 

3. Menilai apakah hipotesa yang disusun telah 
menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. 

4. Menyimpulkan terbukti atau tidaknya suatu fraud. 

  

Tujuan: 



EVALUASI BUKTI 

 Kelengkapan.  

 Mencakup semua transaksi/ peristiwa yang terjadi dalam periode tertentu. 

 

 Akurasi.  

 Kebenaran dan kesesuaian antara bukti dengan fakta yang sebenarnya, atau antara 

bukti satu dengan bukti lainnya. 

  

 Validitas.  

 Validitas = sifat valid. Valid adlh menurut cara yg semestinya berlaku; sahih (kuitansi 

itu -sahih- apabila dibubuhi tandatangan yg berwenang)/ keabsahannya. 



TAHAPAN EVALUASI BUKTI 

1. Find  :  Peroleh bukti yang relevan dg kasus 

2. Read & interpret document : membaca dan menafsirkan dokumen 

3. Determined Relevance : tentukan relevansi bukti dengan kasus, bukti yang tidak 

relevan diabaikan. 

4. Verify the evidence : menilai kebenaran suatu bukti. Perlu adanya dokumen 

pendukung 

5. Assemble the evidence : memasukkan bukti dalam rangkaian bukti yang dapat 

menggambarkan kenyataan 

6. Draw Conclusions : menyusun simpulan atas setiap bukti yang diterima 

 



HUBUNGAN BUKTI AUDIT DENGAN ALAT BUKTI 
(KUHAP) 

BUKTI AUDIT 

• Pengujian Fisik 

• Bukti Konfirmasi 

• Bukti Dokumen 

• Bukti Observasi 

• Bukti Tanya Jawab 

• Pelaksanaan ulang 

• Prosedur Analisis 

ALAT BUKTI (KUHAP) 

• Keterangan saksi 

• Keterangan ahli 

• Surat 

• Petunjuk 

• Keterangan terdakwa. 



Tools Pembuktian Fraud 

• Bagan alur (Flow chart) 

• Mapping 

• Matriks 

• Analisis Dokumen 

• Teknik Wawancara 



Flow Chart 

• Menyajikan rangkaian bukti dalam 

kronologi fakta (orang dan tindakan) dan 

kerangka waktu kejadian untuk tujuan 

pembuktian. 

• Menandingkan antara prosedur yang 

seharusnya dengan proses yang 

dijalankan “The purpose of maintaining 

a chronology  is to establish 

the chain of events leading  

to the proof.....(FEM2012)” 



Kegunaan Flow Chart 

 Memudahkan dalam mengamati kelemahan dan atau penyimpangan 

prosedur yg terjadi, 

 Membantu proses mengidentifikasi pihak-pihak yg terlibat baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap suatu penyimpangan. 

 Membantu auditor menentukan bukti-bukti apa yang masih harus 

dikumpulkan. 

 Membantu auditor dalam merencanakan permintaan keterangan kepada 

pihak terkait 

 Membantu auditor dalam menentukan kasus posisi (perbuatan, modus 

operandi, dampak) 

 

 



Mapping 

Menyajikan secara sistematis: 

– Apa sebenarnya yg terjadi, siapa pelakunya, bagaimana 

modus operandinya 

– Berapa kerugian yg diderita, faktor apa saja yg 

mendorong terjadinya kasus, faktor penyebab pokok apa 

saja serta penjelasan lainnya yg dpt lebih menjelaskan 

apa sebenarnya yg terjadi. 



Penerbitan & Perdagangan Commercial Paper dan Penggantian Mesin Pabrik Melalui Leasing 

USD 13,500,00 (Rencana di Reinvestasi) 

USD 6,500,000 (Rencana Leasing Finance) 

USD 20,000,000 (Ternata, CP dijual belikan 

Penerbitan CP: 

(1) Tanpa sepengetahuan Dekom dan 

(2) Persetujuan RUPS selanjutnya, CP  

nominal USD 20,000,000, diperdagangkan 

tidak untuk mendanai Leasing, dan selalu di 

rool over sampai dengan akhir tahun 1997, 

yang akhirnya dinyatakan default dengan  

posisi 13,933,717 

Jual beli CP/PN (dalam dolar) 

USD 20,000,000 

Kontrak Leasing 

Mesin pabrik hanya USD 5,703,750 

RKAP 1994, 1995 

carry over s.d 1996-1997 

1 

2 

PT AKF Jakarta 

PT AKS Jakarta 

Abadi 



Manfaat Mapping 

• Fleksibel: dapat dengan mudah menambahkan hal/materi baru di 

tempat yang sesuai. 

• Dapat memusatkan perhatian: tdk perlu banyak berpikir untuk 

menangkap uraian secara rinci, sehingga dapat lebih berkonsentrasi 

pada masalah pokoknya. 

• Meningkatkan pemahaman: memudahkan utk melakukan peninjauan 

ulang yg sangat berarti. 

• Memudahkan dalam mempresentasikannya. 



MATRIKS 

Uraian simpulan yang mengkaitkan bukti kasus yang 
telah didapatkan dengan ketentuan (pasal/unsur) 
peraturan perundangan yang berlaku 

Manfaat 

• Untuk menginventarisasi kelengkapan bukti yang 

telah diperoleh dikaitkan dengan pemenuhannya 

secara yuridis. 

• Untuk mengetahui pembuktian yang masih perlu 

dilakukan guna melengkapi suatu dugaan kasus. 

• Untuk meyakinkan bahwa suatu dugaan kasus telah 

memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana tertentu. 



MATRIK KASUS DEPOSITO PALSU 

No. Nama Jabatan/Pekerjaan Peranan/Pelanggaran 
Ketentuan/Pasal yang 

Dilanggar 

1 O Pimpinan Cabang Bank - Mengisi formulir pemindahbukuan dan 

pembukaan deposito 

- Mengisi nilai nominal pada sertifikat deposito 

- Mengetahui pemalsuan sertifikat deposito 

- Terima uang pelicin 

2 C Customer Service Bank - Tidak mengisi nilai nominal pada sertifikat 

deposito 

- Indikasi mengetahui sertifikat palsu 

3 M Dirut Perusahaan P (Pemilik 

uang tabungan) 

- Tidak membuat kerjasama dengan perusahaan 

Q 

- Kolusi dengan O dan N untuk pemanfaatan 

uang tabungan yang tidak benar 

- Terima uang pelicin 

4 N Dirut Perusahaan Q - Menggunakan uang tabungan yang tidak benar 

- Memalsukan sertifikat deposito 

- Memberikan uang pelicin 



Analisis Dokumen 

• Dalam kasus fraud sering disertai adanya pemalsuan 

dokumen atau dokumen yang diubah atau diganti atau 

dokumen yang dimanipulasi. 

• Walaupun bukan ahli dokumen, auditor harus aware 

atas cara-cara pelaku fraud dalam membuat dokumen 

yang tidak benar. 

• Kemungkinan penggunaan tenaga ahli forensik untuk 

memastikan kecurigaan. 



KERTAS KERJA AUDIT 

KERTAS KERJA AUDIT 

(Dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai 

bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan 

prosedur audit yang diterapkan atau digunakan, 

serta simpulan-simpulan yang diambil atau dibuat 

selama melakukan audit) 



Penerapan Teknik dan 

Pemberkasan (KKI) 

• Kertas Kerja Investigasi hendaknya berisi catatan, analisa, 
simpulan mengenai pelaksanaan/penerapan program investigasi 
mencakup:  

 Penyimpangan dan penyebabnya  

 Hasil pengujian-pengujian yang dilaksanakan 

 Bukti dan informasi yang diperoleh 

 Hasil Wawancara dan BAPK-nya 

 Gambaran tentang Modus Operandi  

 Simpulan dan rekomendasi 

 Kertas Kerja harus memuat dengan jelas tanggal dibuat, nama dan 
paraf penyusun serta pereview.  



Bentuk LHAI 

• Bentuk Bab (Diketemukan adanya 

penyimpangan/fraud) 

• Bentuk Surat (Tidak Diketemukan adanya 

penyimpangan/fraud) 



SUBSTANSI LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF 

  AKURAT 

  JELAS 

 TIDAK MEMIHAK 

 RELEVAN 

 TEPAT WAKTU 



PEMBACA LAPORAN  

Penulisan laporan berasumsi bahwa akan ada 
protes terhadap isinya dan auditor harus bertahan 

dengan apa yang sudah ditulisnya. 

  
 Penasehat hukum (Pengacara) 

 Tersangka atau Saksi 

 Pers  

 Peradilan 



TEKNIK WAWANCARA 



Kenapa Teknik 
Wawancara 

Penting 



• Ingat aksioma:  “Fraud tersembunyi” 

• Yang dibuktikan adalah “Perbuatan” 

• Sebagian bukti adalah “kesaksian” 

 



Pokok Bahasan 

• Tujuan dan Sifat Wawancara 

• Responden/ pihak yang diwawancarai 

• Persiapan Wawancara 

• Wawancara dan Pewawancara yang Baik 

• Hambatan dan fasilitator Komunikasi 

• Jenis-jenis pertanyaan 

• Mengamati reaksi responden 



Tujuan dan Sifat 

“Wawancara tidak sama 
dengan percakapan” 

Wawancara adalah tanya jawab yang 
terstruktur, bertujuan untuk 

memperoleh informasi dalam rangka 
pembuktian 



Pihak yang Diwawancarai dan Pendekatan Pembuktian 

Subject 

Co-Conspirators 

Corroborative 
Witness 

Neutral Third Party 
Witness 

Check 
personal/company/
other records 



Persiapan Wawancara 

• Mempelajari berkas  

• Menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam 
wawancara 

• Mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh 

• Mempersiapkan poin-poin yang akan ditanyakan  

• Mempersiapkan tempat untuk wawancara 



Wawancara yang Baik 

 

1. Lama dan kedalaman wawancara cukup untuk mengungkap 

fakta-fakta yg relevan. 

2. Mencakup semua informasi yang berkaitan (mengeluarkan yang 

tidak relevan). 

3. Idealnya dilakukan sedekat mungkin dengan waktu kejadian. 

4. Objective: fair dan tidak memihak. 

 

 



Pewawancara yang Baik 

 

1. “People persons” dan berbakat dalam interaksi dengan orang 

• Tidak banyak interupsi  

• Menunjukkan keseriusan (mendengarkan)  

2. Menunjukkan fairness: tidak menuduh, hanya ingin informasi yg 

relevan. 

3. Informal (tidak mempertontonkan wewenang) 

4. Berusaha untuk tidak bias 

5. Menunjukkan profesionalisme 

• Tepat waktu, berpakaian rapi, dsb 

6. Tidak ada kesan mengancam. 



Jenis-Jenis Pertanyaan 

1. Pertanyaan Pembuka (Introductory) 

2. Informasional 

3. Assessment Question 

4. Penutup (Closing) 

5. Memperoleh pengakuan (admission 

seeking) 



Tujuan Pertanyaan Pembuka 

• Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud wawancara  

• Membangun  hubungan (rapport)  

• Membangun suasana wawancara 

• Mendapatkan komitmen untuk membantu 
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Menghindari Pertanyaan Sensitif 

• Hindari:   Gunakan:  

 

• Investigasi   Menanyakan 

• Audit    Telaah 

• Wawancara   Mengajukan   
    beberapa pertanyaan 

• Penggelapan/ pencurian Masalah kekurangan 
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Pertanyaan Terbuka 

“Coba ceritakan tentang pekerjaan/tugas 
Saudara” 

“Bagaimana pendapat saudara tentang 
permasalahan ini?” 

“Menurut saudara, bagaimana permasalahan 
tersebut dapat terjadi?” 

Suatu pertanyaan yang sulit dijawab dengan 

 “ya” atau “tidak”, Contoh: 



51 

Pertanyaan Tertutup 

“Apakah Saudara bekerja disini?” 

“Apakah Saudara mengetahui hal ini?” 

Suatu pertanyaan yang menghendaki jawaban 

Singkat dan tepat, biasanya  “ya” atau “tidak”,  

Contoh: 
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Pertanyaan Mengarahkan 

“Jadi Saudara menerima bagian uang itu dari 
saudara A?” 

“Saudara selama ini mendapatkan 
penghasilan dari berbagai sumber, kan?” 

Suatu pertanyaan yang mengandung jawaban 

Sebagai bagian dari pertanyaan. Biasanya 

untuk mengkorfimasi fakta yang telah dike 

tahui. Contoh: 
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Jenis Pertanyaan Yang Harus 
Dihindari 

• Pertanyaan negatif ganda (double negative) 

“ Tidakkah Saudara curiga bahwa uang 

Saudara terima itu berasal dari transak- 

si yang tidak benar?” 



Jenis Pertanyaan Yang Harus 
Dihindari 

• Pertanyaan 
Rumit/Kompleks 

“Apa tugas Saudara, sudah berapa lama 

Saudara bekerja disini, siapa saja kawan kerja 

Saudara disini dan bagaimana menurut Saudara 

mengenai kondisi kerja disini?” 



Menyiasati Keengganan 

(Resistence) 

 Suatu keengganan atau kemungkinan penolakan 
jawaban dari reponden 

 

 Semakin suatu topik tidak menyenangkan, semakin 
responden akan menolak. 



Cara Mengatasi Jawaban 
Resistance 

• Wawancara akan singkat saja 

• Pewawancara sudah siap di tempat 

• Ini adalah sesuatu yang penting 

• Wawancara akan gampang-gampang saja 

“Saya sangat sibuk……” 

Cara mengatasinya: 



Cara Mengatasi Jawaban 
Resistance 

• “Baiklah, jadi apa yang menjadi tugas 
saudara?” ATAU 

• “Baiklah. Itu memang salah satu yang ingin 
saya ketahui, tetapi, saudara tahu mengenai 
pengendalian intern, kan?” 

 

“Saya tidak tau apa-apa tentang hal ini” 

Cara mengatasinya kembalikan dengan pertanyaan: 



Cara Mengatasi Jawaban 
Resistance 

• Tetap menunggu responden menjawab 
• Mengajukan pertanyaan alternatif yang mempersempit 

cakupan hal yang dipertanyakan :“Baiklah pak…, saya 
mengerti anda tidak mungkin mengingat seluruh transaksi. 
Apakah anda ingat transaksi yang bernilai diatas Rp100 juta ? 
ATAU 

• “Baiklah jika anda tidak mengingat secara detail, apakah garis 
besar dari alasan pemberian ijin tersebut anda ingat ?” 
 

“Saya tidak ingat” 

Cara mengatasinya kembalikan dengan pertanyaan: 



Wawancara Untuk  

Memperoleh Pengakuan 

 

Tujuan: 

• Untuk membedakan pihak paling 

bertanggungjawab dengan yang tidak.  

 

• Untuk memperoleh pengakuan  secara 

sukarela. 

 

• Untuk memperoleh pengesahan dari 

pihak yang terlibat  
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Tahapan Wawancara Untuk  

Memperoleh Pengakuan 

 

1. Dakwaan/Tuduhan Langsung (Direct Accusation) 

2. Mengulang sangkaan 

3. Menyela penyangkalan 

4. Memperlihatkan bukti fisik 

5. Memperkuat penjelasan 

6. Memperkuat pemikiran 

7. Pengakuan verbal 
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1. Sangkaan Langsung  - Direct Accusation 

 

 
“Kami memiliki alasan bahwa Saudara telah 
menyalahgunakan wewenang untuk .....…” 

 

“Kami pikir Saudara mungkin telah 
melakukan……..” 
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1. Sangkaan Langsung  - Direct Accusation 

 

 
“ Kami telah melakukan pemeriksaan ke seluruh 
perusahaan dan Saudara jelas-jelas orang yang tidak 
bisa kami hilangkan dari daftar orang-orang yang 
harus bertanggung jawab atas kejadian itu...” 
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2. Mengulang sangkaan 

• Jika tersangka tidak secara jelas menolak sangkaan, 

• Sangkaan diulang secara seimbang. 
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“Seperti yang saya ucapkan tadi, pemeriksaan 

kami menyimpulkan bahwa saudara termasuk 

Orang yang bertanggungjawab. Mengapa saudara 

melakukan hal itu?  



3. Menyela penyangkalan 

– Penundaan Penyangkalan. Contoh: “Linda, saya 

mendengar apa yang anda katakan tetapi tolong 

biarkan saya menyelesaikannya dulu, baru saudara 

bicara” 

– Interupsi 

– Pengungkapan alasan, perlihatkan sebagian bukti 

pendukung 

– Rasionalisasi: penjelasan yang dapat diterima 

secara moral yang akan menyebabkan terdakwa 

mengakui kesalahan yang diperbuatnya. 
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Rasionalisasi 

 

• memaksimalkan simpati dan meminimalkan 

pemahaman pelaku atas kesalahan yang 

dilakukan 
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4. Memperlihatkan Bukti Fisik 

• Orang bersalah cenderung ingin tahu buktinya 

• Perlihatkan dokumen dengan urutan berkebalikan 

• Tarik dokumen jika punya beberapa alibi 
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5. Memperkuat Penjelasan 

Contoh: 

 

“Saya gembira sekali Saudara memutuskan 

bersedia berbicara dengan kami, bahwa 

Saudara terlibat masalah ini karena 

Saudara dalam kondisi yang tidak 

biasa........  

Kapan pertama kali Saudara lakukan ini?” 
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6. Memperkuat Pemikiran 

Contoh: 

“Linda, saya memahami bahwa saudara mempunyai 

alasan untuk melakukannya. Hal ini akan 

memperkuat apa yang telah saya pikirkan selama 

ini bahwa saudara berada dalam keadaan yang 

luar biasa. 

Kapan hal ini kali kamu lakukan?.” 
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7. Pengakuan Verbal 

   Informasi yang seharusnya diperoleh selama pengakuan verbal: 

 

• Tersangka tahu bahwa perbuatannya adalah salah. 

• Fakta-fakta yang hanya diketahui oleh responden tergali 

• Intensitas perbuatan kecurangan yang dilakukannya. Perkiraan sesuatu : Dalam 

hal permasalahan kecurangan, mulailah  dari besar ke kecil. Misal: Apakah 

sebanyak 100 kali kecurangan? Kalau dijawab “nggak”, lontarkan pertanyaan 

lagi: “Mungkin 75 kali?” 

• Motif melakukan fraud 

• Keterlibatan orang lain 

• Bukti fisik yang dimiliki responden 

• Penempatan hasil kecurangan 
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PHYSIOLOGY OF DECEPTION 

Tubuh menunjukkan stress melalui isyarat.  

Isyarat Verbal, al: 

• Berubahnya nada bicara 

• Sering meminta pengulangan pertanyaan untuk mengarang jawaban 

• Mengomentari hal-hal yang berhub dg wawancara. Misalnya ia komplain 
dengan lingkungan tempat wawancara.  

• Memilah-milah ingatan: Untuk pertanyaan yang tidak signifikan, dia akan 
lancar menjawab, tetapi untuk pertanyaan yang siginifikan dia akan bilang 
“lupa” 

• Mencari alasan 

• Bersumpah 

 

 



Tanda-tanda fisik orang berbohong  

Isyarat Verbal, al: 

• Menunjuk Kesaksian 

• Menjawab dengan pertanyaan 

• Kadar penyangkalan melemah 

• Gagal menyangkal 

• Menghindari kata-kata yang bermakna emosional, seperti kata-kata 
“mencuri”, dan “kejahatan” 

• Menolak menunjuk keterlibatan orang lain 

• Sikap toleran 

• Menunjukkan ketidakpedulian 

 

 

PHYSIOLOGY OF DECEPTION 



Tanda-tanda fisik orang berbohong  

Isyarat NonVerbal, al: 

• Gerakan badan (bersalah-menjauh, tidak-mendekat) 

• Respon/ekspresi anatomi: ekspresi yang timbul spontan. Misalnya 

meningkatnya denyut jantung, menarik nafas panjang dll. 

• Ilustrator (penggambaran), gerakan tangan untuk mendemonstrasikan 

sesuatu saat berbicara 

• Menutupi mulut dengan tangan: orang yang bersalah menutupi mulut dengan 

tangan saat berbohong 

• Bereaksi terhadap bukti, bersalah menunjukan perhatian terhadap bukti yang 

disodorkan 

PHYSIOLOGY OF DECEPTION 
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Sumber Informasi 

• Pengaduan 

• Temuan Audit Rutin 

• Permintaan Penyidik 

Audit Investigasi 

Resume hasil Audit 

Investigasi  

Wawancara/ 

BAPK 
Memantapkan Resume 

Hasil Audit Investigasi 

Bahan Penyusunan Laporan 

Hasil Audit Investigasi Final (5W 

+ 1H) 

Laporan Hasil Audit 

Investigasi Final 



Persiapan Wawancara 

Menelaah data Awal 

• Resume hasil audit 

Investigasi 

• Kelengkapan 

informasi/data 

Hasil 

Telaahan 

Membuat resume BAPK 

Menyusun 

materi 

pertanyaan 

masing-

masing pihak 

terkait 

Pelaksanaan 

wawancara 

dengan BAPK 

Dapat melaksanakan 

wawancara BAPK lanjutan 

Menyusun target 

hasil wawancara 

masing-masing 

pihak 

(5W + 1H) 

Pihak terkait dan peranannya 

• Pelaku Utama 

• Pembantu Pelaku Utama 

• Pihak terkait lainnya 

Perlu penegasan atas 

informasi/data yang telah 

diperoleh dan perlu 

informasi/data tambahan 

Menelaah resume BAPK BAPK Final 



PENCATATAN HASIL WAWANCARA 

• Memorandum of Interview, ringkasan wawancara oleh 
pewawancara (ditandatangani oleh pewawancara) 

• Question & Answer Statement, bentuk tanya jawab secara tertulis 
(ditandatangani oleh pewawancara dan pemberi keterangan) 

• Statement  Memberikan secara tertulis keterangan sesuai 
yang dilihat atau didengar pada saat sebelum, sedang dan 
setelah kejadian (tidak disumpah) 



Pembuatan Berita Acara Berita Acara 

Permintaan Keterangan (BAPK) 

 

– Media komunikasi antara auditor dengan pihak 

pemberi informasi serta pihak-pihak yang 

dipandang perlu 

– Media konfirmasi temuan hasil audit kepada 

pihak-pihak terkait. 

 



Hal Yang Ingin Diungkap Dengan 

Pengembangan BAPK  

 

– Pengungkapan Fakta 

– Besarnya kerugian 

– Pihak yang terlibat dan unsur kerja 

sama 

– Tindak lanjut 



Situasi yang dihadapi dalam pembuatan 

BAPK  

– Pemberi keterangan (terperiksa) tidak 

bersedia memberikan keterangan  

– Pemberi keterangan bersedia memberi 

keterangan tapi menolak untuk 

menandatangani BAPK 

– Pemberi keterangan bersedia memberikan 

keterangan dan menandatangani BAPK 

 


