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ABSTRACT 

 

Rakhmatullah, Hans Wakhida. Magister Program in Accounting, Faculty of 

Economics and Business, Brawijaya University. 2018. Disclosing Fraud 

Practices and Their Preventions in State University XYZ (An Autobiography 

of Expenditure Treasurer Assistant). Head of Advisory Committee: Gugus 

Irianto, Member of Advisory Committee: M. Achsin. 

The objective of this study is to disclose fraud practices in State University 

XYZ based on the author’s experience in working as expenditure treasurer 

assistant. This qualitative interpretive study uses autobiographical approach. The 

result shows that fraud practices occur in work units in State University XYZ. The 

causes are (a) poor internal control in the university, (b) negligence and collusion 

committed by certain parties, (c) performance pressure that make employees do 

anything it takes to improve their performance, and (d) pressure from superiors to 

finish tasks regardless using inappropriate ways. Accountability report of public 

sector units does not care about appropriateness but document completeness and 

validity. The report can pass auditor’s surveillance if it is complete and valid. 

Prevention in planning can be made by limiting treasury administrator’s space in 

RBA preparation. Prevention in fund disbursement is made by requiring official trip 

documents such as interregional trips and odometer recording of university’s 

vehicles. Prevention in accountability is made by reducing frivolous activities and 

meetings. 

Keywords: fraud, autobiography, accountability report 
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ABSTRAK 

 

Hans Wakhida Rakhmatullah: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya. 2018. Menyibak Modus Fraud  dan Pencegahannya Di 

Universitas Negeri XYZ. “Autobiografi” Seorang Pembantu Bendahara 

Pengeluaran. Ketua Pembimbing: Gugus Irianto, Komisi Pembimbing: M. Achsin. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan praktik kecurangan 

di Universitas Negeri XYZ berdasarkan pengalaman peneliti dalam bekerja 

sebagai asisten bendahara pengeluaran. Penelitian interpretatif kualitatif ini 

menggunakan pendekatan otobiografi. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik 

penipuan terjadi di unit kerja di Universitas Negeri XYZ. Penyebabnya adalah (a) 

kontrol internal yang buruk di universitas, (b) kelalaian dan kolusi yang dilakukan 

oleh pihak-pihak tertentu, (c) tekanan kinerja yang membuat karyawan melakukan 

apa pun untuk meningkatkan kinerja mereka, dan (d) tekanan dari atasan untuk 

menyelesaikan tugas tanpa menggunakan cara yang tidak pantas. Laporan 

pertanggungjawaban unit sektor publik tidak peduli tentang kesesuaian tetapi 

hanya sebatas kelengkapan dan validitas. Laporan dapat melewati pengawasan 

auditor jika lengkap dan valid. Pencegahan dalam perencanaan dapat dilakukan 

dengan membatasi ruang administrator perbendaharaan dalam persiapan RBA. 

Pencegahan dalam pencairan dana dilakukan dengan meminta dokumen 

perjalanan resmi seperti perjalanan antar wilayah dan pencatatan kilometer 

kendaraan universitas. Pencegahan dalam pertanggungjawaban dilakukan 

dengan mengurangi kegiatan dan pertemuan fiktif. 

Kata Kunci: kecurangan, autobiografi dan laporan pertanggungjawaban/SPJ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fraud (kecurangan) merupakan masalah serius dan memberikan dampak 

buruk bagi masyarakat di suatu negara. Di negara berkembang, fraud  menyebar 

secara massif, terstruktur dan sistematis. Kerugian yang ditimbulkan oleh 

tindakan fraud sangat fantastik. Disamping negara mengalami kerugian, 

masyarakat menjadi menderita. Salah satu dampak tindakan fraud adalah tidak 

efektifnya program pemerintah yang telah menghabiskan anggaran besar.  

Kajian mengenai fraud dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda-

beda. Kajian pertama disusun oleh asosiasi akuntan forensik yaitu Association of 

Certified Examiners (ACFE). Kajian ini berjudul “Report To the Nation On 

Accupational Fraud and Abuse” atau lebih dikenal dengan judul “2016 Global 

Fraud Study”. Berdasarkan laporan dari “2016 Global Fraud Study”, asset 

misappropriation merupakan praktik fraud yang sering terjadi. Frekuensi 

terjadinya asset misappropriation adalah sebesar 83,5% disusul dengan 

corruption sebesar 35,4%. Selanjutnya, financial statement fraud sebesar 9,6% 

menduduki peringkat terakhir. Namun, dari segi kerugian rata-rata (median loss),  

financial statemen fraud ($975,000) menduduki peringkat pertama. Corruption ($ 

200,000) di peringkat kedua dan aset misappropriation ($125,000) di peringkat 

terakhir. 

Berdasarkan laporan ACFE 2016, financial statement fraud menyebabkan 

kerugian rata-rata (median loss) terbesar. Penyebabnya adalah financial 

statement fraud umumnya dilakukan oleh eksekutif puncak. Meskipun asset 
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misappropriation dan corruption adalah kecurangan yang sering dilakukan,  

tetapi kerugian yang dihasilkan tidak sebesar financial statement fraud. 

Kajian kedua adalah berdasarkan ACFE Indonesia Chapter 2016. 

Frekuensi terjadinya korupsi menduduki tingkat yang paling tinggi sebesar 77%. 

Frekuensi penyalahgunaan aset/aktiva sebesar 19% dan kecurangan laporan 

keuangan sebesar 4%. Namun, kecurangan laporan keuangan yang hanya 

sebesar 4% justru menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kerugian yang 

disebabkan oleh kecurangan laporan keuangan mencapai Rp 10 Milyar lebih. 

Kecurangan tersebut dilakukan oleh eksekutif puncak yang memiliki jabatan dan 

pengaruh yang besar. Eksekutif puncak yang memiliki kecerdasan dan 

kekuasaan  membuat mereka lebih leluasa dalam melakukan kecurangan.  

Bentuk lain dari fraud adalah penjarahan aset (asset misappropriation) 

dan laporan yang dimanipulasi (fraudulent statements). Konsep tersebut 

diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang dikenal 

dengan fraud tree (pohon kecurangan). Dilihat dari frekuensinya, kecurangan 

berupa penjarahan aset (asset misappropriation) yang paling sering terjadi yaitu 

sebesar 83.5% dari semua kasus yang dilaporkan (Report To The Nations on 

Occupational Fraud and Abuse, 2016). Berbeda dengan skema korupsi yang 

terjadi hanya sebesar 35.4% dan kecurangan pada laporan keuangan sebesar 

9.6%.  

Kasus yang menghebohkan para akuntan akhir bulan Juni 2017 ialah 

kasus korupsi yang diderita oleh British Telecom dan PWC. British Telecom 

diaudit oleh KAP “Big Four”, namun tidak luput dari fraud.  Kejadian tersebut 

menimpa anak perusahaan British Telecom di Italia. Perusahaan British Telecom 

yang berada di Italia diaudit oleh PWC selama lebih dari 33 tahun. PWC pun 

gagal mendeteksi kecurangan yang terjadi di anak perusahaan tersebut. 
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Kecurangan terungkap ketika ada pengaduan (whistleblower) 

(www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos, 11 Juli 2017).  

Ada beberapa praktik yang memicu tindak pidana korupsi dalam 

pengadaan barang dan jasa seperti penyuapan, memecah atau menggabung 

paket, menggelembungkan harga (markup harga), mengurangi kualitas dan 

kuantitas barang dan jasa, penunjukkan langsung dan kolusi antara penyedia 

dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Seperti pada kasus dugaan markup 

anggaran Universitas Kepulauan Meranti menambah jumlah kasus korupsi di 

dunia pendidikan. Kasus dugaan markup anggaran Universitas Kepulauan 

Meranti menggunakan dana bansos tahun 2011 sebesar Rp 800 juta 

(riaukepri.com, 2 Mei 2017). 

Di Surabaya, ada mantan bendahara Badan Perencanaan Pembangunan 

Kota (Bappeko) Pemkot Surabaya dengan nama Ummi Chasanah tersangkut 

kasus. Ummi Chasanah diduga melakukan pomotongan PPH pegawai honorer di 

lingkungan Pemkot Surabaya serta beliau juga melakukan rekayasa perjalanan 

dinas fiktif empat (4) bidang, yaitu fisik, ekonomi, sekretariat dan kesra. Kejadian 

itu membuat negara mengalami kerugian sekitar 1 Milyar rupiah. 

(http://surabaya.tribunnews.com, 24 Oktober 2016). 

Dinas tenaga kerja juga tidak luput dari kasus fraud. Kasus fraud ini 

dilakukan oknum PNS yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Surabaya. Mereka 

bertiga dinyatakan lalai dalam menjalankan amanah untuk mengawasi dan 

memonitoring kegiatan yang dilakukan CV Yasco Training Centre sebagai 

pelaksana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan pelatihan yang 

diberikan Dinas Tenaga Kerja yang di sub kan dengan rekanan kerja. Kegiatan, 

acara dan absensi yang dilakukan fiktif semua, dan lebih celaka lagi oknum tiga 

PNS ini tidak melakukan monitoring secara langsung. Hal ini membuat negara 

mengalami 412 Juta rupiah (http://jatim.metrotvnews.com, 8 September 2015). 

http://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos
http://surabaya.tribunnews.com/
http://surabaya.tribunnews.com/
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Kasus fraud juga terjadi di sektor swasta. Kasus PT Kimia Farma tahun 

2009 cukup menggemparkan Indonesia. PT Kimia Farma sengaja melakukan 

manipulasi laporan keuangannya. Laporan PT kimia Farma dilaporkan 

mengalami keuntungan sebesar Rp 132 milyar padahal hanya sebesar Rp 99,56 

milyar. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat khususnya investor yang 

terpikat akan laba yang besar tersebut. 

Fraud menyebabkan dampak yang luar biasa. Dampak yang dirasakan 

yaitu, (1) tidak tercapainya tujuan utama dari instansi/organisasi, (2) kehilangan 

aset yang penting, (3) merugikan negara dan (4) hilangnya kepercayaan 

masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi E-KTP. Selain 

merugikan negara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi 

berkurang.  

Fraud juga dapat terjadi karena penyalahgunaan kepercayaan yang 

berlebihan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku fraud (Kurniawan, 

2014: 8). Setiap orang dapat melakukan fraud tanpa mengenal gender, usia, 

pendidikan dan penghasilan, karena fraud tidak mengenal batas. Bahkan, 

Perguruan Tinggi pun yang dikenal memiliki integritas tinggi, mereka tidak kebal 

terhadap fraud (Napel, 2013). Menurut Marquet (2012), ketika semua jenis 

organisasi mengalami fraud, banyak yang tidak menyadari  tingkat kecurangan 

dan penggelapan di Perguruan Tinggi karena keengganan administrator untuk 

mengadili. Poltenson (2008) mengklaim bahwa 90% kecurangan tidak 

dilaporkan. 

 Fraud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan psikologi 

manusia. Pemahaman mengenai faktor-faktor psikologis pelaku fraud yang 

mempengaruhinya sangatlah penting. Faktor-faktor pendorong utama terhadap 

terjadinya fraud berupa faktor pendorong yang bersifat internal (berupa aspek 

psikologis seperti tekanan untuk melakukan fraud dan rasionalisasi atas fraud) 
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dan faktor pendorong eksternal (berupa peluang dan kesempatan untuk 

melakukan fraud). Jika seseorang memiliki kedua faktor ini yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal maka akan menjadikan seseorang cenderung melakukan 

fraud. 

Salah satu teori yang mendukung penyebab terjadinya fraud, yaitu teori 

GONE. Menurut Kurniawan (2014), teori GONE terdiri dari greed (keserakahan), 

opportunity (peluang), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). 

Keserakahan menjadi faktor untuk berbuat curang. Seseorang yang memiliki sifat 

serakah akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 

Peluang didapatkan seseorang ketika suatu instansi memiliki pengendalian 

internal yang lemah. Seseorang bisa saja dengan mudah memanfaatkan peluang 

tersebut untuk melakukan kecurangan. Kebutuhan mendorong seseorang ingin 

berbuat kecurangan. Misalnya saja kebutuhan hanya sekedar ingin pamer. 

Fenomena fraud dapat diibaratkan seperti gunung es (iceberg). 

Fenomena ini terjadi dikarenakan para pelaku fraud memiliki kedudukan, tingkat 

kecerdasan dan intelektual tinggi. Fraud yang sudah terungkap hanya berada di 

sekitar puncak es saja, padahal puncak es yang bagian bawah masih sangat 

besar. Para akuntan harus bekerja ekstra keras untuk mengungkapkannnya. 

Akuntan perlu berusaha dengan sangat gigih dalam mengungkap peristiwa yang 

terlihat dari luar seperti biasa saja tetapi didalamnya sangat besar sekali 

penyimpangannya. 

Pengalaman saya mengenai fraud dimulai saat saya mulai bekerja di 

Universitas Negeri XYZ1. Awal bulan Juni 2015, saya ditempatkan di bagian 

administrasi penata dokumen akuntansi di unit kerja Universitas Negeri XYZ. 

Tugas saya adalah mencatat dan merekap seluruh dokumen administrasi. Tiga 

                                                             
1 Bukan nama Universitas sebenarnya 
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bulan kemudian saya diberi amanat menjadi pembantu bendahara pengeluaran. 

Saya ikut membantu penyusunan SPJ (Surat Pertangungjawaban).  

Saya masih ingat bagaimana pertama kali disuruh menyusun SPJ. Bu 

Kum2 berkata kepada saya, “Dek, tahun ini saya mau pensiun. Tolong diisi nota 

ini. Itung-itung belajar untuk menggantikan saya karena sebentar lagi saya 

pensiun. Nanti apabila sudah selesai saya cek benar tidaknya”. Saya pun 

mengiyakan dengan penuh rasa semangat. Namun, saya terkejut saat disodori 

nota dan kuitansi kosong yang dilengkapi dengan stempel, tanda tangan dan 

materai. Pertanyaan yang terlintas di pikiran saya pertama kali adalah 

bagaimana mereka mendapatkan nota kosong itu. Banyak pemikiran aneh yang 

muncul di benak saya, tetapi saya tidak berani bertanya lebih dalam mengenai 

nota dan kuitansi kosong tersebut. Posisi saya masih pegawai baru pada saat 

itu.  

Beberapa minggu setelah bekerja menjadi pembantu bendahara 

pengeluaran, banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ada rasa 

ketidaknyamanan dalam batin saya. Namun, saya tidak bisa menolak perintah 

senior. Saya mengamati bagaimana cara kerja di unit ini. Sebagai contoh, ada 

dua cara untuk mendapatkan nota kosong. Pertama, kita membuat nota kosong 

dengan menggunakan stempel yang sudah kita buat sendiri menyerupai aslinya. 

Pada kasus yang paling ekstrim ialah kita membuat desain stempel sendiri, 

dengan kata lain  “mengada-adakan” stempel sebuah toko persis seperti aslinya. 

Kedua, dengan cara setiap kita membeli barang di sebuah toko, kita selalu 

meminta nota kosong berstempel serta kuitansi kosong bermaterai dan 

berstempel. Toko tersebut biasanya sudah menjadi langganan. Banyak 

                                                             
2 Bukan nama sebenarnya 
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pelanggan yang nyaman berbelanja di toko tersebut karena mereka juga 

melayani nota kosong saat pembelian. 

Setelah mengetahui kejadian itu, saya mulai berfikir dan merenung. 

Dalam hati saya berkata, “Kok bisa ya sebuah toko melakukan tindakan seperti 

itu”. Pengalaman lainnya adalah tentang “Penumpang Gelap”. Yang dimaksud 

“penumpang gelap” adalah sebagai berikut.  Dalam sebuah kegiatan, terdapat 

banyak nama orang. Tetapi di antara nama-nama tersebut ada beberapa nama 

orang yang tidak pernah terlihat orangnya dan kontribusinya. Anehnya, saat 

melampirkan sebuah SPJ ada beberapa nama orang tersebut lengkap dengan 

tanda tangan penerimaan honorarium. Usut punya usut, orang tersebut memiliki 

jabatan penting di Universitas Negeri XYZ. 

Setelah lama bekerja saya baru menyadari bahwa “penumpang gelap” 

memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap proses SPJ. Agar proses SPJ 

berjalan lancar, dibutuhkan perlindungan dari seseorang yang memiliki 

kekuasaan. Dengan hadirnya seseorang yang memiliki kekuasaan, SPJ berjalan 

dengan lancar meskipun sebenarnya di dalam SPJ masih kurang lengkap.  

 Banyak orang mengasosiasikan fraud dengan white collar crime, karena 

fraud dan white collar crime dilakukan oleh orang terdidik, terpandang, dan 

memiliki jabatan (Priantara, 2013: 5). Pelaku fraud banyak dilakukan oleh orang 

dengan tingkat intelektualitas dan kecerdasan tinggi. Fraud yang terjadi di  

Universitas Negeri XYZ dilakukan oleh orang terdidik. Latar belakang pendidikan 

minimal mereka adalah sarjana. 

Pelajaran dari beberapa uraian kasus fraud yang telah dipaparkan 

sebelumnya ialah pertama, kita harus selalu bisa menjaga amanah yang kita 

terima, ketika tidak bisa menjaga amanah kita akan menjadi manusia yang 

munafik. Kedua, kecurangan bisa datang dari mana saja, tidak peduli seberapa 

tinggi pendidikan, seberapa bagus instansi tersebut, dan seberapa bagus internal 
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control/auditor, kecurangan akan selalu menghantui. Ketiga, kita tidak boleh 

tergoda dalam mengambil yang bukan hak kita. Oleh karena itu, masyarakat 

Indonesia yang sangat religius dan memiliki budaya tinggi seharusnya menjauhi 

dan menentang tindakan fraud.   

Berdasarkan uraian pengalaman kerja saya di atas, saya merasa 

penelitian ini masih perlu dilakukan. Mengingat implikasi dari penelitian 

bermanfaat bagi banyak pihak. Salah satunya adalah auditor internal (SPI) dan 

bagian keuangan kantor pusat Universitas. Metode pendekatan autobiografi 

digunakan untuk menceritakan kembali apa yang saya (peneliti) alami sebagai 

pembantu bendahara pengeluaran di unit kerja Universitas Negeri XYZ. 

Keutamaan menulis autobiografi menurut Sabardilla (2013) adalah (1) dapat 

melancarkan dalam menulis sebuah penelitian, (2) menumbuhkan keahlian bakat 

dalam menulis, (3) penulisan autobiografi berpusat pada diri sendiri sehingga 

data yang diperlukan cukup banyak dan luas sepanjang pengetahuan penulis, (4) 

mendapat kebebasan dalam menulis, sehingga bisa leluasa dalam menulis, (5) 

menulis autobiografi merupakan penulisan yang menceritakan hal-hal yang telah 

dilalui dan yang sedang dihadapi, (6) dapat menumbuhkan dan menanamkan 

nilai evaluasi diri, (7) sumber data ialah penulis itu sendiri, dan (8) penulisan 

autobiografi mampu mengungkapkan suasana hati. 

Sebagai pembantu bendahara pengeluaran, saya lebih nyaman 

mengungkapkan kejadian apa yang saya alami menggunakan metode berbasis 

naratif. Saya bisa menceritakan kembali perjalanan saya dalam penyusunan 

SPJ. Mengingat dalam penyusunan SPJ masih penuh dengan praktik fraud. 

Dengan metode ini, saya juga bisa mengungkapkan suasana hati dalam 

menghadapi dilema sebagai pembantu bendahara pengeluaran. Di satu sisi saya 

harus bersikap independen selayaknya akuntan, namun di sisi lain saya harus 

mengikuti saran senior dalam penyusunan SPJ yang sarat dengan fraud.  
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Fraud dilakukan memiliki berbagai macam cara. Universitas Negeri XYZ 

terdapat berbagai macam tindakan Fraud  yang dilakukan. Fraud dimulai dari 

awal saat terjadi perencanaan. Fraud dalam perencanaan dimulai dari 

penyusunan RBA. Kemudian, dilanjutkan dengan pada tahap pencairan dana. 

Pencairan dana merupakan lanjutan tindakan modus Fraud. Pada tahap akhir 

Fraud ditutup dengan pertanggung jawaban (SPJ). 

Berbicara mengenai kesalahan tentu tidak luput dengan yang namanya 

penyebab. Begitupun, juga dengan Fraud juga ada penyebab kenapa sampai 

saat ini banyak para bendahara khususnya di Universitas Negeri XYZ banyak 

melakukan Fraud. Salah satunya ialah (1) ada banyak pengeluaran yang harus 

dipenuhi dimana pengeluaran itu tidak termasuk didalam anggaran. (2) Para 

pihak bendaharawan harus bisa mengumpulkan dana taktis dimana dana 

tersebut sangat dibutuhkan disaat yang mendesak. (3) adanya penilaian kinerja 

masing-masing unit kerja dan bendaharawannya, oleh sebab itu setiap masing-

masing unit kerja & bendaharawan berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerja 

mereka. 

Penelitian ini memiliki beberapa keunikan. Pertama, dalam tulisan ini bisa 

terungkap modus kecurangan di unit kerja Layanan Pengadaan Barang (ULP). 

Kedua, saya memberikan tanda atau red flag di daerah mana saya yang rawan 

terjadi kecurangan terkait penyusunan SPJ. Ketiga, saya juga menambahkan 

cara mencegah terjadinya kecurangan berdasarkan pengalaman saya. Keempat, 

penulisan autobiografi ini merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan terkait 

banyak sekali tindakan kecurangan di Universitas Negeri XYZ. Berdasarkan 

uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini penting dan menarik 

untuk dilakukan.  
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1.2 Motivasi Penelitian 

Motivasi yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, 

tema fraud merupakan isu penelitian yang menarik. Kasus fraud yang terungkap 

di publik melibatkan pejabat pemerintah yang dipercaya masyarakat dan 

kerugian yang dialami negara sangat besar akibat kecurangan (fraud). Kedua, 

saya merasa dilema sebagai pembantu bendahara pengeluaran, yaitu tetap 

menjalani profesi saya sebagai pembantu bendahara pengeluaran atau berhenti. 

Ketiga, berbagi pemahaman dan pengetahuan modus kecurangan (fraud). 

Terutama modus kecurangan yang terjadi di lingkup Universitas Negeri XYZ. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan motivasi penelitian, maka pertanyaan 

penelitian ini adalah bagaimana pemahaman seorang pembantu bendahara 

pengeluaran terhadap modus fraud? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan modus fraud yang terjadi di 

Universitas Negeri XYZ dan sekaligus cara dalam mencegahnya. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini memiliki kontribusi, yaitu: 

1. Memberikan kontribusi pada pengungkapan modus fraud dalam 

lingkungan Univeritas Negeri XYZ.  

2. Membantu memperkaya pemahaman atas berbagai jenis modus fraud 

yang terjadi di lingkungan Universitas Negeri XYZ. 
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3. Membantu meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas praktik akuntansi yang bebas dari praktik fraud 

setidaknya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Rekam Jejak Penelitian Terdahulu 

 Fraud menjadi masalah di berbagai instansi baik swasta maupun sektor 

publik. Di sektor publik, fraud menjadi perhatian utama.. Fraud telah menjadi 

budaya di Sektor publik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tandianto (2017), 

ia menggambarkan kecurangan yang berada di Dinas Perhubungan. 

Penelitiannya menggunakan pendekatan autobiografi melalui metode naratif. 

Subyek utama dalam penelitian tersebut adalah peneliti itu sendiri. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kecurangan dilakukan atas dasar budaya yang 

diwariskan turun-temurun. Budaya yang buruk ini juga diperparah dengan 

adanya pembiaran dari instansi terkait praktik kecurangan akuntansi.  

 Penelitian mengenai fraud menarik untuk diteliti. Adanya tekanan, 

kesempatan dan rasionalisasi menjadi faktor yang menuntut para oknum  

melakukan kecurangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bakri, Mohamed, 

dan Said (2017). Mereka meneliti pengaruh elemen fraud risk dan integritas 

terhadap penjarahan aset (misappropriation asset) di Royal Malaysian Police. 

Penelitiannya memakai pendekatan kuantitatif dengan kuesioner yang kemudian 

diolah menggunakan statistik untuk menghasilkan jawaban. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa elemen fraud risk yaitu tekanan berpengaruh signifikan 

terhadap penjarahan aset. Adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi 

membuat pelaku melakukan kecurangan dengan menjarah aset. 
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Penelitian lain yang berkaitan dengan kecurangan adalah Kula at el 

(2011). Ia  meneliti fraud risk factor berkaitan dengan salah saji untuk penjarahan 

aset. Penelitiannya memakai pendekatan kuantitatif dengan kuesioner yang 

kemudian diolah menggunakan statistik untuk menghasilkan jawaban. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rasionalisasi, kesempatan dan tekanan 

merupakan elemen fraud risk factor berpengaruh positif terhadap penjarahan 

aset. Hal ini menyebabkan seseorang bisa berbuat kecurangan atas dasar faktor 

tersebut.  

Selanjutnya, banyak pejabat tinggi yang memiliki gaya hidup mewah. 

Gaya hidup mewah dijadikan tolok ukur kesejahteraannya, sehingga tak jarang 

bagi mereka yang berdandan mewah demi status sosial. Gaya hidup dapat 

menyebabkan seseorang terjerumus dalam perbuatan kecurangan. Menurut 

Dellaportas (2013), tekanan keuangan dan tekanan kerja dapat menyebabkan 

seseorang untuk terlibat kecurangan. Mereka mengalami tekanan yang berasal 

dari dalam yaitu kebutuhan keuangan yang mendesak, namun sumber-sumber 

yang tersedia seperti gaji atau tabungan tidak dapat memenuhi. Maka dari itu, 

untuk menunjang hal tersebut mereka melakukan segala cara agar bisa 

memenuhi gaya hidupnya. 

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kecurangan adalah 

penelitian Juardi (2016). Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif 

Naratif Biografi. Penelitian ini menceritakan seorang supir yang tidak hanya 

mengemudikan kendaraan tetapi juga menjaga pelanggan. Kejujuran menjadi 

salah satu modal yang paling dibutuhkan oleh supir, agar keberlangsungan 

usahanya tetap berjalan. Begitupun dengan sektor lain baik swasta maupun 

sektor publik, harus mengutamakan kejujuran sehingga para pelanggan bisa 

menikmati pelayanan dengan maksimal.  
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Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa kecurangan sangat merugikan banyak pihak. Kerugian tersebut bisa 

dikurangi dengan menghilangkan ketiga elemen kecurangan. Seiring dengan 

perkembangan zaman, praktik kecurangan pun juga mengalami kemajuan dan 

semakin canggih. Maka kita harus bisa lebih canggih, cermat dan teliti dalam 

menanggulangi kecurangan. Berikut ini adalah rangkuman rekam jejak penelitian 

terdahulu.  

Tabel 2.1 Rekam Jejak Penelitian Terdahulu 

No Nama Tahun  Judul Temuan 

1 Tandianto  2017 Fraud & Pencegahannya di 
Sektor Publik Catatan 
Bendahara Pengeluaran 

Ada kebudayaan (buruk) yang 
diwariskan turun temurun tentang 
kecurangan dan diperparah 
dengan pembiaran terhadap 
instansi terkait 

2 Bakri, Mohamed, dan 
Said 

2017 Mitigating asset 
misappropriation through 
integrity and fraud risk 
elements: evidence 
emerging economies 

Tekanan, kesempatan dan 
rasionalisasi membuat pelaku 
melakukan kecurangan dengan 
menjarah aset 

3 Kula  at el 2011 Managerial Assessment of 
Employee Fraud Risk 
Factors Relating TO 
Misstatements Arising From 
Misappropriation Of Assets: 
A Survey Of ISE 
Companies. 

Rasionalisasi, kesempatan dan 
tekanan merupakan elemen 
fraud risk factor berpengaruh 
positif terhadap penjarahan aset 

4 Dellaportas 2013 Conversations with inmate 
accountants: Motivation, 
opportunity and the fraud 
triangle. 

Tekanan keuangan dan tekanan 
kerja dapat menyebabkan 
seseorang untuk terlibat 
kecurangan 

5 Juardi 2016 Mantong Sang Supir 
Panther : Menguak Praktik 
Akuntansi Seorang Supir 
(sebuah Pendekatan 
Biografi) 

Kejujuran menjadi salah satu 
modal utama yang dibutuhkan 
supaya kelangsungan usaha bisa 
tetap berjalan 

6 Priantara 2013 Fraud Auditing & 
Investigation 

Banyak orang mengasosiasikan 
fraud dengan white collar crime 
karena fraud dan white collar 
crime dilakukan oleh orang 
terdidik, terpandang, dan 
memiliki jabatan  

7 Napel 2013 Risk Factors of 
Occupational fraud: A Study 
of member Institutions of the 
national association of 
independent colleges anda 
universities 

Setiap orang dapat melakukan 
fraud tanpa mengenal gender, 
usia, pendidikan dan 
penghasilan, karena fraud tidak 
mengenal batas.  Bahkan, 
Perguruan Tinggi pun yang 
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Sumber: diolah oleh peneliti (2018) 

 

2.1.1 Klasifikasi Kecurangan (Fraud) 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), menjelaskan bahwa 

kecurangan terdapat beberapa katagori / kelompok yaitu sebagai berikut: 

a. Kecurangan laporan keuangan 

Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan yang 

berdasarkan kecurangan yang dilakukan oleh orang yang memiliki peran 

penting disebuah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

memiliki salah saji material ialah bentuk dari sebuah kecurangan yang 

dilakukan oleh para pemegang kepentingan. Pemegang kepentingan ini 

memiliki peran sentral dalam hasil laporan tersebut. Salah saji dalam 

laporan tersebut tidak bisa mencerminkan keadaan yang sesungguhnya 

sehingga menyesatkan. Laporan yang memiliki salah saji akan sangat 

merugikan pihak eksternal, contohnya adalah pihak kreditor dan investor.  

b. Penyalahgunaan aset 

Penyalahgunaan aset merupakan penyalahgunaan wewenang 

tentang penggunaan atau kepemilikan suatu aset yang ada. Aset tidak 

digunakan untuk semestinya. Aset cenderung digunakan untuk 

menguntungkan diri sendiri. Sebagai contoh ialah bertindak curang 

dikenal memiliki integritas tinggi, 
mereka tidak kebal terhadap 
fraud  

8 Marquet  2012 The 2011 Marquet report on 
embezzlement: A whitecollar 
fraud study of major 
embezzlement cases active 
in the U.S. in 
2011.Retrieved from 
Marquet International, Ltd 

Ketika semua jenis organisasi 

mengalami fraud, banyak yang 

tidak menyadari tingkat 

kecurangan dan penggelapan di 

Perguruan Tinggi karena 

keengganan administrator untuk 

mengadili 
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dengan suatu kas perusahaan atau melakukan tindakan curang dengan 

persediaaan dimana digunakan bukan untuk semestinya. 

c. Korupsi 

Korupsi merupakan kegiatan yang sangat merugikan seluruh 

lapisan masyarakat. Semua masyarakat akan merasakan dampak dari 

sebuah korupsi yang dilakukan. korupsi cenderung menguntungkan 

sebuah pihak dan merugikan pihak lain. Menurut Association of Certified 

Fraud Examiners (ACFE) korupsi bisa dikelompokkan menjadi empat 

yaitu, pemerasan, pemberian illegal, suap dan pertentangan konflik. 

2.1.2  Pengertian Kecurangan (Fraud) 

 Indonesia merupakan negara yang sangat makmur dan memiliki 

kekayaan alam yang sangat banyak (Prihandana dan Hendroko 2008). 

Kekayaan alam ini sangat berbeda jauh dengan negara negara yang ada 

disekitar khususnya negara di ASIA. Kekayaan ini membuat negara Indonesia 

sangat diperebutkan oleh negara lain dengan dilakukan penjajahan diwaktu 

lampau. Kekayaan Indonesia diperah dan diangkut sampai habis oleh negara 

penjajah untuk di jual di luar negeri. Indonesia menjadi miskin walaupun memiliki 

kekayaan banyak. 

Indonesia saat ini masih dilanda kemiskinan disetiap daerah. Kemiskinan 

ini seharusnya tidak terjadi mengingat Indonesia menjadi negara paling makmur. 

Kekayaan ini ternyata tidak bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Kekayaan 

ini justru jatuh ketangan yang kurang bertanggung jawab dan hanya untuk 

memperkaya golongan sendiri. Kekayaan yang melimpah di Indonesia di korupsi 

sedemikian rupa dan pelayanan publik ke masyarakat menjadi kurang maksimal. 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menegaskan bahwa 

kecurangan merupakan sebuah tindakan  yang bertentangan dengan hukum, 
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dilakukan dengan sengaja serta memiliki niat yang tidak baik (manipulasi / 

memberikan laporan yang tidak benar). Hal senada juga di katakan oleh 

Najahningrum (2013), bahwa kecurangan merupakan hal hal yang melanggar 

hukum dimana dilakukan secara sengaja dan memiliki sifat yang tercela. 

Kecurangan ini biasanya dilakukan dengan berdasarkan salah saji material 

dimana menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak yang lain. Perlu 

diperhatikan bahwa faktor yang melatarbelakangi  tindakan kecurangan ini yang 

harus diperhatikan kedepannya. Latarbelakang ini harus diungkap supaya 

tindakan kecurangan bisa diminimalisir. 

Menurut Albercht et al., (2011) fraud sebenarnya memiliki berbagai 

macam makna didalamanya bergantung dengan kecermatan dan kepintaran 

manusianya sehingga dapat mendapatkan keuntungan dengan adanya salah 

saji.  Hal ini tentu sangat merugikan pihak yang lain karena menampilkan salah 

saji tersebut. Seharusnya salah saji tidak boleh dilakukan karena sangat 

merugikan pihak lain. Pihak lain menjadi tersesat dengan keberadaan laporan 

tersebut.  

Statement of Auditing Standards No 99  menyatakan bahwa Kecurangan 

(fraud) merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja sehingga bisa 

menghasilkan salah saji materil dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

tersebut merupakan subjek audit dari para auditor. Kecurangan (Fraud) 

cenderung kejahatan yang tidak tampak. Kejahatan ini berada disekitar kita tetapi 

kita tidak menyadari dengan adanya hal tersebut. Maka dari itu kita harus 

menyadari dan mengungkap apa yang ada. Fraud harus dibuktikan dengan bukti 

bukti karena fraud itu berjajar rapi dengan dokumen yang tidak valid. Dokumen 

yang valid berbaur dengan dokumen yang salah saji sehingga menimbulkan 

keraguan dan akhirnya menjadi tidak wajar.  
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Menurut Kula (2017), kecurangan (Fraud) merupakan tindakan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang secara tidak adil. 

kecurangan (Fraud) ini menjadikan bahwa sangat merugikan seseorang karena 

memang didapat dengan secara tidak wajar. Ketidak wajaran ini dilakukan akibat 

hanya menguntungkan satu orang dan merugikan yang lain. 

Kecurangan (Fraud) harus diminimalkan atau ditekan untuk mengurangi 

penyalahgunaan aset. Aset sangat rentan sekali dilakukan penyalahgunaan. 

Penyalahgunaan aset terkadang memicu tindak kecurangan (Fraud) yang 

lainnya. Kecurangan (Fraud) yang tidak diketahui akan memicu dan 

meningkatkan kecurangan (Fraud) yang lainnya. 

Dengan adanya berbagai pengertian tentang kecurangan, secara garis 

besar bisa dijelaskan bahwa kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang 

melanggar hukum dimana dengan menggunakan salah saji untuk 

menguntungkan sebuah pihak tetapi disamping itu juga merugikan pihak yang 

lain.  

 

2.1.3 Modus Kecurangan (Fraud) 

Kecurangan (fraud) tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja, 

melainkan bersama-sama. Di tingkat kasus korupsi yang besar banyak modus 

kecurangan yang dilakukan. Modus kecurangan adalah pola atau cara dalam 

melakukan tindakan kecurangan. Selanjutnya ada istilah “modus operandi” yang 

sering digunakan dalam praktik kecurangan. Modus operandi menurut wikipedia 

adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan 

rencana kejahatannya. Kata modus operandi sering digunakan untuk berita 

kejahatan.  

Modus yang sering digunakan di wilayah sektor publik adalah mark up 

jumlah kegiatan, rapat, dan pelaksanaan pertemuan dalam suatu tahun 
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anggaran tertentu. Berawal dari perencanaan yang bagus yang terdapat pada 

anggaran yang sudah diusulkan. Setelah anggaran disetujui, maka pihak 

administrasi bendahara akan melakukan proses pencairan dana. Proses 

pencairan dana sesuai dengan anggaran yang telah diusulkan dan telah 

disetujui. Nilai anggaran tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaaan yang 

melampui dana yang tersedia. Sebetulnya pada penyerapan yang murni, dana 

tersebut tidak dapat terserap semua. Maka perlu pemalsuan dalam pertanggung 

jawaban anggaran tersebut. 

 

2.1.4 Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory) / ISA 240 

Fraud Triangle Theory ditemuan oleh Dr. Donald Cressey (1953) yang 

tertarik pada embezzlers yang disebutnya “trust violators” atau” pelanggar 

kepercayaan. Ada tiga unsur dalam teori segitiga fraud, yaitu tekanan 

(incentive/pressure), kesempatan (perceived opportunity), dan pembenaran 

(rationalization). Fraud Triangle dikembangkan lebih lanjut salah satunya oleh 

ISA (International Standards on Auditing). Namun, ISA 240 (The Auditor’s 

Responsibilities Relating To Fraud In anAudit of Financial Statements) menyebut 

ketiga unsur dalam fraud triangle itu sebagai faktor-faktor risiko kecurangan 

(fraud risk factors). 

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 2.1 Segitiga Fraud / Fraud Triangle 
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Berikut ini adalah contoh faktor risiko kecurangan dari Appendix 1 ISA 

240: 

a. Insentif atau tekanan 

Insentif atau tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan bisa terjadi 

jika manajemen mendapat tekanan dari dalam dan luar entitasnya. 

Misalnya adalah tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar 

diiringi dengan menurunnya margin keuntungan, permintaan merosot dan 

arus kas negatif dari kegiatan usaha yang dialami perusahaan. 

Manajemen menghadapi tekanan yang kuat untuk memenuhi harapan 

dari berbagai pihak untuk mencapai target keuangan.  

b. Peluang 

Kesempatan sangat berkaitan dengan situasi yang memungkinkan 

seseorang melakukan praktik tindakan fraud (Kurniawan, 2014: 29). Sifat 

industri atau kegiatan entitas yang berpeluang melakukan fraud melalui 

transaksi dengan pihak terkait yang signifikan yang tidak merupakan 

bagian normal bisnis entitas yang bersangkutan dan beberapa komponen 

pengendalian internal yang lemah.  

c. Sikap atau pembenaran 

Rasionalisasi merupakan pola pikir pelaku fraud yang menjadi alasannya 

untuk membenarkan tindakan fraud yang dilakukannya (Kurniawan, 2014: 

29). Beberapa alasan yang digunakan oleh pelaku fraud untuk mencari 

pembenaran atas perbuatannya adalah pelaku menganggap bahwa yang 

dilakukan sudah merupakan hal biasa dan sering dilakukan oleh orang 

lain. Tuanakotta (2013: 141)  mengatakan bahwa seseorang dapat 

“membenarkan” perbuatan menjarah aset perusahaannya dengan 

menyatakan “nanti pada waktunya, akan saya kembalikan”.  

 



21 
 

2.1.5  Teori Segi Empat Kecurangan (Fraud Diamond) 

Teori Segi empat kecurangan sebenarnya hampir sama dengan teori segi 

tiga kecurangan. Teori ini hanya saja menambah satu elemen yaitu kapabilitas. 

Teori ini dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Kapasitas seseorang 

yang mempunyai kekuasaan cenderung bisa melakukan perbuatan yang kurang 

baik/berbuat curang. Menurut Umar (2016: 274) untuk menjalankan praktik 

kegiatan korupsi seseorang tidak hanya mempunyai niat jahat serta kesempatan 

saja tetapi harus mempunyai kapasitas (kekuasaan).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Segi Empat Kecurangan / Fraud Diamond 

Secara keseluruhan terdapat empat elemen didalam segi empat 

kecurangan / fraud diamond ialah tekanan, kesempatan, pembenaran dan 

kapasitas. Elemen kapasitas merupakan sebuah penyempurnaan dari teori 

segitiga kecurangan. Berikut merupakan sifat penting dari kapasitas dalam 

sebuah tindakan kecurangan menurut Wolfe dan Hermanson (2004), ialah: 

a. Positioning  

Posisi dalam sebuah kekusaaan, kedudukan maupun jabatan 

sangat mempengaruhi kesempatan dalam melakukan kecurangan. 

Kecurangan yang selama ini kita dengar memang didominasi oleh 
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orang-orang yang mempunyai kekuasaan, kedudukan dan jabatan 

yang tinggi.  

b. Intelligence and creativity  
 

Orang yang akan melakukan kecurangan harus mempunyai 

kepintaran dan kecerdikan dalam memperhitungkan semua 

tindakannya. Tindakan dalam kecurangan harus diperhitungkan 

dengan matang sehingga tidak ketahuan. Dengan menggunakan 

kepintaran dan kecerdikan seseorang bisa melihat celah dalam 

sebuah pengendalian internal dengan menggunakan posisi, hak 

akses dan kapasitas tentunya.  

c. Convidence / Ego 

Orang yang berkorupsi harus mempunyai percaya diri dan ego 

yang tinggi. Hal ini digunakan untuk memperlancar aksinya dalam 

melakukan kecurangan. Coba lihat saja para koruptor dengan 

“pedenya” dia bilang tidak korupsi padahal sudah jelas-jelas 

merugikan negara berapa milyar rupiah. 

d. Coercion 

Seseorang yang memiliki kemapuan persuasif yang baik sangat 

mudah dalam melakukan kegiatan kecurangan. Orang tersebut 

mudah menghasut dan mengajak dalam berbuat hal hal yang tidak 

benar. 

e. Deceit 

Orang yang ingin menjadi koruptor harus mampu berbohong yang 

efektif dan konsisten. Dengan efekif dan konsisten maka mereka 

bisa menata alur sehingga tidak mudah tertipu. 
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f. Stress 

Pelaku kecurangan harus mampu mengelola sifat stres. Hal ini 

dilakukan supaya segala bentuk kecuranganya bisa tetap terjaga 

dan tersembunyi. 

 

 2.1.6  Pencegahan Kecurangan 

 Kecurangan memang tidak bisa dikurangi sampai habis. Tetapi 

kecurangan bisa ditekan dan dicegah. Pencegahan lebih baik dilaksanakan 

sebelum menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan 

yang buruk lama-lama menjadi budaya yang buruk pula. Berikut merupakan cara 

pencegahan kecurangan menurut Amrizal (2004), yaitu: 

a. Membangun struktur pengendalian internal yang bagus. Sebagai 

contohnya : penaksiran resiko, standar pengendalian, informasi dan 

komunikasi, pemantauan. 

b. Melakukan efektifitas aktifitas pengendalian. Sebagai contohnya : 

mereview kinerja, pengelolaan informasi yang bagus, pengendalian fisik, 

pemisahaan tugas. 

c. Meningkatkan kultur/budaya organisasi. Semakin bagus budaya 

organisasi tersebut, maka semakin malu seseorang apabila melakukan 

kecurangan. 

d. Mengefektifkan fungsi internal auditor. Hal ini dilakukan karena internal 

auditor lebih paham lapangan dan medan dari pada auditor eksternal. 

e. Melakukan rotasi kerja. Berganti-gantinya staff karyawan dapat 

meminimalisir kecurangan, sehingga seseorang tidak bisa leluasa dalam 

menjalankan kecurangannya. 



24 
 

f. Memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pegawai yang melakukan 

kecurangan dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada karyawan 

yang berprestasi. 

g. Memberikan fasilitas dalam melaporkan kecurangan sehingga dapat 

aman dan segera bisa diproses. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Asumsi dan Alasan Desain Kualitatif 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Creswell (2010:4), pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan metode dalam mengeksplorasi dan memahami makna dari 

sejumlah individu, kumpulan individu serta kelompok orang yang ada berasal dari 

masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Menurut Moleong (2007:6), penelitian 

kualitatif ialah sebuah penelitian untuk memahami fenomena yang sedang 

dialami oleh peneliti yang bersangkutan (subjek). Contohnya terkait motivasi, 

persepsi, perilaku dan tindakan., serta menggunakan cara deskriptif dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai macam metode alamiah. 

 Pendekatan penelitian kualitatif, menurut saya lebih mampu dalam 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di sebuah Instansi Pemerintahan 

sektor publik seperti tempat saya bekerja selama ini. Jika menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif, maka saya akan cenderung terkurung dan 

terbatasi dengan teori-teori yang sudah lebih terkenal dan global, seperti 

transparansi, akuntabilitas, responsibiliti, independensi dan fairness pengelolaan 

keuangan instansi sektor publik. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif sama-sama 

bagusnya. Kedua pendekatan ini tergantung obyek dan hasil penelitian yang 

ingin diteliti. Model penelitian kualitatif mampu secara mendalam menganalisis 

penelitian saya. Model pendekatan kualitatif mampu menggambarkan kejadian 
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sesungguhnya di lapangan. Sedangkan model penelitian kuantitatif belum 

mampu menggungkapkan perasaan, kejiwaan, pendapat, serta uneg-uneg saya 

selama menjadi pembantu bendahara pengeluaran di Universitas Negeri XYZ.  

 

3.2  Metode Penelitian  

Sejalan dengan uraian, tujuan dan penjelasan di atas, saya 

menggunakan pendekatan autobiografi/otobiografi untuk menceritakan 

pengalaman saya menjadi seorang pembantu bendahara pengeluaran di 

Universitas Negeri XYZ.  Pendekatan autobiografi/otobiografi melihat bagaimana 

cara pandang peneliti dalam memaknai dan menyikapi permasalahan terkait 

modus fraud. Fokus penelitian ini ialah menceritakan riwayat dan pengalaman 

saya selama menjadi seorangan pembantu bendahara pengeluaran, sebuah 

program yang dananya berasal dari DIPA Universitas Negeri XYZ, sebut saja 

Anggaran Operasional tahun 20XX1. 

 Menurut Creswell (2015:1021), autobiografi/otobiografi ialah penelitian 

yang menggunakan individu sebagai subyek penelitian. Sejalan dengan 

Creswell, Maryadi (2009) menjelaskan bahwa autobiografi/otobiografi ialah 

tulisan-tulisan yang dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup pribadi yang 

dilakukan dengan menulis sendiri. Autobiografi/otobiografi membuat seseorang 

bisa mengembangkan tulisannya sendiri dan tidak terlalu terbatasi oleh teori-teori 

yang sudah mapan. Maryadi (2009) juga menambahkan banyak manfaat dengan 

melakukan penulisan autobiografi. Pertama ialah mampu menanamkan nilai 

evaluasi diri. Kedua, mampu menumbuhkan sikap menghargai diri sendiri. 

Ketiga, menumbuhkan kesadaran spiritualitas. Keempat, bisa mengurangi angka 

stres dalam diri seseorang. Kelima, bisa meningkatkan kecerdasan dalam 

komunikasi. Manfaat lainnya adalah apabila seseorang membaca tulisan dari 

                                                             
1 Bukan Anggaran Operasional tahun sebenarnya 
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peneliti, maka pembaca bisa mengambil pengalaman yang berharga sehingga 

bisa belajar dari pengalaman peneliti. 

 Autobiografi/otobiografi menggunakan subyek dirinya sendiri dalam 

melakukan penulisan. Penulisan dengan menggunakan subyek sendiri cukup 

bisa menggambarkan dengan mudah keadaan dirinya seperti apa. Penyajiannya 

bersifat tidak kaku sehingga semua orang bisa memahami dengan cepat bahasa 

yang digunakan. Terlebih lagi bahasa yang digunakan ialah bahasa sehari-hari 

tanpa ada hambatan dalam menceritakannya. Saya bisa menceritakan secara 

naratif tentang peran saya sebagai pembantu bendahara pengeluaran dalam 

memaknai modus fraud. Hambatan dalam melakukan penulisan 

autobiografi/otobiografi ialah peneliti terkadang mudah lupa mengingat 

keakuratan dan ketepatan peristiwa kejadiannya. Hal ini dikarenakan terlalu 

banyak hal peristiwa yang terjadi dan terkadang bersifat sangat pribadi. 

 Penelitian dengan menggunakan autobiografi umumnya menggunakan 

metode naratif. Penelitian naratif merupakan penelitian yang mendiskripsikan 

kehidupan individu, dalam mengumpulkan dan menceritakan tentang kisah 

kehidupan orang-orang, dan menulis sebuah narasi tentang kisah atau 

pengalaman individu (Connelly 1990). Sejalan dengan Connelly, Creswell (2015: 

1017) menggungkapkan bahwa penelitian narasi memiliki ciri khas biasanya 

memfokuskan dalam mempelajari seseorang, menggumpulkan datanya dengan 

kumpulan cerita, menyampaikan pengalaman individu, dan mendiskusikan 

makna pegalaman itu bagi individu yang bersangkutan.  

Menurut Webster dan Metrova (2007), narasi merupakan sebuah metode 

penelitian dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dalam mentode naratif ini merupakan 

sebuah kemampuan dalam memahami indentitas serta pandangan dunia yang 

manjadi acuan cerita (narasi) yang mereka dengarkan atau diucapkan dalam 

kegiatan/aktifitas sehari-hari. Seorang peneliti yang menggunakan metode 
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narasi, maka dia lebih banyak menfokuskan pada seseorang atau hanya dua 

orang saja tidak lebih dari dua. Sehingga, penelitian naratif lebih banyak dalam 

menceritakan tokoh seseorang atau dua orang dimana tokoh tersebut menjadi 

acuan utama dalam cerita yang diungkapkan.  

Penelitian naratif sebenarnya merupakan suatu studi tentang cerita. 

Cerita dapat ditulis dengan cara mendengarkan dari orang/individu lain  yang 

mau bercerita baik secara bertemu dan tatap muka langsung maupun dengan 

melakukan wawancara. Menurut Creswell (2015), saat yang tepat dalam 

melakukan penelitian narasi ialah saat anda memiliki individu yang mau berbagi 

cerita atau menceritakan kisah-kisah dan perjalanan hidupnya, anda sebagai 

peneliti ingin menceritakan kisah-kisah dan perjalanan hidupnya.  

  

3.3  Peranan Peneliti 

 Peneliti mempunyai latar bekang pernah bekerja di sektor swasta. Banyak 

pelajaran yang bisa diambil dari bekerja di sektor swasta sebelumnya. Peneliti 

menangani bagian persediaaan di kantor swasta tersebut. Setelah berlangsung 

cukup lama, peneliti mencari pekerjaa lain. Peneliti masuk dan diterima di bagian 

administrasi keuangan di Unit kerja Pengadaan barang dan jasa Universitas 

Negeri XYZ. Setelah itu, peneliti dipercaya bekerja sebagai pembantu bendahara 

pengeluaran. Peneliti mulai membandingkan pengalaman di sektor swasta dan 

sektor publik. Banyak hal yang menarik yang perlu peneliti ceritakan yang 

berhubungan dengan tingkah laku seseorang, sistem kerja, pengendalian 

internal, budaya kerja, prosedur keuangan (kerja), dan tentunya (fraud) 

didalamnya. Hal ini membuat peneliti sangat tertarik dalam membagi 

pengalaman dan menceritakan semuanya. Peneliti mengambarkan dan 

menjelaskan keadaan menjadi pembantu bendahara pengeluaran yang dananya 

didapat dari DIPA.  
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 Peneliti menyampaikan bahwa terkait penulisan naratif 

autobiografi/otobiografi digunakan bukan hanya bercerita dan menyampaikan 

pengalaman dalam memaknai modus fraud, tetapi juga bagaimana menyikapi 

dan meminimalisir fraud. Peneliti akan mencoba menjelaskan dan 

menggambarkan pengalaman yang didapat peneliti selama ini. Berbagai macam 

pengalaman ini akan berguna bagi orang lain untuk mengevaluasi diri dan 

sekaligus bisa mencegah terjadinya modus fraud tersebut. 

Autobiografi/otobiografi peneliti bertujuan untuk tidak menyudutkan suatu pihak 

dalam mencari-cari kesalahan tetapi hanya sekedar berbagai pengalaman dan 

pengetahuan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Pengalaman dan 

pengetahuan yang disampaikan peneliti diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk 

orang lain untuk mengevaluasi, menyikapi dan meminimalisir fraud. 

 

3.4  Metode pengumpulan Data 

 Data dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang dibutuhkan dalam 

suatu penelitian. Informasi yang diperoleh melewati berbagai macam 

pengukuran-pengukuran tertentu (Fathoni, 2006:104). Di dalam melakukan 

penelitian, setiap peneliti wajib mempunyai data yang akurat. Data diperlukan 

peneliti untuk menunjang penelitiannya. Data yang akurat membuat sebuah 

penelitian menjadi semakin kuat. 

Mengumpulkan data dilakukan dengan cara menggunakan metode 

pengumpulan data. Menurut Sugiono (2010:62), metode pengumpulan data ialah 

sebuah langkah yang cukup strategis. Arikunto (2010:265) berpendapat bahwa 

mengumpulkan data merupakan langkah penelitian yang paling pentingi. Minat 

peneliti menjadikan data akan semakin bagus. Apabila peneliti tidak memiliki 

unsur minat, maka penelitian tersebut bisa dikatakan tidak maksimal/kurang 

bagus. 
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Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini 

berasal dari pengalaman saya sendiri sebagai pembantu bendahara pengeluaran 

di Universitas Negeri XYZ. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang 

saya kumpulkan. Dokumen merupakan catatan publik maupun pribadi yang bisa 

berupa surat kabar, notulen rapat, catatan harian pribadi, biografi dan surat 

(Creswell, 2015: 440). Sumber-sumber ini dapat membantu saya dalam 

menyelesaikan penelitian.  

Metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri sumber data yang 

bersifat historis. Penelitian autobiografi/otobiografi lebih cocok menggunakan 

data yang bersifat historis. Pendekatan ini menggunakan pengalaman, kisah-

kisah yang lampau, dan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Oleh 

sebab itu, dokumen yang bersifat historis sangat diperlukan. Penelitian ini tidak 

akan menemui kesulitan dalam menyusun penelitian, dikarenakan data historis 

sudah disusun sesuai dengan urutan peristiwa yang sudah terjadi di masa 

lampau.  

3.5  Prosedur Analisis Data 

 Saya menggunakan prosedur analisis data berdasarkan Creswell (2009), 

yaitu (1) file pengalaman objektif tentang hidup peneliti sendiri diorganisir, (2) 

keseluruhan kisah yang telah ditulis dibaca, kemudian direduksi dan ditandai, (3) 

kisah yang telah didapat diatur sesuai kronologisnya, (4) kemudian makna dari 

kisah yang telah dipaparkan diidentifikasi dan dikaji oleh peneliti serta mencapai 

epipani dan kisah tersebut, (5) peneliti melihat struktur untuk menjelaskan 

makna, misalnya seperti interaksi sosial dalam sebuah kelompok, selanjutnya 

peneliti mengintepretasikannya pada pengalaman hidup individu, (6) selanjutnya 

riwayat hidup peneliti ditulis dalam bentuk narasi, dijustifikasi dengan teori yang 
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berkaitan dengan pengalaman dan keunikan peneliti kemudian ditarik 

kesimpulan.  

Pada bagian tahap analisis data, saya melakukan kegiatan berfikir 

reflektif. Berfikir reflektif dilakukan dengan proses sebagai berikut: (1) peneliti 

merasa pengelolaan keuangan di sektor publik khususnya Universitas Negeri 

XTZ masih kurang akuntabel dan transparan, sehingga banyak terjadi praktik  

kecurangan dengan modus-modus fraud yang merugikan negara. (2) Pada 

penulisan ini peneliti membatasi pada lingkungan pengelolaan keuangan di suatu 

unit sektor publik Universitas Negeri XYZ dengan dana yang bersumber dari 

DIPA khususnya PNBP. (3) Peneliti juga mengungkapkan beberapa cara praktik 

dalam operasi terkait perencanaan, pencairan dana, dan pertanggungjawaban. 

(4) Peneliti juga mengungkapkan tahapan-tahapan dalam melakukan 

pencegahan berdasarkan pengalaman pribadi sebagai pembantu bendahara 

pengeluaran.   

Penelitian ini berdasarkan pengalaman saya menjadi pembantu 

bendahara pengeluaran di Universitas Negeri XYZ. Data-data yang ada dalam 

penelitian tersebut merupakan data yang valid. Saya juga mengungkapkan asal 

muasal data yang diperoleh sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. 

Data-data tersebut berdasarkan catatan pribadi, data kantor, dokumentasi, serta 

notulen rapat. Terdapat beberapa peristiwa yang tidak perlu diungkapkan secara 

keseluruhan, tetapi hal tersebut tidak mengurangi inti dari penelitian sebagai 

sebuah rangkaian cerita yang utuh. Berikut adalah gambar prosedur analisis data 

menurut Cresswell (2009) : 
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                          Gambar 3.1 : Prosedur Analisis Data 
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BAB IV 

MODUS DALAM PERENCANAAN 

 

4.1. Tahapan dalam Perencanaan 

Pada awal tahun, tiap unit kerja di Universitas Negeri XYZ memiliki 

perencanaan dalam satu tahun kedepan. Perencanaan ini berupa kegiatan, 

belanja honorarium, belanja modal, dan perawatan kantor dalam satu tahun yang 

tercantum dalam Rencana Belanja dan Anggaran (RBA). Pengajuan dalam 

perencanaan anggaran dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai. Pengajuan 

dana diserahkan ke pihak atau tim perencana kantor pusat untuk diseleksi dan 

disetujui. Pihak administrasi bendahara unit kerja di Universitas Negeri XYZ 

harus bisa merencanakan kebutuhan selama satu tahun. Salah satu hal yang 

harus dihindari adalah revisi anggaran. Karena jika terjadi revisi anggaran akan 

memakan waktu banyak sehingga mengurangi kecepatan dalam menyerap 

anggaran. 

Berikut ini adalah tahapan dalam perencanaan di Universitas Negeri XYZ: 

1. Mendata kebutuhan. Administrasi bendahara mendata kebutuhan untuk satu 

tahun kedepan. 

2. Membuat draft pengajuan dana dengan tembusan kepada kepala tim 

perencana dan kepala keuangan. Pengajuan draft perencanaan yang baik 

adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan unit dalam menyerap 

anggaran. 
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3. Di dalam draft pengajuan dana nantinya terdapat berbagai macam saran 

atasan dan kebutuhan, dan cerminan kebutuhan di tahun sebelumnya.  

4. Selanjutnya administrasi bendahara melakukan input kebutuhan di sistem 

keuangan Universitas. 

5. Sebelum draft diajukan final, revisi kebutuhan selama satu tahun dilakukan 

agar pada saat tahun berjalan unit kerja tidak mengalami kekurangan dana.  

6. Tahapan akhir adalah pengajuan dana di sistem keuangan Universitas. 

Selanjutnya menyerahkan hard copy draft pengajuan dana ke tim 

Perencanaan Universitas sekaligus tembusan kepada pihak keuangan 

kantor pusat.  

 

4.2 Modus Fraud dalam Perencanaan 

Perencanaan erat kaitannya dengan Rencana Bisnis dan Anggaran 

(RBA). Setiap unit di Universitas pasti memiliki RBA. Besaran dari RBA 

ditentukan dari kebutuhan dan kemampuan unit menyerap anggaran. Sejalan 

dengan waktu, penyusunan RBA mulai mengalami pergeseran. RBA seharusnya 

digunakan untuk kebutuhan operasional, namun sekarang sudah menjadi alat 

untuk mensejahterakan anggota.  

Penyusunan RBA dilakukan oleh bagian administrasi bendahara. Modus 

fraud yang sering dilakukan ialah dengan melakukan mark up jumlah kegiatan di 

tiap paket pekerjaan. Penyusunan RBA dapat mempengaruhi besaran nilai dana 

taktis di unit kerja. Dana taktis diperoleh dari selisih pertanggungjawaban yang 

dilaporkan ke kantor pusat dengan pertanggungjawaban riil di lapangan. 

Gambarannya adalah sebagai berikut. Ketika RBA sudah disetujui oleh 

bagian keuangan dan tim perencana kantor pusat, maka RBA sudah bisa 

dicairkan untuk melakukan kegiatan yang sudah dianggarkan. Namun, nilai RBA 

tidak mencerminkan nilai sesungguhnya yang digunakan. Padahal SPJ yang 
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dikeluarkan senilai RBA yang diajukan. Misalnya, dalam sebuah pembangunan 

gedung ABC1 hanya memerlukan 3 paket kegiatan pelelangan. Namun dalam 

laporan SPJ ditulis 5 paket kegiatan dan 5 paket kegiatan tersebut memang 

tercantum dalam RBA. 

Kecurangan seperti ini memang sering terjadi setiap tahun. Pelaku 

kecurangan dilakukan oleh orang yang sama, karena mereka mengetahui celah 

yang bisa digunakan untuk berbuat curang. Pengalaman, pengetahuan dan jam 

terbang tinggi yang dimiliki memudahkan mereka dalam mengelabuhi tim 

penyeleksi RBA, yang terdiri dari bagian keuangan dan tim perencanaan kantor 

pusat. Tindakan kecurangan ini didukung oleh jarang dilakukannya rolling/mutasi 

pegawai. Di unit Layanan Pengadaan jarang dilakukan pergantian/mutasi 

pegawai karena ada beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi dan 

berpengaruh melindungi posisi mereka. Sebagai timbal balik, para pelindung 

juga diberi “uang saku” dari pegawai ULP.  

  Dana RBA dari kantor pusat biasanya dalam bentuk “glondongan”. 

Misalnya, di setiap unit kerja akan mendapatkan dana yang cukup besar dan 

langsung masuk kas unit kerja. Dana “glondongan” tersebut dapat “diutak-atik” 

dibagi-bagi kedalam beberapa kegiatan. Kegiatan ini biasanya ada yang fiktif dan 

ada yang murni nyata dengan catatan nilai nominalnya diperbedar (di markup)  

Dari kegiatan inilah modus-modus kecurangan dimulai.  

 Aliran dana anggaran dimulai dari pengajuan anggaran sampai 

penyerahan SPJ. Pertama, pengajuan anggaran dilakukan dengan cara 

pengajuan menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan sistem 

keuangan kantor pusat. Sistem keuangan tersebut dinamakan SIMKANESA 

(Sistem Keuangan Universitas Negeri XYZ). Setiap unit kerja memiliki username 

                                                             
1 Bukan nama gedung sebenarnya 
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dan password sendiri-sendiri, karena tiap unit kerja memiliki pagu anggaran 

masing-masing. Kedua, setelah anggaran disusun melalui aplikasi, maka RBA 

tersebut akan direview kembali oleh tim keuangan dan tim perencanaan kantor 

pusat. Hasilnya RBA bisa diterima/ditolak/diterima dengan catatan direvisi 

kembali. Ketiga, setelah RBA disetujui, maka setiap unit kerja bisa mengambil 

dana di kantor pusat. Pengambilan dana seringkali dinamakan dengan istilah 

panjer. Keempat, ketika dana sudah diterima, maka setiap administrasi 

bendahara bisa menyerap anggaran tersebut. Penyerapan anggaran salah 

satunya bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan. Apabila dana RBA 

cukup maka bisa langsung menyusun SPJ sesuai dana yang sudah dipanjer. 

Namun, jika dana RBA kurang maka bisa dilakukan revisi anggaran. Setelah itu 

baru bisa dilakukan penyusunan SPJ tambahan. Berikut ini adalah gambar aliran 

dana anggaran yang tercantum dalam Gambar 4.1. 

Gambar 4.1 
Aliran Dana Anggaran 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: diolah oleh Peneliti (2018) 

Diterima / Ditolak / Revisi 

Dana Anggaran 

Kegiatan 

SPJ 

SPJ Akhir 

Kegiatan Melebihi 

Anggaran 

Revisi Anggaran 

SPJ Tambahan 

Pengajuan Anggaran 
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 Modus kecurangan dimulai ketika RBA sudah final tanpa ada revisi dari 

kantor pusat. Berarti kantor pusat kurang teliti dalam hal menyeleksi RBA. 

Seandainya pada tahap awal bagian tim keuangan dan tim perencanaan kantor 

pusat bisa lebih selektif terhadap RBA, maka modus kecurangan akan dapat 

diminimalisir. Jika kecurangan masih dapat terjadi, besarnya kecurangan tidak 

terlalu material.  

Kasus lain yang dapat terjadi pada RBA adalah adanya kegiatan yang 

melebihi anggaran. Jika terjadi kelebihan kegiatan, maka nilai RBA harus direvisi 

untuk ditambah pagunya. Kenapa bisa terjadi kelebihan kegiatan?. Ternyata ada 

beberapa atasan yang komplain karena honorariumnya kurang. Nah, kekurangan 

honorarium itu diambil dari kegiatan fiktif. Sebenarnya kegiatan fiktif ini pada 

kenyataannya tidak ada. Namun, ditambah dengan kegiatan yang mengada-ada. 

Penambahan kegiatan mengada-ada tersebut diambil dari nilai tambah dari revisi 

RBA yang sudah dianggarkan. Penambahan nilai RBA dilakukan dengan cara 

“mengutak-atik” anggaran sedemikian rupa sesuai dengan harapan/permintaan 

atasan.  

Ketika saya mulai bekerja sebagai pembantu bendahara pengeluaran, 

banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari saat kuliah. 

Saya menemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat 

administrasi bendahara. Kegiatan yang dilakukan tidak sebanyak yang tercantum 

di dalam RBA. Padahal SPJ yang dikeluarkan lebih banyak dari kegiatan yang 

sebenarnya. 

Suatu hari, saya diberi kesempatan mendampingi adminsitrasi bendahara 

untuk melakukan rapat awal tahun dalam hal penyusunan anggaran tahun 

anggaran baru 20XX2. Ada pengetahuan baru yang saya peroleh dari mengikuti 

                                                             
2 Bukan tahun sebenanrnya 
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rapat tersebut, yaitu bagaimana cara menyusun dan mengajukan dana RBA. 

Penyusunan dana RBA harus mewakili seluruh kinerja beserta kegiatan yang 

dilakukan di setiap unit kerja. Suatu unit kerja yang bagus ialah mereka yang 

mampu melakukan penyerapan anggaran 100%. Pada saat rapat tersebut juga 

dikatakan bahwa jika unit kerja tidak mampu menyerap anggaran 100%, maka 

tidak perlu mengajukan dana yang tidak mungkin terserap.  

Di unit tempat kerja saya, pengajuan RBA setiap tahun mengalami 

peningkatan. Padahal kemampuan dalam menyerap anggaran yang 

sesungguhnya hanya sebedar 60%. Sedangkan sisanya, penyerapan anggaran 

dilakukan dengan cara mengada-adakan. Ada rasa dilema menjadi seorang 

administrasi bendahara. Satu sisi, kita harus mengikuti keinginan atasan 

(honorarium tinggi). Disisi lain, kinerja suatu unit kerja dilihat dari penyerapan 

anggaran yang dilakukan.  

Ada obrolan kecil yang saya lakukan bersama mbah Jo3 di dapur. Mbah 

Jo bekerja sebagai pesuruh. Beliau suah lama bekerja di sini. Ia hampir pensiun, 

sehingga ia mengetahui seluk beluk di tempat kerja saya. Saya bertanya kepada 

mbah Jo, “Mbah, kok iso yo wong iki terus sing oleh okeh dhuwite?”. Sambil 

mengaduk kopi mba Jo menjawab, “lho sampeyan akhirnya ngerti to, nang kene 

iku sakjane tambahan gawe urip, akeh seng oleh wuakeh mergone yo 

kongkalikong”. Sayapun bertanya lagi, “Kongkalikong piye to mbah, ora mudeng 

aku”. Beliaupun menjawab, “intine nang kene iku gawe golek sandang pangan 

tambahan seng melebihi gajine perbulan, seng iso yo mung pejabat-pejabat tok, 

nek koyo aku kopral ngene yo ora oleh opo-opo, mung ucapan matur nuwun. 

Hahaha” 

                                                             
3 Bukan nama sebenarnya 
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Hikmah yang dapat saya ambil dari percakapan singkat di atas adalah 

bahwa fungsi RBA yang sesungguhnya telah luntur. RBA bukan lagi untuk 

menghidupi keberlangsungan suatu unit kerja tetapi sudah bergeser untuk 

mensejahterakan anggotanya. Prinsip-prinsip yang telah ada tidak dijalankan 

dengan semestinya. Kenyataan yang sangat mencengangkan adalah ketika para 

auditor dan kepala keuangan pusat seolah-olah tidak terlalu peduli akan hal ini. 

Bisa jadi mungkin terjadi ada asas saling menguntungkan (simbiosis 

mutualisme). 

 Penyebab para administrasi bendahara melakukan Fraud dalam RBA 

ialah karena adanya keinginan untuk menyenangkan atasan dan sekaligus 

meningkatkan kinerja di Unit tersebut beserta karyawannya. Bukan menjadi 

rahasia umum bahwa kinerja suatu unit kerja harus meningkatkan kinerjanya, 

maka untuk meningkatkan kinerjanya maka setiap administrasi harus melakukan 

beberapa tindakan (mengutak-atik anggaran) sehingga bisa mudah menyerap 

dan mempertanggungjawabkannya. 

 

4.3 Ikhtisar 

Perencanaan di tiap unit kerja Universitas Negeri XYZ dibuat di awal 

tahun. Pengajuan perencanaan harus dilakukan sebelum tahun anggaran 

dimulai. Biasanya pada saat pengajuan perencanaan akan terjadi revisi 

anggaran. Namun, revisi anggaran sebisa mungkin harus dihindari karena  

memakan waktu banyak sehingga mengurangi kecepatan dalam menyerap 

anggaran. 

Perencanaan tertuang dalam Rencana Belanja dan Anggaran (RBA). 

Penyusunan RBA dilakukan oleh bagian administrasi bendahara. Salah satu 

modus fraud yang sering dilakukan adalah melakukan mark up jumlah kegiatan. 
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Pelaku fraud adalah seseorang yang mengetahui celah untuk berbuat curang. 

Dia memiliki pengalaman, pengetahuan dan jam terbang tinggi di area tersebut, 

karena tidak pernah ada mutasi (rolling) pegawai. Alasannya adalah adanya 

sekelompok orang dengan jabatan tinggi dan berpengaruh yang melindungi 

posisi pelaku fraud. Balasannya, para pelindung nantinya akan diberi “uang 

saku”. 

Dana RBA yang cair berupa “glondongan” dari kantor pusat, sehingga 

dana tersebut dapat “diutak-atik” ke dalam beberapa kegiatan baik yang fiktif 

maupun non fiktif. Biasanya pelaku fraud mulai melakukan modus kecurangan 

ketika RBA sudah final tanpa ada revisi dari kantor pusat. Padahal RBA sudah 

benar-benar diseleksi oleh kantor pusat. Kasus lainnya pada RBA adalah adanya 

kegiatan yang melebihi anggaran. Jika terjadi peristiwa demikian, maka nilai RBA 

harus direvisi untuk ditambah pagunya. Salah satu penyebabnya adalah adanya 

komplain dari atasan tentang sedikitnya jumlah honorarium yang mereka terima. 

Akhirnya, kekurangan honorarium ini diambil dari kegiatan fiktif. 
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BAB V 

 MODUS DALAM PENCAIRAN DANA 

 

5.1 Tahapan dalam Pencairan Dana 

 Tahapan pencairan dana dimulai ketika RBA sudah disetujui oleh pihak 

perencana dan keuangan. Setiap Universitas menerapkan kebijakan yang 

berbeda-beda. Ada kebijakan dari Universitas yang mengambil dana langsung ke 

kantor pusat, ada pula yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing unit 

kerja. Pencairan dana di Universitas Negeri XYZ terdiri dari dua cara, yaitu 

pertama, administrasi bendahara mengambil dana dahulu baru ditukar dengan 

SPJ. Kedua, administrasi bendahara menukar SPJ dahulu baru mendapatkan 

dana.  

 Berikut ini merupakan tahapan dalam pencairan dana di Universitas 

Negeri XYZ: 

1. Pencairan dana bisa dimulai ketika RBA sudah disetujui. 

2. Sebelum mengambil dana, administrasi bendahara berkomunikasi 

langsung dengan kepala bagian keuangan kantor pusat bisa melalui 

telepon maupun surat resmi.  

3. Sistem pengambilan dana di Universitas Negeri XYZ dilakukan dengan 

sistem cash atau tunai. Jadi administrasi bendahara langsung mendapat 

uang tunai. Oleh karena itu, diperlukan pemberitahuan melalui telepon 

maupun surat resmi agar tim keuangan kantor pusat bisa 

mempersiapkan dananya.  
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4. Setelah dana siap, tim keuangan akan menghubungi bagian administrasi 

bendahara melalui telepon atau surat. 

5. Selanjutnya, administrasi bendahara mengambil dana tersebut di kantor 

pusat.  

6. Ketika dana sudah diambil, maka dana tersebut bisa dimasukkan ke 

dalam brangkas di unit kerja.  

 

5.2 Modus Fraud dalam Pencairan Dana 

Dana selalu dibutuhkan dalam setiap kegiatan dan memiliki peran penting 

agar operasional di unit kerja dapat berjalan lancar. Semakin banyak dana yang 

masuk, maka semakin lancar dan semakin baik kinerja. Karena tolok ukur 

kesuksesan sebuah organisasi dinilai berdasarkan kinerja dari unit kerja. 

 Pengelolaan keuangan di unit kerja Universitas Negeri XYZ, masih 

banyak ditemui modus kecurangan. Modus kecurangan berpotensi 

menyebabkan kerugian negara.  Seperti yang saya temui di lapangan, modus 

kecurangan untuk pencairan dana adalah dengan mengajukan dana sesuai RBA. 

Namun, sebenarnya kegiatan tersebut tidak sebanyak yang tertuang pada RBA.  

 Berikut ini adalah beberapa modus kecurangan dalam pencairan dana, 

yaitu sebagai berikut : (1) Perjalanan Dinas Fiktif, (2) Honorarium Berlebihan, (3) 

Struk/nota BBM asli tapi palsu, (4) Penggelembungan pengadaan & Jilid 

Dokumen, (5) Lapping dari Dana Taktis, (6) Mark UP jumlah kegiatan, rapat dan 

pelaksanaan pertemuan kegiatan, (7) Penggelembungan ATK, (8) 

Penggelembungan konsumsi / snack makanan di atas rawan terjadi kecurangan 

(fraud). Karena fakta dilapangan modus seperti itu sudah banyak digunakan. Hal 

ini tentu sangat merugikan negara sehingga pelayanan yang didapatkan 

masyarakat menjadi berkurang. 
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5.2.1 Perjalanan Dinas Fiktif 

 Seluruh kegiatan baik di instansi ataupun di unit kerja pasti menggunakan 

transportasi. Penggunaan transportasi bisa menggunakan transportasi umum 

maupun transportasi khusus sebagai sarana pendukung kegiatan. Transportasi 

sudah menjadi kebutuhan pokok atau utama. Sebagai contoh, ketika panitia 

pelelangan akan melakukan survei penyedia jasa di kota lain, mereka 

membutuhkan transportasi untuk menuju kota tersebut. Selain itu, transportasi 

juga dibutuhkan untuk kegiatan rapat atau konsultasi di kota lain. 

 Transportasi di unit kerja saya disebut dengan perjalanan dinas. 

Perjalanan dinas ini dibagi menjadi dua, yaitu perjalanan dinas dalam kota dan 

perjalanan dinas luar kota. Semua perjalanan dinas ini tidak terlepas dari modus 

kecurangan. Modus kecurangan pada perjalanan dinas dengan menggunakan 

perjalanan dinas fiktif. Namun, untuk perjalanan dinas ke luar kota dengan tujuan 

tempat yang istimewa (contoh: kementerian/instansi pemerintah pusat) cukup 

sulit melakukan kecurangan. Bukan tidak bisa tetapi tergantung keadaan yang 

membuat bisa tidaknya melakukan kecurangan. Berbeda halnya dengan 

kecurangan dalam perjalanan dinas dengan perjalanan dinas luar kota di instansi 

tidak terlalu istimewa dan perjalanan dinas dalam kota yang juga tidak terlalu 

istimewa, dimana perjalanan dinas tersebut masih bisa dilakukan kecurangan.   

 Perjalanan dinas untuk keluar kota ke tempat yang istimewa cukup sulit 

dilakukan kecurangan, karena dokumen kelengkapan harus terpenuhi mulai dari 

surat tugas, tiket pesawat, boarding pesawat, dan terutama SPPD (Surat 

Perintah Perjalanan Dinas) yang tidak bisa dipalsukan. Berbeda dengan 

perjalanan dinas untuk dalam kota atau di sekitar kota yang tidak terlalu jauh, 

cukup menggunakan surat tugas, SPPD dan hasil/kegiatan perjalanan dinas. 

Dalam RBA di setiap unit kerja Universitas Negeri XYZ ada sebuah 

kegiatan baik murni/fiktif pasti membutuhkan perjalanan dinas. Biasanya sebelum 
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triwulan terakhir, semua dana perjalanan dinas akan dihabiskan. Baik perjalanan 

dinas yang penting maupun sekedar perjalanan dinas yang ”abu-abu” (fiktif). 

Perjalanan dinas memang harus menyertakan dokumen lengkap. Kelengkapan 

dokumen menjadi syarat untuk laporan SPJ. 

Perjalanan dinas luar kota maupun dalam kota harus menyertakan 

dokumen dengan lengkap. Perjalanan dinas dalam kota lebih mudah untuk 

melakukan kecurangan, karena syarat kelengkapan dokumen tidak terlalu 

banyak. Berbeda dengan perjalanan dinas luar kota yang harus menunjukan tiket 

resmi, boarding dan waktu terjadwal. Modus kecurangan perjalanan dinas dalam 

kota/sekitarnya cukup mudah. Berbekal surat tugas, SPPD, dan hasil perjalanan 

dinas sudah cukup untuk mengeluarkan dana dari anggaran. 

Modus kecurangan perjalanan dinas dilakukan dengan cara membuat 

perjalanan dinas yang dilakukan berkali-kali. Padahal sebenarnya perjalanan 

dinas cukup satu sampai dua kali. Ironisnya, sisa dari perjalanan berkali-kali tadi 

dipakai untuk rekreasi atau tamasya anggota. Biasanya para utusan dari kantor 

meminta stampel SPPD yang banyak atau membuat stampel sendiri. Biaya untuk 

membuat stampel hanya Rp 35.000,00. SPPD yang sudah terisi stampel yang 

banyak bisa digunakan beberapa kali. SPPD yang telah di stampel biasanya 

berupa lembaran yang tidak mencantumkan hari maupun tanggal. Sedangkan 

untuk pembuatan surat tugas dan hasil laporan kegiatan perjalanan dinas cukup 

mudah, yaitu cukup melampirkan laporan kegiatan saja. Surat tugas pun tinggal 

minta tanda tangan atasan dan atasan pun tidak ambil pusing untuk 

menandatanganinya. Hal ini berarti atasan mendukung modus kecurangan yang 

dilakukan anak buahnya.  

Penyebab melakukan tindakan kecurangan ini ialah untuk semata-mata 

mengumpulkan dana taktis dan sekaligus menyerap dana yang telah diajukan. 

Sangat disayangkan apabila dana tersebut harus kembali ke kantor pusat. Lebih 



45 

 

baik dana tersebut diserap dengan membuat perjalan dinas fiktif atau perjalanan 

dinas yang tidak seharusnya dilakukan. Perjalanan dinas fiktif ini juga karena 

aturan yang ada selama ini kurang ketat sehingga Fraud mudah dilakukan. 

 

5.2.2 Honorarium Berlebihan 

 Setiap orang yang bekerja baik sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

maupun tenaga kontrak pasti menginginkan honor di setiap kegiatan yang 

dilakukan. Honor ini digunakan sebagai wujud terima kasih atas kinerja yang 

sudah dilakukan baik sebagai panitia kerja maupun karyawan. Honor ini biasa 

disebut sebagai tambahan uang saku karyawan, karena honor yang diterima 

terkadang bisa melebihi gaji pokok perbulan. 

 Seiring berjalannya waktu honor sudah menjadi target utama setiap orang 

untuk mendapatkan uang lebih. Tidak jarang orang-orang di Universitas Negeri 

XYZ berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Cara yang cukup efektif ialah 

dengan menggunakan Surat Tugas. Surat tugas sebenanya diusulkan oleh 

pejabat atasan kantor pusat, seperti Rektor, Wakil Rektor, Kepala BUK (Bagian 

Umum dan Keuangan) dan Bagian kepegawaian. Surat tugas seringkali 

disalahgunakan. Banyak motif dibalik permintaan surat tugas. Misalnya, motif 

untuk menambah honorarium, menambah remunerasi, dan sebagai kekuatan 

politik.  

 Surat tugas menjadi pemeran utama dalam sebuah kepanitiaan. 

Berdasarkan pengalaman saya, ada sebuah kegiatan yang sudah hampir 

selesai. Ada seseorang yang merasa bahwa namanya tidak terlampir. Orang 

tersebut mengganti surat tugas dengan seenaknya. Parahnya, ia membubuhkan 

namanya dalam surat tugas tersebut. Alasannya sangat sederhana, yaitu lupa. 

Jika motif orang tersebut adalah untuk menambah honorarium, maka namanya 
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harus tercantum di surat tugas. Jika tidak, maka ia tidak mendapatkan 

honorarium. 

 Honorarium didapat ketika anggota sudah melakukan atau sedang 

menyelesaikan suatu kegiatan berdasarkan surat tugas resmi. Permasalahan 

lainnya adalah penentuan besarnya honor yang diterima setiap anggota. Honor 

yang diterima tiap anggota tidak sama. Ketidaksamaan honorarium ditentukan 

oleh jabatan, golongan, dan posisi di unit kerja. Ada seorang anggota yang selalu 

ingin namanya masuk dalam surat tugas dengan cara mengubah surat tugas 

yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menerima honorarium 

lebih banyak.  

Berikut ini adalah runtut ceritanya. Misal Pak To1 dan Pak No2 diberi 

honorarium per gedung. Mereka merasa kurang terhadap honorarium yang 

diterima. Akhirnya mereka membuat surat tugas per paket pembangunan untuk 

mendapatkan honorarium lebih banyak. Dalam satu pembangunan gedung ada 3 

paket pekerjaan, yaitu : pelaksanaan, pengawasan dan perencanaan. Awalnya 

mereka hanya mendapat honorarium per gedung. Setelah melakukan negosiasi 

dengan pejabat pembuat komitmen, mereka akhirnya bisa membuat surat tugas 

per paket pekerjaan. Jadi, sebelumnya mereka hanya mendapat honorarium 1 

paket per gedung, sekarang mereka mendapat 3 paket per gedung.. Akhirnya 

Pak To dan Pak No mendapat honorarium double, kalah jauh dari pada anggota 

lainnya. Anggota lainnya tidak ada yang tahu, karena yang tahu adalah pihak 

administrasi keuangan unit kerja itu sendiri.  

Isu menarik lainnya yang juga berkaitan dengan honorarium adalah 

tentang adanya beberapa anggota yang mati-matian ingin bertahan di unit ini 

                                                             
1 Bukan nama sebenarnya 

2 Bukan nama sebenarnya 
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padahal sebenarnya tupoksi (basis kerjanya) bukan di tempat ini. Sebenarnya 

mereka disini hanya diperbantukan untuk membantu kegiatan di unit kerja. 

Namun, sekarang berkat adanya honorarium tersebut unit kerja layanan 

pengadaan (ULP) diperebutkan banyak pihak. ULP sudah beralih menjadi ladang 

pemasukan uang tambahan yang besarnya melebihi gaji per bulan.  

Penyebab melakukan tindakan Fraud ini ialah untuk semata-mata untuk 

menyenangkan pihak atasan. Kita sudah paham sekali bahwa RBA sekarang 

sudah bergeser yang semula untuk kepentingan operasional kantor sekarang 

sudah menjadi kepentingan kesejahteraan anggotanya. Hal ini memang tidak 

boleh dilakukan tetapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak terjadi di 

masing-masing Unit kerja Universitas Negeri XYZ. 

 

5.2.3 Struk / Nota BBM Asli tapi Palsu 

 Kendaraan dinas menjadi kebutuhan utama untuk menunjang suatu 

kegiatan. Baik kegiatan yang dilakukan di dalam kota maupun yang dilakukan di 

luar kota. Oleh sebab itu, setiap ada kegiatan pasti menggunakan kendaraan 

dinas guna untuk berpergian. Kendaraan dinas membutuhkan bahan bakar 

minyak untuk melaju. Nota pembelian bahan bakar minyak harus dilampirkan 

dalam SPJ. 

 Saat ini, kendaraan dinas tidak boleh menggunakan bahan bakar 

bersubsidi. Maka setiap kendaraan dinas wajib membeli bahan bakar yang tidak 

bersubsidi seperti pertamax dan pertamax turbo. Pembelian bahan bakar  yang 

tidak bersubsidi setidaknya bisa mengurangi polusi dan tidak membebankan 

negara dengan subsidi bahan bakar yang besar. Sehingga subsidi tersebut bisa 

dialihkan ke tempat lain.  

Pembelian bahan bakar tidak dibatasi untuk keperluan operasional unit 

kerja. Modus kecurangan dapat dilakukan dengan lebih leluasa karena 
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pembelian bahan bakar tidak dibatasi. Modus kecurangan yang sering digunakan 

ialah dengan meminta nota bensin di petugas SPBU (Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum). Modus seperti ini biasanya dilakukan oleh banyak sopir 

kendaraan dinas sebagai akal-akalan dalam memperoleh uang lebih. Sopir 

menjalin kerja sama dengan para petugas SPBU guna mendapatkan nota 

pembelian bensin dari pembeli bahan bakar yang tidak mengambil struk atau 

nota BBM. Nota ini bisa ditukarkan pada pihak administrasi keuangan di unit 

kerja Universitas Negeri XYZ.  

Modus lainnya adalah atas memberikan nota atau struk bensin secara 

cuma-cuma ke bagian administrasi bendahara. Tujuannya adalah dengan 

memberikan nota atau struk bensin tersebut, maka bagian administrasi 

bendahara bisa menukarkan struk tersebut dengan SPJ. Uang hasil pencairan 

SPJ disisihkan ke dalam dana taktis. Berikut adalah kutipan percakapan antara 

atasan dengan bagian administrasi,  “Mas iki bon bensin e, tak kasih daripada tak 

buang kan eman-eman mending tak kasihno sini ae”. Bagian administrasi 

bendahara menjawab, “oh nggeh bapak matur nuwun”. Nah, bagian administrasi 

bendahara senang-senang saja diberi struk atau nota bensin secara cuma-cuma, 

karena nota tersebut bisa ditukarkan dengan SPJ. Modus lainnya adalah  

mereka menggunakan mobil dinas untuk kepentingn pribadi, misalnya mobil 

dinas digunakan untuk  pergi ke desa “mudik”, bukan digunakan untuk 

operasional unit kerja. 

 Modus kecurangan seperti ini sudah cukup lama digunakan dan 

sepertinya sudah menjadi budaya. Sebelum saya masuk bekerja di Univeristas 

Negeri XYZ, modus seperti ini sudah ada. Modus ini dapat menyebabkan 

kebocoran anggaran dan bisa merugikan negara. Negara Indonesia tidak akan 

maju ketika mental para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti ini. 
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Penyebab melakukan tindakan Fraud ini ialah masalah perut pihak sopir 

dimasing-masing kantor. Karena gaji yang mereka terima cukup kecil maka 

biasanya melakukan tindakan seperti itu. Memang hal ini sudah sering terjadi 

dimana saja. Lebih parahnya di sektor publik khususnya Universitas Negeri XYZ 

punishment sangat jarang sekali, mungkin hanya akan diberikan surat peringatan 

saja.  

5.2.4 Penggelembungan Penggandaan dan Jilid Dokumen 

 Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang menyusul 

negara-negara maju lainnya. Di negara barat banyak yang sudah mengurangi 

pemakaian kertas (paperless). Pemakaian kertas menjadi cukup tinggi mengingat 

seluruh laporan harus tertuang di dokumen. Pemakaian kertas yang tinggi akan 

menyebabkan banyaknya penebangan pohon, karena pohon menjadi bahan 

baku utama pembuatan kertas. 

Indonesia masih belum bisa terlepas dengan kertas sebagai dokumen 

yang valid/sah. Sehingga Indonesia masih sangat mengandalkan dokumen yang 

tertulis di kertas. Jaman sekarang dokumen menjadi hal yang terpenting dalam 

sebuah unit kerja. Macam-macam dokumen banyak sekali bentuknya, mulai dari 

dokumen keuangan, dokumen laporan kegiatan, dokumen kinerja dan dokumen 

arsip. Dokumen manjadi bukti otentik dan tidak bisa disangkal kebenarannya.  

Indonesia membutuhkan banyak kertas mengingat semua laporan harus 

tertuang dalam dokumen. Di unit kerja, sebuah dokumen digunakan sebagai 

bukti laporan atas segala kegiatan maupun output pekerjaan. Dokumen juga 

memerlukan arsip karena SPI (Satuan Pengawas Internal) membutuhkan 

dokumen untuk evaluasi dan audit. Arsip juga harus dimiliki lagi oleh setiap unit 

kerja, karena BPK (Badan Pengawas Keuangan) kantor pusat juga akan datang 
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sewaktu-waktu untuk mengaudit. Oleh sebab itu, arsip dokumen harus dibuat 

lebih dari satu.  

Tiap unit kerja wajib memiliki arsip dokumen lebih dari satu, maka dari itu 

perlu menggandakan dokumen. Penggandaan dokumen selalu menjadi proses 

akhir ketika suatu laporan kegiatan sudah selesai. Penggandaan dokumen 

selama ini saya rasa cukup mahal karena banyak berkas dan dokumen yang 

perlu digandakan serta dijilid. Penggandaan ini sudah menjadi rutinitas setelah 

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atau laporan-laporan lainnya.  

Faktanya, penggandaan dokumen seperti ini disalahgunakan. SPJ 

penggandaan dokumen tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa 

dilaporkan. SPJ penggandaan ini biasanya menggunakan nota kosong dan 

kuitansi kosong yang berstampel. Keuntungan penggunaan nota dan kuitansi 

kosong ialah pihak administrasi bisa menentukan besarnya nilai. Selain itu 

terkadang penggandaan dokumen juga digunakan untuk menggenapkan SPJ. 

Sebagai contoh, ada SPJ Rp 100.000.000,00 tetapi kurang 67.250,00. Maka 

pihak administrasi bisa menggunakan penggandaan yang berjumlah Rp 

67.250,00 Nilai sebanyak itu akan susah untuk dibelanjakan atau dikeluarkan. 

Maka jalan yang paling bagus ialah dengan menggunakannya sebagai laporan 

SPJ. Hal ini memang sangat merugikan negara tetapi sangat menguntungkan 

pihak administrasi sebagai jalan terakhir bila SPJ belum pas. 

Penyebab melakukan tindakan Fraud ini ialah untuk semata-mata 

mengumpulkan dana taktis. Pengumpulan dana taktis selalu menjadi tantangan 

bagi pihak administrasi bendaharawan. Pada kasus penggandaan dokumen ini 

memang pagu yang diberikan banyak, maka dana yang sisa bisa digunakan 

untuk SPJ fiktif penggandaan dan jilid dokumen. Memang dokumen yang ada di 

Unit kerja saya cukup banyak tetapi jika disandingkan dengan SPJ penggandaan 

& jilid dokumen maka jumlahnya akan sangat timpang sekali. 
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5.2.5 Lapping dari Dana Taktis 

 Dana taktis ialah dana yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan 

yang mendadak atau mendesak dan bisa berlangsung dengan spontan. Dana ini 

sangat penting sekali dalam mendukung kegiatan yang sangat mendesak. Tak 

sembarang orang mengetahui berapa jumlah dana taktis itu. Bahkan kepala unit 

kerja tidak tahu jumlah dan besaran dana taktis tersebut. Saya sendiri juga tidak 

mengetahui seberapa besar dana taktis tersebut. 

 Dana taktis yang berada di unit kerja saya berasal dari selisih laporan 

SPJ dengan pengeluaran yang riil (sebenarnya). Saya juga merasa dana ini 

bukan dana yang bersih, karena dana taktis tersebut diperoleh dari sisa-sisa 

penyerapan anggaran tahunan. Saya berkeyakinan bahwa dana tersebut lebih 

dari puluhan juta rupiah, karena saya pernah melihat dan sempat mengamati 

tetapi tidak sampai menghitung jumlahnya. Dana taktis dari mana pun asalnya 

sangat dibutuhkan, karena tidak semua kegiatan bisa masuk dalam RBA. 

Contohnya adalah untuk menjamu makan auditor BPK atau Irjen. Dana yang 

digunakan untuk menjamu tamu tersebut diambil dari dana taktis. Hal yang lebih 

miris lagi ialah pihak auditor terkadang memilih sendiri tempat jamuan yang 

berada di tempat-tempat mahal. Kegiatan seperti ini mau tidak mau diambilkan 

dari dana taktis karena keadaan yang cukup mendesak. 

 Fakta dilapangan bahwa dana taktis tidak semua orang tahu bahkan 

kepala unit kerja tidak tahu jumlah dan besaran dana taktis tersebut. Kepala unit 

kerja juga tutup mata dengan masalah ini seakan-akan sudah biasa terjadi. 

Kepala unit kerja hanya ingin segala kegiatan beres dan berjalan dengan baik. 

Hal ini yang menyebabkan pihak bendahara administrasi bisa berbuat leluasa 

dengan dana taktis tersebut. Dana taktis tersebut sering kali saya lihat juga untuk 

kepentingan dirinya sendiri walapun dana tersebut juga ada yang dikembalikan 
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lagi. Hal ini sudah bisa dikatakan bahwa bendahara administrasi melakukan 

lapping. 

Penyebab melakukan tindakan Fraud ini ialah untuk keperluan pribadi 

pihak bendaharawan. Setiap bendaharawan seringkali memakai uang dana taktis 

dan cenderung tercampur-campur dengan dana pribadinya. Pada dasarnya dana 

tersebut merupakan dana yang rahasia, bahkan atasanpun tidak tahu besaran 

dana tersebut. Ditempat kerja saya, atasan merasa tak terlalu menghiraukan 

dana tersebut tetapi hanya mempermasalahkan kerjaan beres atau tidak. Itulah 

sebabnya dana taktis rawan sekali disalahgunakan karena tak seorangpun tahu 

besaran nilainya kecuali bendahara. 

 

5.2.6 Mark UP Jumlah Kegiatan, Rapat dan Pelaksanaan Pertemuan 

Kegiatan dalam suatu unit kerja dilakukan berdasarkan ketersediaan dana. 

Dana didapat setelah disetujui oleh bagian keuangan dan perencanaan dalam 

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Setiap kegiatan yang dilakukan 

memerlukan dana, seperti dana untuk konsumsi, honorarium dan alat tulis.  

Permasalah yang muncul saat ini ialah adanya ketidaksamaan jumlah 

kegiatan riil dengan pertanggungjawaban ke pusat (keuangan). Hal ini memang 

sering kali terjadi. Modus ini sudah lama dilakukan mulai dari tahap perencanaan 

supaya pihak administrasi mendapatkan dana dari selisih pertanggungjawaban 

keseluruhan dengan pertanggungjawaban yang seharusnya. Misalnya,  ada 4 

kali kegiatan dalam 1 paket pekerjaan, tetapi praktiknya hanya ada 3 kali 

kegiatan. Nah, untuk dana 1 kali kegiatan ini masuk kantong administrasi 

sebagai dana taktis.  

Saya belum pernah mengetahui secara pasti seberapa besar dana yang 

berhasil dikumpulkan oleh administasi bendahara. Terkadang dana yang 



53 

 

didapatkan oleh bagian bendahara (administrasi) merupakan dana dari 

penyerapan anggaran itu sendiri. Maksudnya adalah disetiap 

pertanggungjawaban yang fiktif itu ada dana sisa sehingga dana tersebut masuk 

dana taktis pihak bendahara (administrasi). 

 Terkait dengan rapat ini juga sama, yaitu memerlukan dana yang cukup 

besar dimana honorarium uang saku rapat menjadi yang paling besar 

dikeluarkan disusul dengan konsumsi, penggandaan dokumen dan pengadaan 

alat tulis kantor. Modus yang dilakukan biasanya dengan membuat rapat 

kegiatan beserta daftar hadir lengkap dengan notulen rapat yang memang 

banyak fiktifnya.  

Rapat ini memang sangat mendominasi pengeluaran untuk RBA. RBA 

disini hampir separuhnya digunakan untuk kegiatan rapat yang tekadang fiktif, 

atau memang ada rapatnya tetapi diganti tanggal pelaksanaan dan jam 

pelaksanaannya. Sudah bukan rahasia umum bahwa pejabat atasan 

mendapatkan honorarium lebih banyak dari pada bawahannya, padahal peneliti 

merasakan bahwa kita disini frekuensi daftar hadirpun sama dengan para 

atasan. 

Pelaksanaan pertemuan juga tidak luput dari modus kecurangan. Modus 

kecurangan ini ternyata memang sudah lama digunakan. Modus kecurangan 

dilakukan dengan membuat daftar hadir yang berangkap-rangkap. Daftar hadir 

yang berangkap-rangkap ini ada beberapa yang masih “kosongan”. Daftar hadir 

yang “kosongan” biasanya diselipkan diantara daftar hadir yang ada. Daftar ini 

sama persis tetapi tidak judul pertemuan, letak pertemuan, tanggal pertemuan 

dan jam pertemuan semuanya dikosongi. Terbanyangkan apabila kejadian ini 

kerap kali dilakukan oleh instansi/unit kerja terkait. Banyak sekali dana yang 

semakin jatuh kekantong bendahara(administrasi).  
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Kejadian seperti ini cukup saya sesalkan. Hal ini berkaitan dengan adanya 

pembiaran dari atasan pusat yang selaku penanggung jawab dana RBA 

keseluruhan. Sayapun bertanya pada Mbah Jo selaku orang pesuruh yang 

tertua, “Mbah, iki aku kok bingung ya, akeh kegiatan seng ga jelas, kok sek tetep 

iso mlaku yo kegiatanne?”. Mbah Jo pun menjawab: “la piye maneh, wong 

ndukuran yo oleh sangu padahal yo ora nyapo-nyapo“. Saya merasa semakin 

bersalah, karena kegiatan tersebut memang sangat bertentangan dengan etika 

akuntansi yang selama ini saya pegang teguh. Saya juga menyadari bahwa saya 

belum memiliki power di sana, karena saya belum diangkat menjadi PNS.  

Penyebab tindakan fraud ialah untuk semata-mata mengumpulkan dana 

taktis sekaligus meningkatkan kinerja bendaharawan untuk menyerap anggaran 

(RBA). Kita tahu bahwa penyusunan anggaran sudah pasti dilebihkan, maka dari 

itu anggaran yang lebih itu harus bisa terserap semua. Jika hanya mengandalkan 

penyerapan murni maka tidak banyak dana yang akan terserap. 

 

5.2.7 Penggelembungan Alat Tulis Kantor (ATK) 

 Alat Tulis Kantor (ATK) selama ini memberikan manfaat dalam 

berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang ada di unit kerja. Selain itu, ATK dapat 

menunjang kegiatan proses pelayanan. Alat tulis kantor ini sangat banyak 

jumlahnya dan ada yang beberapa harganya cukup mahal.  Dengan jumlah yang 

cukup banyak ini, sangat susah untuk melacak barang-barang yang tergolong 

habis pakai. Barang-barang tersebut terkadang digunakan tidak dengan 

seharusnya. Pegawai di sini sebenarnya memang jarang menggunakan alat tulis 

tersebut. Penggunaan alat tulis mungkin hanya berkisar bolpoin, pensil, 

penghapus, tinta printer, dan tinta mesin fotokopi. Alat tulis kantor yang 

digunakan tidak terlalu banyak. 



55 

 

 Pengadaan alat tulis kantor dilakukan dengan melibatkan Comanditaire 

Venotschap (CV). Pengadaan ini memang lebih enak menggunakan CV, karena 

lebih praktis dan menghemat waktu pekerjaan. Penggunaan CV tersebut 

ternyata memiliki arti tersendiri menurut saya. Saya merasa perusahaan CV 

tersebut dapat memudahkan melakukan kegiatan kecurangan. “Loh kok bisa?”. 

Penggunaan CV digunakan hanya sebagai kedok dalam membuat Surat 

Pertanggungjawaban yang fiktif.  

 Kenyataannya di lapangan bahwa Alat tulis kantor yang dibeli tidak 

sebanyak SPJ yang di lampirkan saat pembuatan Surat Pertanggungjawaban 

untuk kantor pusat. Modus ini tidak hanya dilakukan di unit kerja saya, tetapi juga  

di unit kerja lain di Universitas Negeri XYZ. Modus kecurangan ini juga sangat 

merugikan pihak Universitas. 

 Modus kecurangan ini ternyata sudah terjadi cukup lama. Pihak Universitas 

terkadang membiarkan kejadian ini, sekaligus Satuan Pengendalian Internal 

(SPI) kurang ketat dalam mengawasinya. Sebetulnya modus kecurangan seperti 

ini mudah untuk dibongkar, karena memang cukup banyak cara untuk 

meminimalisirnya. Tetapi di lapangan, banyak cara dalam menyembunyikan 

kecurangan tersebut. Saya bertanya ke mbah Jo, “Loh mbah, apakah pihak SPI 

tidak tahu seperti ini?”. Mbah Jo menjawab, “Sak jane modus iki wes suwi 

digunakno, tapi saiki garek awak dewe pinter-pinter e ngakal’i, wong pihak SPI yo 

ga terlalu ketat, wong biasane ono temuan yo ga popo iki, hehehee”. 

Melihat seperti itu, memang cukup susah untuk memberantas modus 

kecurangan tersebut. Modus kecurangan diperparah dengan seolah-olah 

dilakukan pembiaran dan longgarnya SPI yang ada. Terlebih lagi mental pegawai 

yang sudah menjadi kebudayaan buruk, dimana menganggap semua hal ini 

dilakukan secara wajar. Sungguh sangat disayangkan budaya yang jelek seperti 

ini bisa di wariskan kepada pegawai baru seperti saya sebagai peneliti. 
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Penyebab melakukan tindakan fraud ini ialah untuk semata-mata 

mengumpulkan dana taktis. Hal ini juga dilakukan karena sangat longgar sekali 

pengawasannya dalam pembelian ATK. Maka Fraud bisa sangat mudah terjadi 

dalam pembelian ATK. Hal ini juga didukung karena keuntungan dalam 

melakukan tindakan Fraud ATK cukup banyak, bisa mencapai jutaan jika hanya 

satu kegiatan. Bayangkan saja jika lebih dari beberapa kegiatan maka dana 

taktis yang didapat akan cukup besar. 

 

5.2.8 Penggelembungan Konsumsi atau Snack Makanan 

 Setiap pertemuan baik kegiatan maupun rapat pasti membutuhkan  

konsumsi atau snack makanan. Konsumsi disediakan untuk menjamu para 

anggota rapat saat mendekati jam makan siang. Apalagi jika rapat dihadiri oleh 

pejabat tinggi. Karena durasi rapat yang cukup lama, maka diperlukan konsumsi 

atau snack makanan. Menyediakan konsumsi atau snack makanan sudah 

menjadi etika di setiap unit kerja pada saat rapat berlangsung. 

 Disisi lain ada sebuah kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat orang 

Jawa untuk selalu menyuguhkan jamuan untuk para tamunya. Para tamu selalu 

disuguhi jamuan walaupun para tamu tersebut masih kenyang. Hal ini memang 

sudah menjadi kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun oleh senior di 

unit kerja. Kebudayaan tersebut sangat bagus dilakukan oleh siapapun tetapi 

kenyataan di lapangan terkadang disalahgunakan. 

 Terdapat batasan dalam pembelian konsumsi, dimana satu orang diberi 

jatah maksimal  Rp 44.000,00. Apabila pembelian melebihi nilai tersebut maka 

akan kesulitan dalam pelaporan kegiatannya. Pembelian konsumsi melebihi  nilai 

tersebut dianggap tidak sah serta melanggar aturan. Aturan ini diterbitkan oleh 

bagian keuangan kantor pusat dimana sudah ada aturan yang memberikan 

batasanya. 



57 

 

 Pelaksanaan kegiatan maupun rapat dengan melibatkan narasumber 

mewajibkan peserta membubuhkan tanda tangan. Biasanya peserta diminta 

membubuhkan tanda tangan yang cukup banyak, ada lebih dari tiga lembar. 

Tanda tangan yang banyak tersebut ternyata hanya diambil beberapa saja. 

Syarat administrasi pertanggungjawaban yang diperlukan hanya dua lembar 

saja. Jika administrasi pertanggungjawaban di scan pun juga sudah cukup. Jadi,  

peserta sebetulnya tidak perlu membubuhkan tanda tangan yang banyak. Tanda 

tangan yang double-double ini sebetulnya merupakan modus kecurangan dalam 

pertanggungjawaban konsumsi atau snack makanan.  

 Tambahan modus kecurangan yang lain adalah dengan mengkosongi judul 

kegiatan, tanggal dan tempat pelaksanaan. Untuk kegiatan yang benar-benar 

terjadi ditaruh di bagian depan dan yang kosong (fiktif) ditaruh di belakang. 

Dengan pengosongan judul kegiatan ini dimaksudkan supaya bisa digunakan 

untuk melakukan kegiatan/pertemuan/rapat fiktif di hari yang berbeda. Dengan 

demikian, bendahara bisa membuat kegiatan fiktif serta bisa mengeluarkan dana 

anggaran konsumsi atau snack makanan.  

 Setiap setelah membeli sebuah konsumsi atau snack makanan pasti kita 

akan mendapatkan struk/bon pembelian konsumsi atau snack makanan. Modus 

kecurangan juga dapat dilakukan terhadap struk pembelian konsumsi atau snack 

makanan. Mereka bekerja sama dengan penyedia jasa catering yang sudah 

kenal cukup lama dan memeiliki hubungan baik. Untuk pembuatan struk/bon dan 

kuiitansi juga dengan meminta stampel lebih dari para penyedia jasa catering 

yang sudah menjadi langganan sebelumnya. Struk/bon dan kuitansi yang kosong 

sebelumnya akan ditulis sendiri dengan nominal sesuai dengan anggaran yang 

telah dibuat. 

 Penyebab melakukan tindakan Fraud ini ialah untuk semata-mata 

mengumpulkan dana taktis dan sekaligus penyerapan anggaran konsumsi yang 
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cukup banyak. Sayang sekali jika konsumsi tidak terserap seluruhnya. Maka dari 

itu setiap bendaharawan selalu mengumpulkan Kuitansi dan Nota pembelian 

kosongan asli tapi palsu. Nilai kosongan yang terdapat dalam kuitansi dan nota 

dapat mempermudah dalam menentukan besaran nilai tersebut. 

 

5.3 Ikhtisar 

RBA yang telah disetujui oleh tim perencana dan keuangan selanjutnya 

bisa dilakukan pencairan. Pada saat pencairan dana, bagian administrasi 

bendahara bisa mengambil dana dahulu baru ditukar dengan SPJ atau menukar 

SPJ dahulu baru mendapatkan dana. Dana yang diperoleh digunakan untuk 

melaksanakan banyak kegiatan. Modus kecurangan untuk pencairan dana 

adalah dengan mengajukan dana sesuai RBA. Namun, sebenarnya kegiatan 

tersebut tidak sebanyak yang tertuang pada RBA. Beberapa modus kecurangan 

dalam pencairan dana, yaitu sebagai berikut : (1) Perjalanan Dinas Fiktif, (2) 

Honorarium Berlebihan, (3) Struk/nota BBM asli tapi palsu, (4) 

Penggelembungan pengadaan & Jilid Dokumen, (5) Lapping dari Dana Taktis, 

(6) Mark UP jumlah kegiatan, rapat dan pelaksanaan pertemuan kegiatan, (7) 

Penggelembungan ATK, (8) Penggelembungan konsumsi / snack makanan. 

Modus kecurangan perjalanan dinas dilakukan dengan cara membuat 

perjalanan dinas yang dilakukan berkali-kali. Padahal sebenarnya perjalanan 

dinas cukup satu sampai dua kali. Selanjutnya mengenai honorarium. honor 

sudah menjadi target utama setiap orang untuk mendapatkan uang lebih. Cara 

untuk mensiasati agar mendapatkan honor tambahan adalah dengan 

menggunakan Surat Tugas. Surat tugas diusulkan oleh pejabat atasan kantor 

pusat, seperti Rektor, Wakil Rektor, Kepala BUK (Bagian Umum dan Keuangan) 

dan Bagian kepegawaian. Namun, Surat Tugas ini disalahgunakan. 
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Modus kecurangan lainnya adalah menggunakan struk / nota bbm asli 

tapi palsu. Modus kecurangan yang sering digunakan ialah dengan meminta nota 

bensin di petugas SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Modus seperti 

ini biasanya dilakukan oleh banyak sopir kendaraan dinas sebagai akal-akalan 

dalam memperoleh uang lebih. Demikian juga dengan aktivitas penggandaan jilid 

sebagai kegiatan akhir ketika suatu laporan kegiatan sudah selesai. Faktanya, 

penggandaan dokumen seperti ini disalahgunakan. SPJ penggandaan dokumen 

tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa dilaporkan. SPJ penggandaan ini 

biasanya menggunakan nota kosong dan kuitansi kosong yang berstampel. 

Modus kecurangan lainnya adalah pada dana taktis. Dana taktis berasal dari 

selisih laporan SPJ dengan pengeluaran yang riil (sebenarnya). Dana taktis ini 

digunakan untuk menjamu makan auditor BPK atau Irjen. 

Mark up jumlah kegiatan, rapat dan pelaksanaan pertemuan sering 

menjadi tempat untuk melakukan kecurangan. Misalnya,  ada 4 kali kegiatan 

dalam 1 paket pekerjaan, tetapi praktiknya hanya ada 3 kali kegiatan. Nah, untuk 

dana 1 kali kegiatan ini masuk kantong administrasi sebagai dana taktis. 

Selanjutnya untuk alat tulis kantor yang jumlahnya sangat banyak dan ada yang 

beberapa harganya cukup mahal.  Pengadaan alat tulis kantor dilakukan dengan 

melibatkan Comanditaire Venotschap (CV). Keberadaan CV sangat membantu 

pekerjaan dalam hal kepraktisan dan hemat waktu. Penggunaan CV digunakan 

hanya sebagai kedok dalam membuat Surat Pertanggungjawaban yang fiktif. 

Bagian terakhir adalah penyediaan konsumsi atau snack makanan untuk 

menjamu para anggota rapat. Tanda tangan yang double-double merupakan 

modus kecurangan dalam pertanggungjawaban konsumsi atau snack makanan. 
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BAB VI 

 MODUS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN 

 

6.1 Tahapan dalam Pertanggungjawaban 

 Pertanggungjawaban dilakukan setelah dana dari RBA cair. Bentuk 

pertanggungjawaban ialah berupa surat yang disebut dengan surat 

pertanggungjawaban (SPJ). Penyusunan SPJ tidaklah mudah tergantung 

besarnya dana dan kemampuan unit kerja dalam menyerap anggaran. Untuk 

bisa menyerap dana seratus persen diperlukan keterampilan dan kreativitas 

dalam menyusun SPJ. Alasannya ialah setiap unit kerja memiliki kemampuan 

dan kegiatan yang berbeda dalam menyerap anggaran.  

Berikut ini adalah tahapan dalam pertanggungjawaban di Universitas 

Negeri XYZ: 

1. Dana yang sudah cair dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Berupa 

honorarium, pembelian alat tulis, konsumsi dan penggandaan 

dokumen, serta  perawatan sarana dan prasarana kantor. 

2. Penyusunan SPJ baru bisa selesei setelah dana tersebut sudah 

dibelanjakan semua. 

3. Apabila terdapat kekurangan dana maka unit kerja bisa melakukan 

revisi RBA. 

4. Setelah melakukan revisi RBA, maka unit kerja dapat tambahan dana 

lagi.  
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5. Dana tambahan yang diterima unit kerja setelah dilakukan revisi RBA 

akan dijadikan satu dengan dana yang sebelumnya sudah diajukan. 

Selanjutnya mulailah penyusunan SPJ. 

6. SPJ yang sudah disusun selanjutnya diserahkan ke kantor pusat 

sambil menunggu revisi dari kantor pusat. 

7. Jika ada revisi SPJ, maka unit kerja perlu merevisi ulang SPJ sesuai 

dengan permintaan kantor pusat. 

 

6.2 Modus Fraud dalam Pertanggungjawaban 

Modus kecurangan dalam pertanggungjawaban menjadi perhatian utama. 

Surat pertanggungjawaban merupakan dokumen tertulis yang disusun dengan 

tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan. Surat 

pertanggungjawaban disusun oleh tim, bukan perseorangan. Berikut ini akan 

saya jelaskan beberapa modus fraud dalam pertanggungjawaban. 

 

6.2.1 Surat Pertanggungjawaban Beres 

Berbicara mengenai surat pertanggungjawaban dalam suatu unit kerja 

sudah menjadi rutinitas sehari-hari pihak administrasi bendahara. Bendahara 

wajib membuat surat pertanggungjawaban guna sebagai wujud 

pertanggungjawaban dana yang sudah digunakan. Dana ini didapatkan dari 

kantor pusat lalu dikembalikan dengan melampirkan SPJ. Makna SPJ beres 

dalam sistem keuangan sebetulnya tidak ada. SPJ beres itu merupakan kiasan 

kata-kata dari para pihak administrasi bendahara. Hal itu sudah lazim dilakukan 

mengingat surat pertanggungjawaban harus selesai dan tidak ada revisi.  

 Pihak administrasi bendahara memiliki tim-tim sendiri dalam menyusun 

surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban tidak mungkin disusun 

sendiri oleh perseorangan. Disamping rumit, tentunya laporannya banyak sekali. 
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Belum lagi ada para staff yang merasa kurang honornya, bisa-bisa pelaporan 

SPJ mundur penyelesaiannya. Sederhananya istilah SPJ beres merupakan 

laporan pertanggungjawaban yang diselesaikan setelah berakhirnya kegiatan 

walaupun kegiatan dan laporannya fiktif sekalipun. Jadi, laporan harus 

secepatnya diselesaikan  supaya bila ada revisi bisa segera membetulkan. 

Ketika laporan sudah selesai, maka pihak administrasi bendahara bisa 

mengajukan lagi dana. Hal ini supaya kegiatan yang lain bisa berjalan juga. 

 Sumber dana kegiatan kantor unit kerja Universitas Negeri XYZ ini 

menggunakan dana yang berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). 

Penggunaan dana tersebut wajib transparan, akuntabilitas, responsibilitas, 

independen dan tidak keberpihakan. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa surat 

pertanggungjawaban beres itu masih jauh dari kata transparan, akuntabilitas, 

responsibilitas, independen dan tidak keberpihakan. SPJ beres merupakan 

sebuah contoh penyimpangan pertanggungjawaban. Peyimpangan 

pertanggungjawaban ialah dengan mengutak-atik serta mengakali surat 

pertanggungjawaban sampai NOL. NOL disini artinya anggaran bisa terserap 

semua dan tidak ada yang dikembalikan ke kantor pusat. Secara logika kita 

mengeluarkan pengeluaran dana tidak mungkin bisa persis dengan mengambil 

uang “panjer”. Uang panjer selalu berbentuk utuh/bulat misal 50 juta, 100 juta, 

200 juta, 250 juta, 500 juta dll. Sedangkan SPJ tidak mungkin bisa utuh/bulat. 

Maka disinilah letak penyimpangannya dimana SPJ dibuat sedemikian rupa 

sehingga bisa utuh/bulat. 

 Sejatinya setiap unit kerja dituntut untuk bisa tepat waktu dalam 

pelaporan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban menjadi tidak bisa 

tepat waktu ketika kegiatan masih tertunda atau belum selesai. Hal ini juga 

semakin rumit ketika jumlah yang di SPJ kan kurang/tidak pas. SPJ kurang/tidak 

pas disini ialah misalnya apabila panjer uang 100 juta tetapi kurang 80 ribu. Cara 
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mengakali kekurangan ini adalah dengan menggunakan penggandaan dokumen 

abal-abal. Kegiatan-kegiatan penyimpangan dalam pembuatan SPJ Beres yang 

paling sering dan mudah dilakukan ialah kegiatan dan pertemuan rapat, 

pembelian konsumsi, pembelian ATK, serta penggandaan dan jilid dokumen. 

SPJ beres yang pertama adalah SPJ kegiatan dan pertemuan rapat. 

Seperti yang telah saya jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa terdapat 

penyimpangan dalam pembuatan laporan jumlah kegiatan dan pertemuan rapat. 

Jumlah kegiatan dalam laporan tersebut dilakukan mark up dari yang 

sebenarnya. Kegiatan terkadang juga dibuat tidak berdasarkan keadaan yang 

sebenarnya. Kegiatan tersebut sebetulnya tidak ada tetapi dibuat menjadi ada. 

Yang lebih mengherankan lagi mereka tinggal tanda tangan, lalu dapat uang dan 

SPJ beres. Padahal laporan tersebut tidaklah sedikit, mulai daftar hadir sampai 

hasil laporan kegiatan 

Modus kecurangan yang dilakukan SPJ beres ialah dengan membuat 

pertemuan yang lebih banyak dari sebenarnya. Pertemuan yang terjadwal 

memang tidaklah banyak mungkin 2 kali atau 3 kali tergantung kepentingan. 

Nyatanya pelaporan dibuat lebih dari itu. Hal ini dilakukan dengan cara ketika 

membuat daftar hadir yang rangkap banyak. Sehingga setiap peserta tanda 

tangan lebih dari beberapa kali. Seluruh daftar hadir ada yang tidak berisikan 

lengkap waktu, tanggal dan tempat. Ada beberapa bagian yang dengan sengaja 

dikosongi sehingga bisa digunakan lagi. 

SPJ beres yang kedua adalah pembelian konsumsi. Konsumsi dalam 

setiap kegiatan selalu dimunculkan. Baik kegiatan yang bersifat rutin maupun 

khusus. Konsumsi selalu melekat terhadap kegiatan yang dilakukan. Masyarakat 

Indonesia memiliki sifat ramah dan selalu menghargai orang lain. Sehingga 

budaya ramah tamah sudah menjadi kebudayaan yang melekat.  
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Sebetulnya pembelian konsumsi tidak ada batasan dalam pembeliannya. 

Batasan pembelian yang dimaksud bahwa seseorang maksimal mendapatkan 

konsumsi sebesar Rp 44.000,00. Pembelian konsumsi yang melebihi Rp 

44.000,00 dianggap tidak sah karena menyalahi ketentuan. Pihak administrasi 

bendahara wajib mengetahui bahwa pembelian konsumsi tidak boleh lebih dari 

nilai tersebut. 

Pembuatan SPJ konsumsi disini biasanya dengan menggunakan nota 

kosong dan kuitansi kosong berstampel. Sebetulnya pembelian tersebut tidak 

lebih dari Rp 25.000,00 tetapi dalam kuitansi dibuat sama dengan batas 

maksimal pembelian senilai Rp.40.000,00 sampai Rp.44.000,00. Apabila dari 

anggaran ada sisa dana maka akan digunakan sebagai penggandaan dokumen 

karena nilainya mudah diakali dan diutak-atik. 

SPJ beres yang ketiga adalah SPJ pembelian ATK. Pada bab 

sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pembelian ATK digunakan untuk 

menunjang kegiatan. Pembelian ATK banyak jenis dan jumlahnya. Modus 

kecurangan yang dilakukan ialah dengan melampirkan dokumen aspal (asli 

tetapi palsu). Lampiran aspal tersebut ialah berupa surat jalan, nota pembelian, 

kuitansi, serta ID billing pajak. Administrasi bendahara hanya tinggal 

menunjukkan nominal nilai yang diharapkan. Kemudian tidak berlangsung lama 

dokumen berkas pembelian ATK aspal akan dikirim. Semua pembelian ATK 

menggunakan CV sehingga bisa mudah dalam melengkapi berkas dokumen 

SPJ. Pembuatan SPJ dengan menggunakan CV tersebut ada ongkosnya. Setiap 

SPJ ATK dengan CV abal-abalnya memasang tarif 10-15% per SPJ. Disini 

pembelian ATK dilihat dari jumlah nominalnya bukan dari jumlah barangnya. 

Dengan acuan nilai yang digunakan maka nilai tersebut dihimpun dengan SPJ 

lainnya sehingga bisa cukup untuk lampiran SPJ.  
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SPJ beres yang keempat adalah SPJ penggandaan dan jilid dokumen. 

SPJ ini ialah SPJ yang saya kira cukup penting dari semuanya. Karena nilai SPJ 

ini untuk menggenapkan nilai SPJ keseluruhan, sehingga bisa kembali ke kantor 

pusat dengan utuh/bulat. SPJ yang utuh dan bulat memudahkan pihak 

administrasi bendahara dalam pelaporanya. Apabila ada dana yang kembali Rp 

1000,00 saja bisa rumit pelaporannya.  

Modus yang digunakan biasanya dengan menggunakan sebagai berikut : 

(1) membuat stampel sendiri atau (2) meminta stampel di toko dengan sebanyak-

banyaknya. Hal ini dilakukan supaya pihak administrasi bendahara bisa 

menge”pas”kan nilai SPJ. Membuat stampel pun sangat mudah hanya berbekal 

desain toko foto kopi lalu dibawa ke tukang pembuatan stampel. Cara ini cukup 

mudah tetapi terlalu rawan apabila ada pemeriksaan. Cara yang aman ialah 

dengan meminta nota dan stempel kuitansi kosongan di toko yang sudah 

terkenal. Hal ini untuk berjaga-jaga supaya apabila ada pemeriksaan auditor/SPI 

yang sangat teliti dapat terhindar. 

Penyebab melakukan tindakan Fraud ini ialah untuk memaksimalkan 

penyerapan anggaran dan meningkatkan kinerja bendahara. Untuk bisa 

menyerap dana 100% maka diperlukan keterampilan dalam mengakali 

penyerapannya hingga beres. Semakin banyak terserap anggarannya maka 

akan berbanding lurus dengan kenaikan kinerjanya. Oleh sebab itu, pihak 

bedahara akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyerap anggaran tersebut. 

 

6.2.2 Penumpang Gelap 

 Dalam surat pertanggungjawaban tahun anggaran 20XX1, ada istilah 

yang sering muncul dan perlu diwaspadai, yaitu: “Penumpang Gelap” dalam 

                                                             
1 Bukan tahun sebenanrnya 
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suatu kegiatan tahun anggaran 20XX. Di tahun 20XX yang dimana saya juga 

berperan sebagai pembantu bendahara pengeluaran. Pada kegiatan yang 

berlangsung dalam suatu tahun anggaran tertentu muncul tiba-tiba revisi sebuah 

anggaran. Anggaran pada tahun tersebut mengalami perubahan angka. 

Perubahan angka terjadi karena kegiatan semakin bertambah dan nilai yang 

muncul semakin besar.  

 Perintah untuk merevisi anggaran muncul dari kepala unit kerja yang 

lama. Anggaran itu kemudian diserahkan bagian pusat dan perencanaan untuk 

dilakukan revisi. Setelah semua kegiatan telah berlangsung, saya paham betul 

siapa saja orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dihadiri 

oleh pihak-pihak yang sudah ditunjuk oleh kantor pusat. Tetapi honorarium yang 

didapat lebih dari partisipan rapat yang saya tahu. 

 Setelah kegiatan selesai maka kemudian dilanjutkan dengan pemberian 

honorarium. Seperti biasanya honorarium diberikan sesuai dengan kontribusi dan 

partisipasinya. Hal yang membuat saya terkejut adalah ketika ada beberapa 

nama muncul tetapi tidak pernah ikut dalam kegiatan tersebut. Saya mengenal 

betul orang tersebut dan sudah pernah bertemu. Orang-orang tersebut memiliki 

jabatan yang cukup tinggi dan sentral. 

 Penumpang gelap disini yang dimaksud bukan penumpang dengan wajah 

yang gelap tetapi seseorang yang tidak ikut sebuah kegiatan namun namanya 

tercantum. Hal ini sangat merugikan negara dan bisa juga menimbulkan masalah 

kecemburuan sosial. Modus kecurangan yang dilakukan dalam penumpang 

gelap ialah dengan mencantumkan nama dalam suatu kegiatan tetapi orang 

yang bersangkutan tidak datang. Untuk masalah SPJ cukup mudah karena 

hanya membubuhkan tanda tangan saja untuk lembar kosong yang sudah 

disediakan. Lembaran tersebut sudah ada nama dan jabatan sehingga tinggal 

tanda tangan.  
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 Penyebab melakukan tindakan Fraud ini ialah untuk menjaga hubungan 

baik dengan atasan yang lain. Hubungan baik tersebut dilakukan supaya apabila 

ada masalah dalam keuangan, masalah dalam SPJ atau masalah-masalah 

lainnya mereka bisa membantu. Jika suatu hari ada masalah, harapannya 

masalah tersebut bisa dibantu untuk diselesaikan. Sebagai contoh ketika SPJ 

ada keterlambatan/SPJ ada yang tidak beres biasanya dibantu/ditutup-tutupi oleh 

beliau (penumpang gelap). Penumpang gelap juga mempunyai fungsi lain ialah 

untuk menyuap atasan dengan cara halus. Setiap nama dalam penumpang 

gelap selalu mendapat uang dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung 

tingkat wewenangnya. 

 

6.2.3 Accounting Kreatif 

 Akuntansi merupakan ilmu yang sangat membantu manusia dalam 

menyelesaikan masalah keuangan. Masalah keuangan yang dihadapi manusia 

cukup banyak sekali. Hal ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah untuk 

membuat pelaporan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. 

Kebijakan tersebut membuat setiap pejabat keuangan khususnya bendaharawan 

untuk lebih baik dalam mengelola keuangan disetiap tempat kerja.  

 Permasalahannya adalah disetiap unit kerja di Universitas Negeri XYZ 

dituntut untuk bisa menyerap anggaran 100%. Penyerapan anggaran untuk bisa 

menyerap 100% sungguh sangatlah susah apabila sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya (tidak melakukan kecurangan). Disinilah peran Accounting kreatif 

digunakan untuk bisa menyerap anggaran 100% tanpa dikembalikan maupun 

kelebihan. Para administrasi bendahara harus memutar otak supaya dana bisa 

terserap semua. Penyerapan dana anggaran ini bisa dilakukan riil maupun abal-

abal. 
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 Dana anggaran terdiri dari perjalanan dinas, belanja modal (pembelian 

perlengkapan/persediaan/operasional/pemeliharan kantor), belanja pegawai 

(honor/ lembur), dll. Setiap sub bagian tersebut terdiri dari berbagai macam 

kegiatan. Dalam RBA dibagi perkegiatan/perpaket pekerjaan. Untuk bisa 

menyerap dana anggaran sampai 100% memerlukan kreativitas tinggi. 

Kreativitas yang tinggi digunakan untuk bisa membuat kegiatan baik yang benar-

benar terjadi maupun yang fiktif.  

 Berbicara masalah kegiatan/paket pekerjaan erat kaitannya dengan 

anggaran. Anggaran harus dilihat dulu apakah mencukupi untuk dibuat 5 kali 

kegiatan atau masih bisa lebih dari itu. Pihak administrasi bendahara harus bisa 

mengakali kegiatan sesuai dengan dana yang ada. Mengakali dana perlu sebuah 

kreativitas dan tentunya pengalaman jam terbang tinggi. Apabila melakukan 

sebuah kesalahan maka akan masuk dalam incaran para SPI. SPI didalam 

Universitas Negeri XYZ selalu mengecek semua kegiatan yang dilakukan 

disetiap fakultas/unit kerja. Segala bentuk kecurangan akan masuk dalam 

temuan SPI. Temuan tersebut akan berimbas pada status pegawai, biasanya 

akan dimutasi dan apabila sampai parah akan dilakukan pemutusan hubungan 

kerja. 

Dana yang ada memang harus dicukupkan dengan anggaran yang ada. 

Apabila dana anggaran tersebut ada yang tersisa maka akan kembali ke 

keuangan kantor pusat. Pengembalian anggaran tersebut akan berdampak 

terhadap penilaian kinerja. Kinerjanya akan dinilai buruk dan penurunan 

penyerapan anggaran. Memang disini ada dilema dimana harus bisa menyerap 

anggaran 100% dan disatu sisi kegiatan riil tidak sebanyak anggaran yang 

diperoleh. Artinya mau tidak mau harus berfikir kreatif untuk bisa menyerap dana 

tersebut 100% walaupun ditambah dengan SPJ kegiatan yang fiktif. 



69 

 

Hal yang lebih mengherankan lagi selama saya bekerja di sini banyak 

sekali kegiatan fiktif, pembelian fiktif, SPJ fiktif. Akan tetapi, pihak SPI seakan 

tidak bisa menemukan celah/temuan yang signifikan. Saya berharap kedepannya 

SPI bisa lebih baik lagi dalam mengungkap kecurangan yang ada. Memang tidak 

mudah karena kecurangan akan selalu mengikuti perkembangan jaman. Oleh 

sebab itu, SPI juga harus mengikuti jaman supaya terus bisa menekan 

kecurangan yang ada. 

Penyebab melakukan tindakan Fraud ini ialah untuk semata-mata 

memaksimalkan kinerja pihak administrasi bendahara. Kita tahu bahwa apabila 

menyerap anggaran dengan murni apa adanya akan sangat sulit. Perlu 

kecerdikan dan kreatifitas untuk supaya SPJ bisa beres tanpa tersisa dan tidak 

ada revisi yang meterial. 

 

6.3 Pertanggungjawaban Moral Pembantu Bendahara Pengeluaran  

 Setiap orang yang lahir di dunia ini mempunyai tanggung jawab moral 

baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kita hidup dijaman orang banyak 

lebih suka mengurusi hidup orang lain daripada dirinya sendiri. Banyak orang 

beranggapan bahwa bekerja di organisasi sektor publik khususnya di Universitas 

Negeri XYZ itu enak, santai, tidak banyak tekanan dan mempunyai penghasilan 

tetap. Tetapi sebetulnya bekerja di Universitas Negeri XYZ itu banyak 

penyesalan daripada keuntungan yang diperoleh. Sebetulnya bekerja disini jauh 

dari kata tanggung jawab sosial, yang ada hanyalah uang dan SPJ beres. Alasan 

tersebut yang membuat kita harus terus bekerja dengan berbagai kreativitas 

yang kita miliki.  

 Sejak saya awal masuk kerja, saya memang merasakan bahwa ada yang 

tidak beres dengan unit kerja ini. Dugaan saya pun benar ada berbagai macam 



70 

 

laporan fiktif yang dihasilkan. Saya pun mau tidak mau juga harus terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Saya baru benar-benar bisa mengidentifikasi semua 

kecurangan ketika saya sudah bekerja selama setahun. Dalam setahun tersebut 

saya mencoba mempelajari bagaimana kecurangan yang mereka lakukan.   

Belajar dari kecurangan yang sudah saya pelajari dari senior beberapa 

tahun ini, memang betul seperti yang diberitakan media massa bahwa putaran 

arus kecurangan baik tingkat atas maupun bawah sangat kuat sekali. Putaran 

arus tersebut sangat kuat sehingga siapapun saja bisa masuk dan teseret. 

Banyak sekali contohnya di media massa, dimana banyak sekali pejabat yang 

melakukan kecurangan berjamaah. Perlu diingat bahwa berdasarkan 

pengalaman saya  selama ini kecurangan di lingkungan sektor publik itu hanya 

bisa dilakukan dengan bersama-sama. Kecurangan tersebut tidak bisa dilakukan 

sendiri karena banyak sekali rentetannya. Rentetan tersebut meliputi mulai dari 

pembuat, pelaporan, bagian yang mengotorisasi sampai laporan SPJ.   

 Sayapun menyadari bahwa sangat susah untuk bisa keluar dari 

lingkungan seperti ini dikarenakan hal ini sudah menjadi budaya yang sudah 

turun temurun. Dari dahulu sebelum saya berada disana juga sudah seperti itu. 

Kebiasaan-kebiasaan yang jelek seperti itu sudah menjadi budaya di unit kerja 

tersebut. Banyak teman yang merasa terkontaminasi dengan kebiasaan dan 

perilaku yang salah seperti itu. Hal yang menjadi dilema lagi saya akan merasa 

dimusuhi orang sekantor apabila saya ingin merubah kebiasaan tersebut. 

 Sehubungan dengan dana taktis yang cukup banyak didapat dari selisih 

dana SPJ, terkadang secara sengaja dikeluarkan untuk kepentingan yang bukan 

untuk kegiatan kantor. Dana taktis tersebut biasanya digunakan untuk makan-

makan/membeli kebutuhan kantor yang tidak diperlukan. Tetapi saya merasakan 

bahwa semakin banyak dana yang dikeluarkan untuk keperluan seperti itu maka 



71 

 

semakin banyak teman-teman yang senang. Padahal merekapun tahu bahwa 

dana tersebut berasal dari sumber yang tidak baik.  

Saya mempunyai komitmen ketika saya menerima uang yang tidak benar, 

uang yang tidak benar tersebut tidak akan saya berikan ke keluarga. Alasannya  

karena saya sadar bahwa itu tidak baik untuk kedepannya. Untuk 

mengantisipasinya ialah dengan cara uang tersebut selalu saya wujudkan benda 

atau saya belikan lain. Jarang sekali saya wujudkan dalam bentuk makanan. Hal 

ini supaya sesuatu yang tidak baik tersebut tidak masuk ke tubuh keluarga saya. 

Saya pun meyakini bahwa jika sesuatu yang tidak benar masuk ke tubuh, maka 

akan menimbulkan sesuatu dikemudian hari. 

Jujur untuk keluar dalam pusaran kecurangan seperti ini sangatlah sulit, 

hanya orang yang mempunyai kekuatan iman yang tebal bisa melewati ini. 

Setiap orang tentu memiliki berbagai macam pandangan terhadap pekerjaannya. 

Saya pun sebetulnya ingin mengundurkan diri tetapi saya masih dilema. Saya 

merasakan dilema ketika saya sekarang sudah berkeluarga dan masih punya 

tanggungan untuk menyelesaikan Magister. Saya pun bertekat ketika saya sudah 

menyelesaikan magister, saya ingin mencari pekerjaan yang jauh dari 

kecurangan. Sebetulnya setiap saya berbuat kecurangan selalu hati saya tidak 

merasa tentram dan cenderung bersalah. Semoga segalanya bisa berjalan 

dengan sebaik-baiknya. Saya pun tidak pernah berhenti berdoa, semoga Allah 

SWT selalu menunjukkan jalan yang lurus. Semoga saya kedepannya tidak 

mendapatkan pekerjaan yang seperti ini.          

6.4 Ikhtisar 

Membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) menjadi kegiatan wajib 

dilakukan setelah diadakannya suatu kegiatan. Penyusunan SPJ tergantung 

besarnya dana dan kemampuan unit kerja dalam menyerap anggaran. Surat 
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pertanggungjawaban disusun oleh tim, bukan perseorangan. Disamping rumit, 

tentunya laporannya banyak sekali. Dalam menyusun SPJ tidak terlepas dari 

modus fraud. Ada istilah SPJ beres yang digunakan oleh bagian administrasi 

bendahara. SPJ beres merupakan laporan pertanggungjawaban yang 

diselesaikan setelah berakhirnya kegiatan walaupun kegiatan dan laporannya 

fiktif sekalipun. Peyimpangannya ialah dengan mengutak-atik serta mengakali 

surat pertanggungjawaban sampai NOL. Arti NOL disini adalah anggaran bisa 

terserap semua dan tidak ada yang dikembalikan ke kantor pusat. Padahal 

secara logika kita mengeluarkan pengeluaran dana tidak mungkin bisa persis 

dengan mengambil uang “panjer”.  

Dalam surat pertanggungjawaban ada istilah “Penumpang Gelap” dalam 

suatu kegiatan. Penumpang gelap adalah seseorang yang tidak ikut sebuah 

kegiatan namun namanya tercantum. Modus kecurangan yang dilakukan dalam 

penumpang gelap ialah dengan mencantumkan nama dalam suatu kegiatan 

tetapi orang yang bersangkutan tidak datang. Penumpang gelap juga 

mempunyai fungsi lain ialah untuk menyuap atasan dengan cara halus. Modus 

fraud lainnya adalah akuntansi kreatif. Akuntansi kreatif sangat diperlukan dalam 

menyusun SPJ. Di setiap unit kerja di Universitas Negeri XYZ dituntut untuk bisa 

menyerap anggaran 100%. Padahal untuk bisa menyerap 100% sangat sulit, 

apalagi jika sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (tidak melakukan 

kecurangan). Maka akuntansi kreatif digunakan untuk bisa menyerap anggaran 

100% tanpa dikembalikan maupun kelebihan.                                
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BAB VII 

 PENCEGAHAN 

  

7.1 Pencegahan dalam Perencanaan  

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memilik visi, misi, dan tujuan. 

Untuk mencapai cita-cita perusahaan perlu dilakukan perencanaan.  

Perencanaan yang baik serta matang akan menentukan perkembangan dan 

kemajuan perusahaan tersebut. Penerapan sistem reward dan punishment 

diterapkan untuk mencapai kinerja yang baik. Jika karyawan berhasil mencapai 

target maka akan mendapatkan reward dan jika gagal akan mendapatkan 

punisment.  

Berbeda dengan badan pemerintah sektor publik khususnya di 

Universitas Negeri XYZ. Di sektor publik tidak seketat perusahaan seperti yang 

kita bayangkan. Peraturan di sektor publik cenderung tidak menerapkan reward 

dan punishment. Kita sebagai orang biasa pasti sepakat jika dalam suatu 

lembaga tidak ada unsur reward dan punishment, maka pekerja/karyawan akan 

bekerja seenaknya sendiri. Jarang sekali saya menemukan bahwa didalam 

tempat kerja saya ada yang dihukum atau sampai dikeluarkan. Hukuman yang 

diberikan biasanya hanya peringatan dan mutasi. Hal seperti inilah yang 

menyebabkan potensi kecurangan semakin banyak. 

Pencegahan dilakukan oleh kepala unit kerja di masing-masing unit kerja, 

tim perencana, tim keuangan, dan auditor internal. Mereka adalah tone of the top 

dari universitas. Jika pimpinan puncak memberikan budaya kerja yang baik, 

maka akan ditiru oleh bawahannya.  
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Upaya-upaya pencegahan terhadap modus-modus kecurangan yang 

biasanya dilakukan oleh para administrasi bendahara dalam hal perencanaan 

diantarnya ialah surat pertanggungjawaban RBA, surat pertanggungjawaban 

jumlah kegiatan rapat dan pelaksanaan pertemuan, surat pertanggungjawaban 

alat tulis kantor, surat pertanggungjawaban konsumsi/snack makanan yang akan 

dijelaskan pada subbab dibawah ini. 

 

7.1.1 Pencegahan Perencanaan RBA. 

 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di Universitas Negeri XYZ memiliki 

peran penting. RBA menjadi acuan utama berjalannya kegiatan di suatu unit 

kerja. Sebagai contoh, unit kerja yang ingin melakukan pembelian barang 

maupun perawatan kantor, semua kegiatan tersebut pasti masuk di dalam RBA. 

Kinerja suatu unit kerja di Universitas Negeri XYZ juga bisa dinilai dari RBA. 

Setiap unit kerja wajib mampu menyerap dana yang sudah disetujui dalam RBA. 

Apabila dana tersebut tidak terserap sepenuhnya maka bisa dikatakan kinerjanya 

tidak bagus. 

 RBA dibuat untuk mengetahui seberapa besar dana yang dikeluarkan 

oleh masing-masing unit kerja serta pertanggungjawabannya bisa dilakukan 

secara akuntabilitas. Permasalah yang mucul ketika membuat RBA adalah RBA 

terlalu besar, sehingga unit kerja tidak mampu menyerap anggaran seluruhnya.  

Permasalahan kedua, muncul sebuah pemahaman bahwa RBA dibuat tidak 

hanya untuk operasional unit kerja tetapi sudah ada kepentingan politik untuk 

menyejahterakan para anggotanya. Oleh karena itu, terkadang dana yang 

diserap malah dialirkan ke para anggota bukan untuk kepentingan operasional 

kantor.  
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Untuk mencegah modus kecurangan dapat dilakukan dengan 

mempersempit gerak para administrasi bendahara dalam menyusun RBA. Pada 

saat penyusunan RBA awal tahun, perlu mengadakan pertemuan antara seluruh 

administrasi bendahara unit kerja dengan tim keuangan kantor pusat serta tim 

perencanaan. Pihak yang bisa menekan terjadinya kebocoran anggaran ialah tim 

perencanaan dan tim keuangan kantor pusat. Tim perencanaan bisa memilah-

milah unit kerja mana yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap 

anggaran dan yang tidak. Tim perencanaan juga harus bisa menyeleksi semua 

kegiatan yang diajukan oleh unit kerja, mana yang bisa benar-benar 

dilaksanakan mana yang tidak. Tim perencanaan juga harus bisa memutuskan, 

walaupun kegiatan itu relevan tetapi jika tidak sesuai dengan bidang kerjanya 

harus dieliminasi. Pihak tim SPI juga bisa memastikan bahwa RBA digunakan 

untuk kepentingan operasional kantor bukan untuk kesejahteraan anggotanya. 

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

agar lebih maksimal lagi dengan dukungan dari Pihak atasan, yang dimana 

mereka selaku tone of the top dari universitas. Pencegahan RBA paling efektif 

dimulai dari pihak Kepala Sub Bagian Perencanaan rektorat pusat Universitas 

XYZ. Kepala Sub Bagian Perencanaan memiliki kendali penuh terkait isi RBA 

dan terbitnya RBA selama satu tahun. Untuk memperkuat diperlukan pemisahan 

tugas dan mutasi pengawai sehingga kepala yang bersangkutan tersebut tidak 

bisa leluasa melakukan hal yang kurang baik (kolusi).  

 

7.2 Pencegahan dalam Pencairan Dana  

 Pencairan dana selalu menjadi kabar gembira bagi seluruh para pelaku 

kecurangan. Para pelaku kecurangan bisa mencairkan dana tersebut sesuai 

dengan permintaan yang ada. Pencairan dana tersebut memang 
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menguntungkan para pelaku kecurangan tetapi sangat merugikan negara. 

Negara akan mengalami kebocoran anggaran akibat dari kecurangan para 

pelaku kecurangan. 

 Merasa mendapatkan angin segar, para pelaku tersebut memanfaatkan 

celah-celah untuk mendapatkan dana dari kegiatan yang ada. Sebetulnya semua 

kegiatan yang dilakukan sudah mempunyai batasan masing-masing. Batasan ini 

sudah diatur oleh pihak keuangan kantor pusat. Tetapi namanya juga orang 

selalu saja bisa menemukan celah-celah dalam melakukan kecurangan. 

Terkadang seseorang melakukan pembenaran dimana sudah melakukan 

kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik 

tersebut akan menjadi kebudaayaan buruk kedepannya. 

 Memang tidak mudah untuk menghilangkan kecurangan dalam pencairan 

dana, tetapi setidaknya bisa mengurangi kecurangan tersebut. Kecurangan 

tersebut bisa diminimalisir dengan melakukan pencegahan. Kecurangan 

memang sulit untuk dicegah tetapi sebagai manusia kita wajib berusaha, terlebih 

lagu pencegahan dilakukan untuk kebaikan bersama.  

 Upaya pencegahan sebetulnya sudah dilakukan dengan mempersempit 

ruang gerak para pelaku kecurangan. Pencegahan juga dilakukan baik dari sudut 

keuangan kantor pusat berupa batasan-batasan SPJ maupun berkerja sama 

dengan para pihak SPI. Pengawasan yang dilakukan memang berbeda-beda 

oleh sebab itu masih terdapat celah-celah yang bisa di tembus. Modus 

kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku kecurangan dalam pencairan dana 

adalah perjalanan dinas fiktif, honorarium berlebihan, bon bensin tipu-tipu, 

penggelembungan penggandaan dan jilid dokumen, lapping dari dana taktis. 

Beberapa cara untuk mengurangi dan meminimalisir kecurangan akan saya 

jelaskan pada subbab dibawah ini. 
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7.2.1 Pencegahan Perjalanan Dinas Fiktif 

 Berbicara mengenai pencegahan mungkin erat sekali dengan cara dan 

upaya untuk mencegah hal itu terjadi. Kita sebetulnya harus percaya terhadap 

sebuah peribahasa “ada asap pasti ada api”. Jadi segala permasalahan yang 

ada pasti dibalik itu semua ada penyebabnya. Penyebab inilah yang harus kita 

kurangi menjadi sekecil mungkin. Kita mungkin terlalu sibuk untuk menyelesaikan 

sebuah masalah tanpa sebetulnya mencari penyebabnya. 

 Tingkat kecurangan dalam perjalanan dinas selalu tinggi. Hal ini 

dikarenakan mudahnya syarat mengurus administrasi untuk melaksanakan 

perjalanan dinas. Perjalanan dinas sendiri akhirnya disalahgunakan oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab. Dokumen yang disertakan memang tidak terlalu 

sulit terutama untuk perjalanan dinas dalam daerah. Perjalanan dinas dalam 

daerah hanya memerlukan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), surat tugas 

dan hasil survei. Berbeda dengan perjalan dinas luar daerah yang lebih rumit, 

seperti stampel tempat kunjungan, boarding pesawat, tiket pesawat dan 

penginapan. 

 Pencegahan dalam perjalanan dinas fiktif seharusnya bisa ditingkatkan. 

Hal ini untuk mencegah kebocoran anggaran jatuh ditempat yang tidak 

semestinya. Ada beberapa cara dalam mencegah terjadinya SPJ perjalanan 

dinas fiktif. Pertama, dengan menerapkan kebijakan seperti perjalanan luar 

daerah. Perjalanan luar daerah saya rasa cukup sulit untuk dipalsukan. Hal ini 

dikarenakan dokumen yang dilampirkan harus lengkap. Kelengkapan dokumen 

tersebut terdiri dari stampel asli lengkap dengan pejabat yang bertanda tangan, 

SPPD asli dengan melampirkan surat tugas sesuai dengan tupoksi, hasil dan 

kesimpulan kunjungan, dan struk tiket/penginanpan jika ada. 
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 Kedua,  dengan merekap bon BBM asli lengkap dengan rute perjalanan. 

Hal ini dikarenakan ada yang membuat-buat pengeluaran pembelian BBM yang 

tidak realistis. Terkadang ada yang membeli BBM di Pandaan tetapi sebetulnya 

perjalanan hanya ke Gresik. Hal ini memang terlihat asli tetapi kalau dilihat lebih 

jauh lagi tidak masuk akal. Perjalanan dinas ke sana tetapi belinya di sana. 

 Ketiga, dengan melampirkan kilometer perjalanan dinas. Ha ini juga bisa 

dilakukan untuk mencegah perjalanan dinas fiktif. Mobil dinas jaman sekarang 

sudah jarang sekali yang jelek. Untuk sekelas Universitas Negeri pasti kendaraan 

dinas biasanya di atas tahun 2000an. Oleh sebab itu, akan sangat jarang sekali 

ditemui bahwa ada mobil yang sampai kilometernya tidak jalan. Kalaupun tidak 

jalan, pasti harus diaudit untuk biaya pemeliharaan kendaraan tersebut. Karena 

setiap tahun unit kerja ini selalu melampirkan biaya pemeliharaan kendaraan 

dinas.  

 Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

Kecurangan di Universitas Negeri XYZ.  Kecurangan di Universitas Negeri XYZ 

dimulai dari sebuah kolusi, untuk memutus rantai kecurangan harus di putus dulu 

aliran kolusi dari pucuk yang paling atas. Ada pihak yang cukup ampuh untuk 

memutus aliran kolusi di kendaraan dinas, yaitu Kepala Kendaraan kantor pusat. 

Kepala kendaraan berhak memutuskan kendaraan mana yang boleh dipakai, 

dan beliau selalu tahu dimana kendaraan berada, sedang dipinjam oleh siapa, 

dan keperluannya untuk apa saja. Kepala kendaraan bisa memutus rantai 

kecurangan dengan tidak memberikan izin pakai kendaraan jika digunakan untuk 

hal yang tidak penting atau perjalan dinas fiktif. Kepala kendaraan juga harus 

minimal 2 tahun sekali diganti / rotasi, hal ini supaya dia tidak memiliki wewenang 

yang terlampau besar dan tidak menurunkan kebudayaan buruk kelainnya. 
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7.2.2 Pencegahan Honorarium Berlebihan 

 Honorarium memang diberikan untuk para karyawan atas hasil kinerja 

yang sudah diberikan. Honorarium juga dapat menjadi penghasilan tambahan 

yang bisa dibawa pulang setelah gaji pokok tentunya. Hampir disetiap unit kerja 

honorarium selalu menjadi acuan utama dalam bekerja. Karyawan terkadang 

selalu termotivasi untuk bisa mendapatkan honorarium tanpa mempedulikan 

kontribusi.  

 Seiring berjalannya waktu honorarium diberikan menjadi tidak adil. Ada 

ketidakadilan yang diberikan pejabat administrasi bendahara. Sayapun melihat 

bahwa sudah terjadi pergeseran dimana honorarium yang hanya diberikan 

berdasarkan kinerja sekarang menjadi ladang utama untuk mendapatkan 

penghasilan. Terus terang saja terkadang honorarium melebihi diatas gaji pokok 

yang selalu diterima perbulan ditambah lagi tidak sesuai dengan kinerja yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, banyak terjadi penekanan/intimidasi yang dilakukan 

oleh para oknum. Ada yang merasa kurang padahal sudah diberikan sesuai 

dengan kontribusi. 

 Hal yang cukup mengerutkan hati saya adalah ketika melihat peristiwa 

tersebut didepan mata saya. Sayapun berkata dalam diri saya sendiri “wes di 

kek’i ati njaluk rempelo”. Memang oknum pegawai tersebut tidak meminta 

kepada saya tetapi meminta langsung ke administrasi bendahara. Hal tersebut 

sejatinya akan berdampak besar jika ada yang mengetahui kejadian tersebut. 

Kejadian tersebut juga akan menimbulkan kecemburuan sosial. 

 Sebetulnya pencegahan mudah untuk dilakukan tetapi perlu komitmen 

yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pencegahan bisa dimulai dari 

pihak keuangan kantor pusat. Pertama, pihak keuangan perlu meninjau ulang 

honorarium dari segi kelayakan. SPJ pada dasarnya selalu akan dikoreksi oleh 

pihak keuangan. Setiap SPJ tentu akan masuk dalam Rencana Bisnis dan 
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Anggaran (RBA). Setiap awal tahun tentu akan melaksanakan rapat terkait RBA. 

Pihak keuangan beserta tim perencanaan harus membuat batasan-batasan 

dalam honorarium. Honorarium tersebut harus merinci besaran maksimal yang 

diterima oleh ketua, wakil, sekretaris dan anggota. Sehingga tidak akan terjadi 

honorarium berlebihan. 

  Kedua, perlunya sanksi bagi yang melanggar yaitu pemotongan 

anggaran. Sanksi tentunya dapat menekan kejadian honorarium berlebihan. 

Tentu kita harus tahu bahwa honorarium selalu berlebihan. Hal ini dikarenakan 

tidak ada sanksi terhadap para pegawai yang berani melanggar. Pelanggaran 

yang dilakukan biasanya hanya dikenai sebuah peringatan. Sehingga tidak 

menimbulkan efek jera bagi pegawai yang ada.  

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

Kecurangan honorarium berlebihan di Universitas Negeri XYZ dimulai dari 

sebuah kolusi antara oknum sekretariat dengan Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK). Untuk mendapatkan honorarium yang lebih dari yang biasanya diperlukan 

pembuatan surat tugas lebih banyak, seringkali surat tugas ini disalahgunakan 

demi mendapatkan honorarium yang berlebihan. Lantas siapa yang bisa 

mencegahnya, Orang yang bisa mencegah ialah Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) itu sendiri. PPK memiliki kendali penuh dalam memberikan surat tugas 

untuk anggota kelompok/tim kerja. PPK harus bisa membagi rata surat tugas 

sesuai kebutuhan dan kemampuan anggotanya. Hal ini dilakukan supaya setiap 

anggota menerima beban pekerjaan dan honor yang seimbang. Jika masih 

belum bisa membagi rata maka sudah dipastikan terkena skandal kolusi, maka 

perlu dilakukan rotasi pegawai dan pembagian PPK sesuai dengan kebutuhan di 

tiap-tiap instansi/unit kerja.  

 

 



81 

 

7.2.3 Pencegahan Struk / Nota BBM Asli tapi Palsu 

 Kendaraan dinas memang sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja 

disuatu unit kerja. Kebutuhan terhadap kendaraan dinas sudah tidak bisa 

dipisahkan kembali. Kendaraan dinas untuk bisa berpergian pasti membutuhkan 

BBM. Pembelian BBM wajib menyertakan bukti pembelian berupa struk/nota. 

Struk / nota BBM tersebut digunakan untuk melengkapi SPJ pembelian BBM. 

 Kenyataan dilapangan banyak kasus bahwa pembelian tersebut banyak 

dilakukan pembelian fiktif. Banyak cara yang digunakan untuk mendapatkan 

struk/nota BBM tersebut. Struk/nota tersebut sebetulnya mudah didapatkan 

dengan minta kepada petugas pengisian BBM. Biasanya ada struk yang tidak 

diambil oleh pembeli lain dan akhirnya diambil oleh petugas pengisian. 

Struk/nota itu dihargai Rp 10.000,00 sampai Rp 50.000,00 tergantung besarnya 

nilai yang tertera dalam struk/nota. Modus ini sudah banyak dilakukan oleh 

oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Ada juga modus dimana sudah 

dibelikan BBM tetapi dikencingi. Modus ini dengan membeli BBM tetapi di sedot 

kembali kedalam tempat lain. Cara tersebut cukup aman dilakukan oleh para 

oknum yang nakal. 

 Banyak cara dalam menekan angka tindakan kurang terpuji itu. Pertama,  

membuat kebijakan dilarang menggunakan kendaraan dinas tanpa ijin dan 

melarang penggunaannya diluar area yang sudah ditentukan. Modus pembelian 

ini biasanya dilakukan dengan alasan karena mobil sering keluar maka perlu 

sering mengisi BBM. Padahal terkadang mobil tersebut digunakan bukan untuk 

kepentingan dinas tetapi kepentingan yang lain. Hal ini sangat merugikan negara 

karena terbebani anggaran yang besar, terlebih lagi digunakan diarea yang jauh. 

 Kedua, dengan melampirkan pembelian BBM disertai dengan angka 

Kilometer di spidometer kendaraan. Cara ini cukup ampuh dimana bisa dikira-kira 

berapa liter yang dihabiskan dalam menempuh jarak sekian meter. Hal ini 
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memang sungguh terlalu berbeli-belit tetapi cara ini bisa menekan oknum yang 

berbuat curangan dengan memainkan struk/nota BBM. 

 Ketiga, dengan cara membuat kebijakan pembelian BBM dilakukan 

ditempat yang tidak terlalu jauh. Ada kalanya ketika melakukan SPJ BBM, 

pembelian dilakukan diluar area yang dituju. Misalnya tujuan ke Gresik tetapi 

struk/nota pembelian menyatakan ada di Sidoarjo. Hal ini tentu patut 

dipertanyakan. Ini pembelian asli atau dikasih orang lain. Hal ini sering ditemukan 

pada SPJ pembelian BBM. Karena memang tidak masuk akal menurut saya. 

 Keempat, pembelian harus sesuai dengan hari serta jam pemberian uang 

BBM. Hal ini terkadang dilakukan untuk menekan tindak kecurangan yang 

dilakukan. Biasanya hal ini dilakukan ketika struk tersebut jauh dari hari beli 

BBM, bisa sebelumnya atau sesudah hari tersebut. Kita bisa melihat bahwa 

sangat aneh sekali jika uang yang diberikan untuk membeli BBM bisa sampai 

terpaut jauh dengan hari membeli BBM. 

 Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam pembelian BBM. Perlu seseorang yang tegas untuk 

mencegah Struk / Nota BBM Asli tapi Palsu supaya tidak disalahgunakan. Hal ini 

bisa dicegah oleh, Kepala administrasi perlengkapan (bidang umum) kantor 

pusat dengan bekerja sama dengan SPBU yang lengkap dan bisa memberikan 

data yang detail. Sebagai contoh seperti Pemkot Kota Surabaya bekerja sama 

dengan sebuah SPBU yang bisa mencamtumkan jenis kendaraan, plat nomor 

serta bentuk kendaraan lengkap. Langkah Pemkot kali ini sangat ampuh sekali 

menekan kecurangan dalam pembelian BBM. Kepala tersebut perlu 

memperketat pembayaran BBM dengan syarat administrasi yang dilakukan oleh 

Pemkot Kota Surabaya. Sebagai contoh bukti cetak dari SPBU yang ditunjuk 
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tadi, melampirkan Kilometer kendaraan, tiket penginapan dan tujuan dilakukan 

perjalanan dengan mobil dinas. 

 

7.2.4 Pencegahan Penggelembungan Penggandaan dan Jilid Dokumen 

 Arsip dan dokumen memang sangat dibutuhkan oleh setiap unit kerja. 

Oleh sebab itu, dokumen perlu digandakan untuk bisa disimpan sebagai arsip 

dan SPJ. Melihat bahwa sering kali digunakan untuk melampirkan SPJ, para 

oknum administrasi mensiasati SPJ penggandaan & jilid dokumen dengan cara 

mark up. Cara ini digunakan untuk menambah jumlah yang nilainya kecil menjadi 

besar. 

 Penggandaan dan jilid dokumen ini tidaklah terlalu sulit untuk 

membuatnya. Hanya memerlukan nota penggandaan, stampel serta kuitansi 

bermaterai. Stampel sendiri bisa dibuat diluar dengan mudah hanya cukup 

menggeluarkan uang Rp 35.000,00 saja. Cara kedua dengan meminta nota 

kosongan berstampel dan kwitansi yang ada materai berstampel. Hal ini cukup 

untuk melampirkan SPJ. 

 Pencegahan dan identifikasi kecurangan sebetulnya cukup mudah. 

Hanya saja memang butuh kerja keras dan ketelitian yang cukup besar. 

Pertama, kita bisa melihat dari tokonya. Pada nota pembelian pasti menunjukan 

toko serta alamat. Jika ada yang tidak melampirkan nama tokonya yang 

jelas,alamat yang jelas, serta kontak telepon yang bisa dihubungi sudah bisa 

dipastikan itu merupakan pemalsuan. 

 Kedua, melihat nilai penggandaan dan total biaya. Sering kali terdapat 

nilai yang dilebihkan misalnya saja fotokopi perlembar Rp 500,00 / Rp 750,00 hal 

tersebut pasti tidak wajar. Terlebih lagi total pembayaran bisa bulat tidak ada 

tambahan angka-angka lain, hal ini patut dicurigai.  
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 Ketiga, lihat nota dan kwitansinya. Jika nota terbuat terlihat 

jelek/fotokopian hal itu pasti bukan asli. Nota fotokopi cenderung bagus dan ada 

kertas khusus tentunya. Stampel pada kwitansi juga mengindikasikan bahwa hal 

itu asli atau palsu. Stampel yang asli memang berbeda dengan yang palsu. Yang 

asli cenderung desainnya bagus dan jelas, tetapi yang palsu sebaliknya. 

 Di dalam Unit kerja Univeritas Negeri XYZ, sebetulnya penggandaan dan 

jilid ini digunakan hanya sebagai pelengkap SPJ. Nilai sisa SPJ ini adalah nilai 

mati dan tidak bisa di SPJ untuk yang lainnya, maka akhirnya dilakukan dengan 

penyerapan SPJ penggandaan dan jilid dokumen. Sebagai contoh nilai mati 

tersebut senilai RP 257.650,00 hal ini tentu menjadi kesulitan ketika ingin 

membuat surat pertanggung jawaban. Jalan satu-satunya dengan mengeluarkan 

menjadi belanja dokumen (penggandaan dan jilid dokumen). 

 Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam Penggelembungan Penggandaan dan Jilid Dokumen. 

Terdapat peran yang cukup penting untuk mencegah terjadinya kecurangan ialah 

kepala Subbagian keuangan bagian PNBP. Ditangan beliau segala bentuk 

macam SPJ dikumpulkan. Beliau dapat mencegah kecurangan/kolusi dengan 

mengecek seluruh SPJ termasuk penggandaan jilid tersebut. Memang angka 

penggandaan tidak terlalu besar tetapi jika dikumpulkan 1 Universitas mungkin 

bisa membeli beberapa mobil mewah.  

 

7.2.5 Pencegahan Lapping dari Dana Taktis 

 Di tempat manapun baik sektor publik maupun sektor swasta pasti akan 

mempunyai dana taktis. Entah didapat dari yang baik atau didapat dari yang 

kurang baik. Disektor swasta dana taktis penggunaan nya sangat erat sekali, 

karena setiap atasan salalu melakukan pengecekan langsung terhadap 
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bawahan. Hal ini supaya ketika ada rotasi pegawai tidak terlalu kaget, karena 

sudah sama sama memahami. Berbeda dengan sektor publik, banyak atasan 

yang jarang mengetahui besaran nilai dana taktis. Atasan disini hanya ingin 

kerjaan beres dan audit juga beres. Jadi dana taktis hanya pihak administrasi 

saja yang tahu. 

Di dalam unit kerja Univeritas Negeri XYZ, dana taktis sebetulnya 

digunakan untuk keperluan yang tidak bisa di SPJkan. Seperti pembelian lampu, 

memperbaiki selang bocor, oleh-oleh untuk auditor dll. Dana ini sebetulnya 

memang diperoleh dari hal yang kurang baik, tetapi kenyataan dilapangan cukup 

vital penggunaannya. Dana tersebut juga terkadang untuk operasional kantor 

yang tidak tercover SPJ. Menurut saya ada hal yang lebih miris ialah sudah 

didapat dari dana yang kurang baik juga digunakan untuk keperluan yang tidak 

baik.  

 Pencegahan dana taktis ini memang sulit-sulit gampang. Hanya butuh 

ketegasan dari para pimpinan disetiap instansi/unit kerja. Perlu kita tahu bahwa 

dana taktis tidak ada seorangpun tahu keberadaannya. Hanya orang-orang 

tertentu yang mengetahuinya. Bahkan kepala unit kerja saya dan saya sendiri 

sebagai pembantu bendahara pengeluaran tidak tahu berapa jumlah nilai riilnya. 

Hal ini membuat saya berfikir dana ini sebetulnya besar tetapi sayangnya hanya 

satu orang saja yang mengetahui jumlah pastinya. Sedangkan orang lain yang 

satu tempat kerja tidak mengetahui jumlah pastinya. 

 Saya sebagai pembantu bendahara pengeluaran sebetulnya mengetahui 

itu. Memang saya pernah secara tidak sengaja menemukan kejadian dimana 

pihak administrasi bendahara tersebut menggunakan dana taktis bukan untuk 

urusan kantor. Kejadian itu saya temui secara tidak sengaja karena melihat 

gerak-geriknya mencurigakan. Sayapun sebagai orang baru tidak berani 

menegur. Melihat kondisi unit kerja seperti itu maka kemungkinan penyimpangan 
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dilakukan berulang-ulang. Perlu ketegasan dari atasan langsung dalam 

mengelola uang dana taktis tersebut.  

 Berdasarkan pengalaman saya sebagai pembantu bendahara 

pengeluaran pencegahan dalam lapping dana taktis cukup diatasi oleh kepala 

unit kerja saja. Karena dana tersebut bersifat rahasia, dan tidak mungkin bisa 

keluar sebagai konsumsi publik. Kepala unit kerja harus bisa mengatur dan 

mengontrol jumlah dana taktis. Dana tersebut harus dibuatkan daftar tabel 

dimana ada pemasukan dan pengeluaran. Setiap point-point tersebut harus 

terinci dengan baik.  

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam Lapping dari Dana Taktis. Kepala Bagian di Unit kerja masing-

masing memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan lapping dana 

taktis. Kepala bagian harus tahu berapa banyak dana yang dimiliki dan 

penggunaan/pengeluaran untuk apa saja. Selain yang dijelaskan di atas, untuk 

lebih maksimal mencegah lapping dana taktis perlu dibangun sistem 

whistleblowing. Sistem whistleblowing dirancang untuk memudahkan setiap 

orang melaporkan kegiatan fraud. Kemudian, Mutasi pegawai juga bisa 

meminimalisir lapping dana taktis. Dengan dilakukan mutasi, maka setiap 

pegawai akan kesulitan melakukan kecurangan. Disamping itu, Universitas juga 

dapat menerapkan pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini dimaksudkan agar 

seseorang tidak bisa menguasai satu bidang tertentu.   

 

7.2.6 Pencegahan Mark UP Jumlah Kegiatan, Rapat dan Pelaksanaan 

Pertemuan 

 Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) banyak sekali berbagai 

macam kegiatan. Jumlah kegiatan tersebut berdasarkan permintaan administrasi 

bendahara. Jumlah kegiatan sangat mempengaruhi banyaknya dana yang 
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dianggarkan. Dana anggaran tersebut lalu diambil oleh pihak administrasi 

bendahara yang disebut dengan dana “panjer”. Biasanya pihak administrasi 

bendahara mengambil uang panjer dengan nominal yang genap, seperti 100 

juta, 150 juta, 200 juta.  

 Fakta dilapangan hampir semua unit kerja di Universitas Negeri XYZ, 

melakukan mark up jumlah kegiatan, jumlah rapat dan pelaksanaan pertemuan. 

Padahal kegiatan dilapangan tidak sebanyak jumlah yang di SPJ kan. Memang 

bekerja di dalam sektor publik harus selalu bisa meningkatkan kinerja dengan 

cara bisa menyerap anggaran seluruhnya. Apabila anggaran tidak bisa diserap 

seluruhnya maka tahun depan nilai RBA akan dikurangi karena tidak mampu 

dalam menyerap anggaran.  

 Sebetulnya kegiatan dilapangan tidak sebanyak yang dillaporkan dalam 

SPJ. Motif utama dalam melakukan mark up kegiatan ialah untuk mengumpulkan 

dana taktis yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Hal ini tentu sangat merugikan 

pihak pemerintah khususnya Universitas Negeri XYZ. Universitas Negeri XYZ 

akan mengalami kerugian karena telah mengalami kebocoran anggaran. 

Kebocoran anggaran harus ditekan sedemikian rupa dilihat dari  banyaknya 

kegiatan yang diunggah saat melakukan upload RBA. 

 Setiap kecurangan cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Bagitu juga 

kecurangan dalam SPJ fiktif pelaksanaan jumlah kegiatan, rapat dan pertemuan. 

Saya akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan tentang cara untuk 

mengidentifikasi  dan meminimalisir kecurangan. Sebetulnya untuk 

mengidentifkasi dan meminimalisir kecurangan dalam jumlah kegiatan, rapat, 

dan pertemuan cukup mudah tetapi harus cermat. Saya akan berbagi tips dan 

trik dalam mengidentifikasi kecurangan sebagai berikut:  

Pertama, kita bisa melihat susunan daftar hadir sama atau tidak dengan 

yang lainnya. Sebagai orang awam tentu tidak akan berfikiran sampai seperti itu. 
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Kalau kita bisa jeli dan cermat maka tidaklah mungkin nama seseorang yang 

dalam daftar hadir bisa sama persis urutannya dengan daftar hadir tiga kali/ 

empat kali berturut-turut dst. Semestinya daftar hadir akan berbeda-beda dimana 

setiap orang yang datang pasti tidaklah sama dan serta datangnya juga tidak 

bersamaan. Apabila dari pertemuan pertama sampai terakhir sama persis 

kemudian bolpoint yang digunakan juga sama persis, maka kemungkinan 

terbesar ialah itu palsu. 

Kedua, kita bisa melihat jumlah peserta yang hadir sama persis atau 

tidak. Setiap peserta yang hadir dalam kegiatan, rapat dan pertemuan pasti 

memiliki jumlah yang berbeda-beda. Tidak mungkin dalam sebuah kegiatan bisa 

hadir dengan jumlah yang sama persis sesuai daftar hadir. Kebetulan di Unit 

tempat kerja saya banyak orang yang memangku jabatan penting dibanyak 

tempat. Jabatan yang dimiliki pun bermacam-macam baik struktural maupun 

nonstruktural. Kita bisa tahu bahwa untuk menggundang peserta dengan jumlah 

yang telah ditetapkan saya rasa cukup sulit. Jika dalam daftar hadir serta SPJ 

bisa lengkap saya rasa itu sudah menjerumus terhadap pemalsuan alias 

kecurangan. 

Ketiga, lihat kepentingan politiknya dalam sebuah kegiatan, rapat dan 

pertemuan. Terkadang kita bisa melihat bahwa ada beberapa nama yang tidak 

hadir tetapi orang tersebut mempunyai kuasa pada bagian-bagian tertentu. Hal 

itu pasti ada maksud kepentingan politiknya. Kenyataan dilapangan menegaskan 

bahwa ada beberapa nama tersebut muncul dengan beserta tanda tangan asli. 

Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa untuk bisa memuluskan segala 

kegiatan yang dilakukan unit kerja, maka biasanya pasti harus memberikan 

sangu/imbalan kepada orang-orang tertentu. Jika apabila menemukan beberapa 

nama tersebut tetapi sebetulnya orang tersebut tidak hadir serta tidak membawa 

kontribusi dalam perihal penyelesaian dan pemecahan sebuah masalah pada 
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suatu kegiatan tertentu, sudah pasti hal itu masuk dalam SPJ fiktif. SPJ fiktif pasti 

didalamnya ada beberapa penumpang gelap. 

Dengan melakukan identifikasi terhadap SPJ fiktif kegiatan, rapat dan 

pertemuan, cara di atas dapat meminimalisir kecurangan. Sebetulnya memang 

masih sangat banyak cara untuk mengidentifikasi, karena setiap tempat unit kerja 

mempunyai kekurangan sendiri-sendiri. Tetapi cara diatas merupakan cara yang 

paling mudah dalam mengidentifikasi kecurangan sekaligus bisa menekan ruang 

gerak dalam melakukan kecurangan. Satu hal yang kita tahu, kecurangan akan 

selalu mengikuti perkembangan, begitupun juga untuk meminimalisir harus 

mengikuti jaman. 

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam Mark UP Jumlah Kegiatan, Rapat dan Pelaksanaan 

Pertemuan.  Upaya pencegahan bisa maksimal dengan dukungan dari Pihak 

atasan, yang dimana mereka selaku tone of the top dari universitas. Pencegahan 

RBA paling efektif dimulai dari pihak Kepala Perencanaan rektorat pusat 

Universitas XYZ. Kepala perencanaan memiliki kendali penuh terkait isi jumlah 

kegiatan (rapat/pertemuan) didalam RBA selama satu tahun. Untuk memperkuat 

diperlukan pemisahan tugas dan mutasi pengawai sehingga kepala yang 

bersangkutan tersebut tidak bisa leluasa melakukan hal yang kurang baik 

(kolusi). 

7.2.7 Pencegahan  Penggelembungan Alat Tulis Kantor 

 Sebuah kantor tentu membutuhkan alat penunjang seperti alat tulis 

kantor. Alat tulis ini tentu akan semakin banyak dibutuhkan jika kegiatan semakin 

banyak dilakukan. Logikanya semakin banyak kegiatan akan semakin banyak 

mengeluarkan/menghabiskan alat tulis kantor. Alat tulis kantor tersebut banyak 

sekali macamnya. Pengadaan alat tulis kantor biasanya biasanya tidak bisa 
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lepas dari SPJ fiktif. Pembelian ATK tersebut sangat besar sekali nilainya. Saya 

bisa katakan besar karena bisa mencapai puluhan juta. Jika kalian sebagai 

auditor pasti akan mengerutkan dahi, karena barang yang dibeli cukup banyak 

bila jika hanya melihat sebatas Unit kerja di Universitas. Memang dalam 

laporannya cukup banyak dan memang ada yang mahal. Tetapi sebetulnya itu 

hanyalah sebuah rekayasa belaka. 

 Kenyataan dilapangan ternyata memang benar, hampir semua unit kerja 

Universitas Negeri XYZ melakukan kecurangan dalam pelaporan pengadaan alat 

tulis kantor. Alat tulis kantor dilakukan dengan melalui pengadaan. Pengadaan 

alat tulis kantor tersebut menggunakan CV dalam melengkapi dokumen Surat 

Pertanggung Jawaban (SPJ). Permainan pun dilakukan dengan meminta 

dibuatkan faktur pembelian. Selain faktur pembelian juga dilengkapi dengan nota 

pembelian dan surat jalan. Semua dibuat sepersis mungkin seperti kita membeli 

barang ditempat resmi. Ada beberapa cara untuk mencegah dan 

mengidentifikasi kecurangan dalam SPJ fiktif ATK.  

Pertama, kita bisa melihat dokumennya. Dokumen dalam 

pembelian/pengadaan ATK yang asli akan lengkap dan detail. Apabila dokumen 

terlihat tidak lengkap dan dokumen terlihat kurang meyakinkan bisa dikatakan itu 

pembelian abal-abal. Dokumen yang asli akan sangat terlihat berbeda dengan 

yang abal-abal. Sebagai contoh : Kertasnya kurang bagus, cetakannya kurang 

meyakinkan, dan bentuk laporannya kurang profesional (amburadul). 

Kedua, kita bisa melihat dari daftar harga dengan harga di pasar. Harga 

tersebut biasanya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ada 

dipasaran. Karena di unit kerja Universitas Negeri XYZ dana yang dikeluarkan 

untuk membeli ATK ditentukan sebesar nilai anggaran ATK, buka berdasarkan 

kebutuhan unit kerja tersebut. Biasanya harga akan di mark up sesuai dengan 

nilai yang dibutuhkan. Maka dari itu harga disetiap item yang dibeli akan 
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disesuaikan dengan dana yang ada. Untuk menekan kecurangan pada SPJ ATK 

seharusnya pihak Universitas harus menerapkan batas atas dan batas bawah 

untuk harga disetiap item barang ATK. 

Ketiga, kita bisa mengecek bahwa penyuplai/toko tersebut terpercaya 

atau hanya aal-abal. Kita bisa menelusuri nama toko atau tempat pembelian 

tersebut. Jika kita menggunakan sistem pengadaan melalui CV maka lebih 

mudah kita bisa memastikannya. Karena sekarang banyak sekali CV abal-abal 

yang berdiri. Banyak CV melakukan kegiatan kecurangan dengan membuat 

laporan pembelian palsu pengadaan ATK sesuai dengan pesanan nilai. CV 

tersebut akan mendapatkan uang dengan perjanjian tak tertulis sesuai dengan 

nilai yang dibuat. Semakin besar nilai yang dibuat, maka akan semakin banyak 

uang yang didapat oleh CV tersebut. CV tersebut biasanya mendapatkan 

persenan sebesar 15%-30% dari nilai pembelian. Padahal barangnya tidak 

pernah sampai ke gudang ATK. Sebetulnya cara ini memang mempermudah 

dalam penyusunan laporan SPJ. Tetapi dengan cara ini banyak disalahgunakan. 

Keempat, dengan cara membuat kebijakan inventaris ATK. Ini 

merupakan cara untuk menekan kecurangan dalam pembelian ATK. Inventaris 

barang dilakukan untuk menunjukkan banyaknya ATK yang masuk dan dipakai. 

Inventaris ini sekarang bukan dengan sistem manual lagi tetapi dengan sistem 

online. Jadi, pihak SPI bisa mengidentifikasi unit kerja mana yang melakukan 

kecurangan. Cara ini cukup efektif karena pihak SPI bisa melakukan kontrol 

penuh terhadap barang inventaris tersebut.  

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam Penggelembungan Alat Tulis Kantor. Terdapat peran yang 

cukup penting untuk mencegah terjadinya kecurangan ialah Kepala Sub Bagian 

keuangan PNBP. Ditangan beliau segala bentuk macam SPJ dikumpulkan. 
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Beliau dapat mencegah kecurangan/kolusi dengan mengecek seluruh SPJ 

termasuk dalam pembelian alat tulis kantor. Untuk memperkuat pencegahan 

kecurangan perlu dilakukan stock opname dengan sidak sewaktu-waktu. Tidak 

hanya itu saja perlu pertimbangan lain dalam menilai pembelian ATK, dimana 

pembelian ATK sudah sesuai dengan kebutuhan dan harganya relevan atau 

tidak.  

7.2.8 Pencegahan Penggelembungan Konsumsi/Snack Makanan 

 Budaya ramah tamah sudah sering kita jumpai diberbagai tempat. 

Budaya ini sebetulnya sangat bagus karena bisa menghargai orang lain. Seiring 

berjalannya waktu budaya tersebut juga terbawa sampai tingkat tempat kerja. 

Ramah tamah menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan ketika melakukan 

sebuah kegiatan dalam sebuah acara. Ketika setiap akan melakukan rapat atau 

pertemuan pasti sudah sewajarnya menyediakan konsumsi terlebih lagi ketika 

sudah melewati jam makan siang.  

 Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah kegiatan terdapat banyak 

rapat dan pertemuan. Maka disetiap kegiatan tersebut sudah tentu ada 

konsumsi. Saya cukup terkejut ketika saat merekap SPJ konsumsi, karena 

banyak sekali dana yang dikeluarkan. Tidak heran modus kecurangan dalam 

SPJ konsumsi kerap dilakukan di Unit kerja lain. Bayangkan saja dalam RBA ada 

beberapa paket pekerjaan, setiap satu paket pekerjaan setidaknya ada 3 

subpaket pekerjaan. Satu subpaket pekerjaan setidaknya ada lebih dari empat 

kali rapat. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak dana yang dikeluarkan dalam 

konsumsi. 

 Modus yang digunakan biasanya dengan meminta nota kosongan, 

stampel, dan kuitansi kosongan. Dengan cara ini mereka membuat pembelian 

aspal (asli tapi palsu). Memang cara ini sering digunakan untuk bisa sesuai 

dengan nilai SPJ yang diharapkan. 
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 Ada beberapa cara dalam mengidentifikasi kecurangan SPJ fiktif 

konsumsi/snack makanan. Pertama, coba lihat nota pembelian, kuitansi, dan 

stampelnya. Setiap pembelian konsumsi di tempat yang sudah terkenal biasanya 

bisa menerbitkan nota lengkap dengan kuitansi dan stampelnya. Secara kasat 

mata pembelian tersebut bisa dikatakan asli. Tetapi terkadang ada yang tidak 

melampirkan kelengkapan pembelian bisa jadi itu palsu. Memang sebetulnya 

semuanya bisa dipalsukan karena banyak sekali yang meminta nota kosongan. 

Ada yang lebih bagus lagi ialah dengan menerbitkan nota yang dicetak 

menggunakan print struk. Struk yang diprint cenderung susah untuk 

disalahgunakan, apalagi disesuaikan maupun dirubah sesuai dengan nilai yang 

diharapkan. 

 Kedua, lihat nama penyuplai atau katering makanan tersebut. Kita bisa 

sekilas membedakan mana toko asli dan toko palsu. Toko palsu terkadang 

sistematika, bahasa dan penyampaian laporan asal-asalan. Terkesan memang 

tidak pandai/kurang mahir dalam membuat laporan. Terkadang mereka membuat 

laporan tidak lengkap dan tampilannya juga meragukan. Bisa jadi ini merupakan 

toko abal-abal. Memang ini bukan patokan utama dalam melihat kecurang SPJ 

fiktif. Jika ingin lebih mendalam kita bisa langsung telepon atau datang langsung 

ke tokonya. Jika alamat dalam nota tersebut sesuai dengan toko berarti itu asli 

begitupun sebaliknya. 

 Ketiga, lihat harganya realistis atau terlalu tinggi. Harga bisa 

mempengaruhi asli atau tidaknya laporan SPJ. Dalam kasus di Universitas 

Negeri XYZ, harga mempengaruhi nilai yang diharapkan. Jika nilai yang 

disediakan misalnya sebesar 1 juta, maka harga satuan dan jumlah peserta akan 

mengikuti besaran nilai yang diharapkan. Jarang sekali ada yang melaporkan 

SPJ untuk konsumsi dibawah harga standar. Sering kali kita pasti melihat harga 

yang dilampirkan melebihi harga yang ada. Misalnya, sebagai contoh saja harga 
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pisang goreng Rp 2000.00, jika melihat ada SPJ konsumsi pisang goreng 

seharga Rp 5000.00 pasti itu sudah tidak benar. Kecuali pisang goreng dibentuk-

bentuk sedemikian rupa. 

 Keempat, kita bisa melihat daftar hadir peserta. Umumnya peserta 

kegiatan hanya akan sebatas jumlah undangan saja. Tetapi terkadang yang 

hadirpun tidak sebanyak undangan kegiatan. Semua undangan harus 

membubuhkan tanda tangan didalam daftar hadir, jika tidak hadir maka akan diisi 

oleh orang lain. Biasanya jika ada nama-nama yang tidak ada kaitannya dengan 

peserta rapat bisa dikatakan itu adalah penyusup. Contohnya: yang tanda tangan 

satpam, sopir dll. Tanda tangan tersebut digunakan untuk menutupi SPJ 

kehadiran supaya penuh. Modus ini sering kali dilakukan jika tidak bisa 

memenuhi daftar hadir. 

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam Penggelembungan Konsumsi/Snack Makanan. Terdapat 

peran yang cukup penting untuk mencegah terjadinya kecurangan ialah kepala 

Subbagian keuangan PNBP. Ditangan beliau segala bentuk macam SPJ 

dikumpulkan. Beliau dapat mencegah kecurangan/kolusi dengan mengecek SPJ 

konsumsi/snack makanan yang mana harus asli, valid, relevan dan sesuai 

dengan kebutuhan. Perlu rotasi pegawai dan pemisahan kerja untuk mendukung 

pencegahan kecurangan yang selama ini dilatar belakangi oleh kolusi dan 

korupsi. 

 

7.3 Pencegahan dalam Pertanggungjawaban 

 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen yang berisikan 

kelengkapan dalam penggunaan dana khususnya yang terdapat pada Rencana 

Bisnis dan Anggaran (RBA). Kelengkapan pada dokumen tersebut berisikan 

dokumen mulai dari honorarium sampai biaya perawatan. Apabila dalam satu 
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periode tertentu sudah dianggap menyelesaikan suatu kegiatan maka bisa 

menyusun SPJ guna sebagai pelaporan. Pelaporan SPJ harus sesuai dengan 

persyaratan sesuai dengan buku petunjuk teknis kegiatan (Juknis) pelaksanaan 

Rencana Bisnis dan anggaran. 

 Setiap instansi atau unit kerja memiliki macam-macam istilah dalam SPJ 

RBA. Di unit kerja Universitas Negeri XYZ muncul istilah SPJ Beres. SPJ beres 

ini sebetulnya tidak ada dalam akun RBA. SPJ beres hanya istilah yang diberikan 

rekan-rekan kerja dalam memaknai sesuatu. Munculnya SPJ beres sebetulnya 

bukan kesalahan dari para pihak SPI maupun pihak auditor external. 

Pemeriksaan yang dilakukan pihak SPI maupun auditor external hanya sebatas 

memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen. Apabila tidak lengkap dan 

sah, maka SPJ tersebut akan dikembalikan, diganti atau direvisi. Para 

pengawasan bekerja sama dengan tim keuangan kantor pusat hanya melakukan 

ceklis saja sehingga tidak terlalu mendalam dalam memeriksa seluruh dokumen.  

 Selama saya bekerja di salah satu Unit Kerja Universitas Negeri XYZ, 

belum pernah adanya temuan dalam kecurangan RBA sehingga terjadi 

pengembalian dana. Seperti yang saya ceritakan diatas bahwa selama dokumen 

lengkap dan sah maka SPJ yang diberikan ke kantor pusat dianggap aman. 

Jarang sekali sampai melakukan inspeksi langsung ketempat yang tercantum 

dalam nota. Selain itu juga terdapat beberapa praktik kecurangan yang tidak 

terdeteksi. Revisi RBA terkadang sering dilakukan guna untuk menambah pagu 

anggaran yang digunakan untuk “penumpang gelap”. Hal ini dilakukan untuk 

semata-mata memberikan “sangu” terhadap “penumpang gelap” sehingga SPJ 

bisa berjalan lancar walaupun terdapat beberapa yang tidak beres. Berikut 

merupakan upaya dalam mencegah penyimpangan terhadap pertanggung 

jawaban: 
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7.3.1 Pencegahan Surat Pertanggungjawaban Beres 

 Sistem pengelolaan keuangan baik di sektor publik maupun sektor swasta 

mewajibkan dijalankan secara transparan, akuntabilitas, responsibilitas, 

independen dan tidak keberpihakan. Apalagi Universitas Negeri XYZ sebagai 

lembaga pemerintah sudah pasti harus seperti itu. Nyatanya dilapangan SPJ 

beres masih belum sampai seperti itu. Sampai saat ini SPI jarang sekali 

menemukan temuan terkait SPJ beres. 

 Melihat kejadian seperti ini pengendalian internal SPI bisa dikatakan 

belum efektif dalam menekan kecurangan. Hal ini menandakan SPI masih lemah 

dan masih bisa ditembus. Perlu pembenahan yang menyeluruh dalam lingkup 

SPI sendiri untuk menekan praktik kecurangan. SPI perlu belajar modus-modus 

terbaru dalam kecurangan. Untuk menekan kecurangan bukan hanya dilihat dari 

kelengkapan dan keabsahannya saja, tetapi keaslian dan kevalidan dokumen 

tersebut. 

 Upaya lain untuk menekan SPJ beres ialah dengan menekan kegiatan 

dan rapat yang tidak terlalu penting. Hal ini dikarena kegiatan & rapat tersebut 

telah di mark up. Mark up ini mengakibatkan pembengkakan biaya yang tidak 

seharusnya ada. Kegiatan yang tidak terlalu penting bisa dihilangkan dan 

dimampatkan didalam kegiatan-kegiatan penting lainnya. Dampak yang lebih 

luas lagi anggaran Universitas juga tidak membengkak dan terbebani. 

 Selain menekan biaya kegiatan dan rapat, dalam SPJ beres sendiri 

pembelian ATK cukup banyak dilakukan penyimpangan. Pencegahan 

penyimpangan bisa dengan menyeleksi penyuplai ATK dan membatasi 

pembelian ATK. Penyuplai terkadang berbuat kurang baik dengan membuat 

bukti pembelian aspal. Pembatasan pembelian ATK juga perlu dikontrol karena 

berdasarkan pengalaman saya pembelian ATK dilakukan per kegiatan. 
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Bayangkan saja ada 10 paket kegiatan, bisa untung banyak disetiap Unit kerja 

yang ada.  

 Hal yang cukup vital dalam SPJ beres ialah dengan menekan 

penggandaan dan jilid dokumen. Penggandaan dan jilid dokumen memerankan 

peran penting dalam menutup SPJ beres. Sebagai contoh SPJ kurang Rp 

378.250,00 itu sangatlah susah jika ingin menggenapkannya. Selain 

penggenapan terkadang juga sering di mark up nilai biaya tersebut. salah satu 

cara untuk mencegah dengan melihat kewajaran nilainya dan keaslian nota 

pembeliannya. Setidaknya dengan cara tersebut bisa mengurangi modus 

kecurangan yang ada. 

 Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam SPJ Beres. Ada beberapa orang yang cukup mampu 

mengendalikan SPJ beres, yaitu Kepala Subbagian keuangan PNBP kantor 

pusat Universitas Negeri XYZ. Beliau memiliki kemampuan dalam 

mengendalikan SPJ yang dihasilkan oleh setiap unit kerja. Dari setiap Unit kerja 

akan dievaluasi mana SPJ yang riil maupun yang jangkep-jangkep’an. Terlihat 

bahwa setiap unit kerja memiliki kemampuan menyerap anggaran berbeda-beda. 

Jika ada yang bisa menyerap banyak tetapi unit kerja tersebut tidaklah terlalu 

besar maka perlu dicurigai dan dievaluasi. Evaluasi dan koreksi tidak hanya di 

unit-unit kerja yang besar saja tetapi menyeluruh. Untuk mencegah kolusi dan 

kecurangan kepala keuangan tidak boleh menjabat lebih dari 1 periode (4 tahun). 

Semakin sering dilakukan rotasi maka akan semakin sulit melakukan kolusi dan 

kecurangan. 

7.3.2 Pencegahan Penumpang Gelap 

 Pada setiap tahun anggaran baru, biasanya setiap unit kerja diundang 

oleh Keuangan pusat dan Pihak tim perencanaan. Rencana Bisnis dan Anggaran 
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(RBA) akan diolah dan dikaji oleh pihak keuangan pusat dan tim perencanaan. 

Selama saya bekerja di salah satu unit kerja Universitas Negeri XYZ, saya jarang 

menemui RBA yang ditolak dengan catatan tidak terlalu mencolok. 

 Mark up dalam RBA sudah pasti dilakukan oleh setiap unit kerja 

Universitas Negeri XYZ. Mark up ini bisa dilakukan diawal tahun atau sedang 

berjalannya kegiatan. Jika sedang dalam berjalannya kegiatan akan 

dilaksanakan revisi RBA dengan menambah jumlah pagu. Jumlah pagu ini 

ditambah karena ada sesuatu hal. Biasanya penambahan pagu dilakukan untuk 

unsur politik. Unsur politik ini dilakukan untuk memberi sangu “penumpang gelap” 

 Dalam berjalannya waktu “penumpang gelap” ini cukup memeberikan 

peran vital saat melakukan penyampaian SPJ. Beliau cukup mempunyai 

kekuasaan dalam mengintervensi proses SPJ suatu unit kerja. Apabila ada unit 

kerja yang mengalami masalah dalam penyampaian SPJ maka akan dibantu dari 

belakang. Sudah menjadi rahasia kantor jika SPJ yang bermasalah tersebut 

akan jadi baik-baik saja keuangan kantor pusat. 

 Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam “Penumpang gelap”. Pencegahan dalam “penumpang gelap” 

ini sebetulnya gampang-gampang susah. Butuh komitmen dari pihak keuangan 

dan pihak tim perencanaan kantor pusat untuk bisa mengendalikannya. Karena 

sampai saat ini  pencegahan baik dari pihak keuangan, tim perencanaan dan SPI 

belum optimal. Padahal mereka sebetulnya mudah sekali untuk menemukan 

modus kecurangan ini. Hanya dengan melihat revisi RBA dan daftar hadir 

penerimaan honorarium. Pencegahan “Penumpang gelap” paling ampuh ialah 

diawali oleh kepala unit dimasing-masing unit kerja yang bersangkutan. Jika dari 

kepala saja sudah tidak mau tahu, lantas untuk mencegah akan sangat sulit. 

Dikarenakan yang menerima orang penting atasan kantor pusat yaitu pihak 



99 

 

keuangan, tim perencana, dan SPI biasanya akan segan untuk melaporkan 

temuan tersebut. 

 

7.3.3 Pencegahan Accounting Kreatif 

 Kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di kantor tentu harus bisa 

melakukan improvisasi dan kreatifitas tentunya. Namun, improvisasi dan 

kreatifitas dalam hal yang positif. Tetapi jika dilakukan untuk kepentingan yang 

kurang baik maka akan berdampak buruk dikemudian hari. SPJ beres dilakukan 

untuk bisa menyelesaikan laporan pertanggung jawaban pada periode tertetu. 

Sedangkan accouting kreatif sendiri memiliki peran yang sangat penting 

sehingga bisa proses penyusunan SPJ berjalan dengan lancar. Sehingga 

accounting kreatif dan SPJ beres tidak bisa dipisahkan.  

 Untuk mencegah accounting kreatif sendiri menurut saya sedikit sulit. Hal 

ini dikarenakan proses penyusunan SPJ sendiri memerlukan keahlian kreatifitas 

dan tuntutan atas kinerja performa penyerapan anggaran. Hal ini diperparah 

dengan sikap kepala unit kerja yang tidak terlalu ambil pusing masalah itu. 

Kepala unit kerja mungkin hanya ingin SPJ tersebut lancar dan lolos kekeuangan 

kantor pusat. 

  Pencegahan yang sangat mungkin dilakukan ialah dengan 

menggalakkan sosialisasi dan punishment. Sosialisasi di lingkungan kerja terkait 

dengan transparansi dan akuntabilitas masih belum optimal. Perlu dipertegas 

kembali jika tidak bisa menyerap maka bisa dikembalikan dananya serta 

penilaian kinerja bukan semata-mata hanya dari penyerapan anggaran saja. Ada 

kebiasaan kuno yang masih dijalankan, misal tidak bisa menyerap maka 

dilakukan dengan penyerapan yang mengada-ngada. Perlu diberlakukan 

punishment jika melakukan penyerapan anggaran yang tidak benar. 
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 Peneliti memberikan saran dan rekomendasi dalam upaya pencegahan 

kecurangan dalam  Accounting Kreatif. Upaya yang cukup ampuh dalam 

memutus rantai kecurangan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme ialah dengan 

melakukan audit secara mendadak dengan di pimpin langsung oleh kepala 

Auditor internal. Selama ini yang terjadi jika auditor internal ingin mengaudit perlu 

melayangkan surat terlebih dahulu. Padahal ini tidak perlu dilakukan karena akan 

memberikan waktu kepada tempat yang ingin diaudit untuk menutupi segala 

kecurangan yang telah dilakukan.  

 

7.4  Dampak 

 Seperti yang kita ketahui bahwa segala bentuk Fraud / kecurangan akan 

menimbulkan dampak yang sangat buruk. Dampak tersebut dimulai dari diri 

sendiri sampai dengan negara. Kebiasaan yang buruk seperti ini justru akan 

merugikan diri sendiri. Individu akan merasa ketagihan untuk melakukan 

penyimpangan. Selain itu karakter, perilaku, sikap dan tingkah laku akan 

mengalami kemerosotan. Terlepas dari kondisi mental dan spiritual seseorang 

yang berbeda-beda maka orang tersebut sudah tidak memiliki integritas yang 

tinggi. Perusahaan/badan sektor publik akan sangat beresiko sekali apabila 

mempunyai orang yang tidak memiliki integritas. Jika Fraud terjadi pada negara 

maka akan berdampak pada (1) kerugian finansial, (2) merosotnya kepercayaan 

masyarakat, (3) menurunnya tingkat pelayanan kepada masyarakat, dan (4) 

meningkatnya biaya audit terutama audit external. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN & IMPLIKASI PENELITIAN 

8.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menggunakan autobiografi untuk mengeksplorasi 

pengalaman hidup saya sebagai pembantu bendahara pengeluaran di 

Universitas Negeri XYZ. Saya percaya bahwa riwayat saya sendiri atau narasi 

autobiografi harus menjadi inti dari perjalanan menuju pemahaman modus 

kecurangan. Modus kecurangan yang terjadi di Universitas Negeri XYZ dengan 

alasan dan tujuan apa pun tidak dibenarkan, walaupun digunakan untuk 

kepentingan kesejahteraan anggota dan kinerja unit kerja.  

Berdasarkan pengalaman saya selama menjadi pembantu bendahara 

pengeluaran, laporan SPJ masih banyak ditemui modus kecurangan. Meskipun 

sudah diaudit oleh SPI, tetapi kenyataan di lapangan penilaian hanya sebatas 

kelengkapan dan keabsahan dokumen saja tanpa turun lebih jauh lagi terhadap 

kebenaran dan keaslian dokumen. Oleh sebab itu, internal kontrol di Universitas 

Negeri XYZ masih belum bagus. 

Modus kecurangan di unit kerja Universitas Negeri XYZ masih bisa 

dilakukan karena adanya pembiaran dan kolusi dari pihak tertentu. Kebiasaan 

dalam melakukan kecurangan tersebut sudah dilakukan sejak lama. Dengan 

demikian, pelaku kecurangan sudah paham betul cara melakukan kecurangan 

yang “baik” (tidak ketahuan oleh tim keuangan, tim perencanaan, auditor 

eksternal dan auditor internal / SPI).  

Tuntutan kinerja juga menjadi alasan terjadinya kecurangan. Setiap unit 

kerja dituntut untuk meningkatkan kinerja dengan cara menyerap seluruh 

anggaran 100%. Apabila unit kerja tidak mampu menyerap anggaran maka 
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kinerja dinilai buruk dan pada tahun depan akan dikurangi pagu anggarannya. 

Evaluasi kinerja pegawai juga akan dilakukan di awal tahun sesudah tahun 

anggaran berlalu. Jika kinerja pegawai naik atau minimal stabil dia akan tetap 

ditempatkan di unit kerja tersebut. Namun, sebaliknya jika kinerja menurun maka 

pegawai akan dimutasi di tempat lain.  

Modus kecurangan yang terjadi juga didukung oleh adanya tekanan dari 

atasan untuk bisa memaksimalkan kinerja di unit kerja yang ia pimpin. Banyak 

atasan yang tidak peduli terhadap anak buahnya. Atasan tidak mau tahu apakah 

pekerjaan yang dilakukan oleh anak buahnya dengan cara curang atau tidak. Ia 

hanya ingin semua pekerjaan beres. Dengan kata lain atasan mengizinkan anak 

buahnya menghalalkan segala cara untuk mencapai kinerja yang sudah 

ditetapkan.  

Kecurangan tidak bisa terlepas dari apa yang menjadi latar belakang 

untuk melakukannya, baik untuk kepentingan individu maupun golongan. Modus  

kecurangan dilakukan karena memang adanya celah untuk melakukannya. Hal 

ini juga diperparah dengan adanya contoh kebiasaan yang buruk ditularkan dari 

senior dan juga pembiaran dari instansi terkait sehingga modus kecurangan akan 

tetap berjalan. Namun, modus kecurangan dapat dicegah. 

Seperti yang kita ketahui bahwa segala bentuk fraud akan menimbulkan 

dampak yang sangat buruk. Dampak fraud terhadap diri sendiri ialah individu 

akan merasa ketagihan untuk melakukan penyimpangan. Selain itu karakter, 

perilaku, sikap dan tingkah laku akan mengalami kemerosotan. Sehingga orang 

tersebut sudah pasti tidak memiliki integritas yang tinggi. Dampak kecurangan 

jika terjadi di perusahaan/badan sektor publik ialah (1) kerugian finansial, (2) 

merosotnya kepercayaan masyarakat, (3) menurunnya tingkat pelayanan kepada 

masyarakat, dan (4) meningkatnya biaya audit terutama audit eksternal. 
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Pencegahan dalam perencanaan dapat dilakukan dengan mempersempit 

gerak para administrasi bendahara dalam menyusun RBA, melakukan identifikasi 

terhadap SPJ fiktif kegiatan, rapat dan pertemuan, serta membuat kebijakan 

inventaris ATK. Pencegahan dalam pencairan dana dilakukan dengan 

menerapkan persyaratan dokumen perjalanan dinas seperti perjalanan luar 

daerah dan pencatatan kilometer perjalanan kendaraan dinas. Pencegahan 

dalam pertanggungjawaban dilakukan dengan menekan kegiatan dan rapat yang 

tidak terlalu penting, menyeleksi penyuplai ATK dan membatasi pembelian ATK, 

serta dengan menekan penggandaan dan jilid dokumen. 

Selain yang dijelaskan di atas, cara yang cukup tepat dalam mencegah 

fraud, yaitu perlu dibangun sistem whistleblowing yang kuat. Sistem 

whistleblowing ini dirancang untuk memudahkan setiap orang melaporkan 

kegiatan fraud. Mutasi / rotasi pegawai juga bisa meminimalisir fraud. Dengan 

dilakukan mutasi / rotasi, maka setiap pegawai akan mengalami kesulitan 

melakukan fraud. Tidak ada tempat yang cukup lama untuk menyembunyikan 

kecurangannya. Disamping itu, pihak Universitas juga dapat menerapkan 

pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini dimaksudkan agar seseorang tidak bisa 

menguasai satu bidang tertentu. Satu lagi yang cukup penting, setiap karyawan 

wajib melakukan peningkatan kualitas standar kinerja dengan ditambah revolusi 

budaya kerja. Budaya turun temurun yang buruk harus dihilangkan diganti 

dengan budaya kerja yang baik. 

 

8.2 Saran 

 Menurut peneliti, dengan seiring perkembangan jaman para pelaku 

kecurangan semakin lama semakin lihai dalam melakukan kecurangan. Maka 

pihak yang mempunyai wewenang dalam mencegah kecurangan dituntut juga 

supaya bisa beradaptasi dengan cepat merespon perubahan yang ada. Tetapi 
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kita bisa mengambil benang merahnya, bahwa kecurangan pada dasarnya ialah 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita harus mencari akar permasalahan dari ketiga 

tersebut. Jika ketiga akar permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan 

baik, maka kecurangan yang baru-baru akan tetap muncul. Peneliti juga meyakini 

bahwa secanggih dan sehebat apapun sistem dalam mencegah kecurangan 

tidak akan berguna jika ketiga akar permasalahan tersebut tidak terselesaikan 

dengan baik. 

 

8.3 Keterbatasan 

“Tak ada jalan yang tak berlubang” artinya adalah pekerjaan yang 

dilakukan oleh manusia itu tak ada kesempurnaan. Peribahasa tersebut mewakili 

suasana hati saya saat menyelesaikan tulisan ini. Penelitian ini jauh dari kata 

sempurna. Ada keterbatasan penelitian yang tidak mampu saya jangkau. 

Keterbatasan utamanya adalah pada data yang saya gunakan berasal dari diri 

saya sendiri. Data yang digunakan dalam penulisan autobiografi adalah 

pengalaman saya sendiri. Saya kesulitan meruntutkan waktu untuk menulis alur 

cerita karena faktor daya ingat. Banyak sekali kejadian yang saya hadapi selama 

bekerja menjadi pembantu bendahara pengeluaran. Keterbatasan kedua adalah 

mengenai kelengkapan data. Karena ada beberapa bagian yang belum bisa 

diungkapkan demi menjaga kerahasiaan Instansi. 

 

8.4 Implikasi Penelitian 

 Implikasi penelitian ini dapat ditujukan pada instansi untuk membantu 

pengungkapan modus kecurangan (fraud). Auditor internal (SPI) dan auditor 

eksternal dapat lebih detail dalam mengaudit di bagian pos-pos yang rawan 

terjadi modus kecurangan berdasarkan pengalaman saya di atas. Seperti di 

bagian perencanaan, pencairan dana dan pertanggungjawaban. Selanjutnya 
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masyarakat bisa memahami berbagai modus kecurangan yang terjadi di sektor 

publik, sehingga masyarakat dapat ikut berperan membantu mencegah 

kecurangan (fraud).  
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