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ABSTRAK 

 

Annas Rahmat Ramadhani. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Brawijaya, 2019. Pengungkapan Cara Praktik Fraud di 

Pemerintah Kota Malang. Ketua Pembimbing: Iwan Triyuwono, Komisi 

Pembimbing: Lilik Purwanti 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik fraud di lingkungan 

pemerintahan, khususnya Pemerintah Kota Malang. Penelitian menggunakan 

pendekatan interpretif dengan metode etnometodologi yang dikembangkan oleh 

Garfinkel untuk menemukan cara atau metode yang diyakini di sebuah lingkungan 

sosial berdasarkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan dengan berpartisipasi aktif 

di setiap aktivitas, wawancara mendalam terkait cara-cara melakukan fraud di 

Pemerintah Kota Malang dengan orang-orang yang berkaitan dan bersentuhan 

langsung dengan fraud serta dokumentasi pada dokumen yang memiliki 

kejanggalan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis indeksikalitas 

dan reflektivitas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat cara dalam melakukan 

praktik fraud di Pemerintah Kota Malang, yakni pemberian hadiah, bancakan, 

manipulasi realisasi anggaran belanja dan penyalahgunaan aset negara. Setelah 

merumuskan hasil berdasarkan analisis percakapan dengan informan, dapat 

disimpulkan bahwa cara melakukan praktik fraud di Pemerintah Kota Malang 

didasari oleh teori fraud life cycle. Fraud life cycle atau siklus hidup fraud 

menggambarkan bahwa setiap cara yang dilakukan merupakan bagian dari 

prosedur yang lebih kompleks dan memiliki sifat berkesinambungan serta 

berulang-ulang 

 

Kata Kunci: fraud, pemerintah kota Malang, etnometodologi, pemberian hadiah, 

bancakan, manipulasi realisasi anggaran belanja, penyalahgunaan aset negara. 
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ABSTRACT 

 

Annas Rahmat Ramadhani. Master of Accounting Program, Faculty of Economics 

and Business, Brawijaya University, 2019. The Disclosure of Fraud Practices in 

the Government of Malang City. Chief Supervisor: Iwan Triyuwono, Advisor 

Commission: Lilik Purwanti 

 

This study aims to uncover fraudulent practices within the government, especially 

the Malang City Government. The study used an interpretive approach with 

ethnometodology method developed by Garfinkel to find ways or methods 

believed in a social environment based on social interactions in everyday life. The 

data in this study were obtained from the results of observations in the field by 

actively participating in each activity, in-depth interviews related to ways of 

committing fraud in the City Government of Malang with related people and 

direct contact with fraud and documentation on documents that have irregularities. 

Data analysis was performed using indexicality and reflectivity analysis. 

The results showed that there were four ways of practicing fraud in the City 

Government of Malang, such as giving gifts, bancakan, manipulating the 

realization of the budget and misusing state assets. After formulating the results 

based on conversational analysis with the informants, it can be concluded that the 

way to practice fraud in the Malang City Government is based on the theory of 

fraud life cycle. Fraud life cycle illustrates that every ways taken is part of a more 

complex procedure and has a continuous and repetitive nature 

 

Keywords: fraud, Malang city government, ethnometodology, gift giving, 

bancakan, manipulation of budget realization, misuse of state assets. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu kriteria yang menjadi ciri khas pada instansi pemerintahan 

adalah pemanfaatan dana publik yang sering disebut dengan akuntabilitas publik 

dimana bentuk pertanggungjawaban ini merupakan sebuah kewajiban yang 

harus dilakukan oleh pemerintah demi terciptanya transparansi dalam 

penggunaan dana publik. Adanya kewajiban pertanggungjawaban ini 

menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah 

dimana masyarakat dalam kondisi ini merupakan prinsipal dan pemerintah 

merupakan agen. Masyarakat sebagai prinsipal memerlukan pihak ketiga yang 

netral sebagai penengah yang independen untuk menghubungkan prinsipal ke 

agen dan sebaliknya antara agen ke prinsipal. Pihak ketiga yang independen 

bertujuan untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak atas apa yang telah 

disetujui atau disepakati dalam perjanjian antara masyarakat dan pemerintah. 

Sehingga pemerintahan sebagai pihak yang diserahi amanah dalam 

menyelenggarakan kewajiban kepada masyarakat harus secara transparan 

mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan dan tugasnya dalam 

menyelenggarakan pemerintahan.  

Pada kondisi ini, masyarakat yang merupakan prinsipal dapat diwakili 

oleh pihak legislatif dan organisasi masyarakat lainnya untuk menuntut 

pertanggungjawaban ini kepada pemerintahan. Salah satu pihak ketiga yang 

bersifat independen dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

untuk melakukan pemeriksaan. Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan publik harus 
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diselenggarakan secara transparan, profesional dan bertanggung jawab 

berdasarkan asas universalitas, kesatuan dan pengelolaan periodik serta asas 

spesialis dimana asas-asas ini sejalan dengan niat baik pemerintahan dalam 

mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara yang juga 

menganut asas akuntabilitas, profesional, proporsional, transparan, dan 

pemeriksaan keuangan yang mandiri dan bebas dari tekanan. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 merupakan cerminan dari best practices dalam 

pengelolaan keuangan negara 

Di Pemerintah Kota Malang, mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK seakan sudah menjadi budaya. Sebagaimana 

dihimpun oleh Aminuddin (2017), dijelaskan bahwa BPK memberikan opini WTP 

kepada Pemerintah Kota Malang atas Laporan Keuangan Daerah Periode Tahun 

2016. Ini merupakan keenam kalinya Pemerintah Kota Malang menerima opini 

WTP dalam pengelolaan APBD. Opini WTP diberikan langsung kepada Wali Kota 

Malang Moch. Anton dari Kepala BPK Provinsi Jatim, Novian Herodwijanto di 

kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, 

pada hari Jumat (9/6/2017). 

Dianugerahkannya opini WTP ini tidak langsung membuat banyak pihak 

menjadi puas. Malang Corruption Watch (MCW) memandang opini WTP yang 

diterima Pemerintah Kota Malang tidak dapat langsung dikatakan bahwa 

pengelolaan keuangan sudah terlaksana benar dan transparan. Hal seperti itu 

diungkapkan oleh Fahrudin, Pekerja MCW: “Opini WTP tidak otomatis 

menunjukkan pengelolaan anggaran di Kota Malang sudah baik. Buktinya masih 

banyak ditemukan permasalahan di dalam laporan audit BPK.” Setelah 

mendapatkan opini WTP, pada hari Kamis 2 November 2017, pihak kepolisian 

menetapkan dua orang petinggi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang 

menjadi tersangka kasus fraud dimana sebelumnya kedua pejabat ini terjaring 
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operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri. Sebagaimana 

dihimpun oleh Hartik (2017), dua pejabat itu adalah Kepala Sie Penataan dan 

Kepala Sub Sie Penatagunaan Lahan di BPN Kota Malang. Dari hasil OTT yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian, polisi kemudian mengamankan uang tunai 

sebesar lima juta rupiah yang didapat dari korban pungutan liar saat sedang 

mengurus dokumen alih fungsi lahan bersama tersangka. 

Tindakan fraud pada instansi pemerintah merupakan fenomena yang 

sudah sering ditemui. Tindakan ini seolah-olah telah mengakar dan tidak bisa 

dihilangkan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), dalam laporannya 

yang bertajuk Report to The Nation, melakukan survei terhadap tindakan fraud 

yang paling seing ditemukan pada berbagai sektor. Hasil laporannya pada tahun 

2016 mengungkapkan bahwa fraud pada sektor pemerintahan berada pada 

urutan kedua, setelah sektor perbankan dan pelayanan keuangan. Tindakan 

kurang terpuji yang memberikan citra buruk pada organisasi yang mengelola 

uang negara ini disebabkan karena terdapatnya struktur birokrasi yang cukup 

kompleks, sistem pengendalian internal yang lemah, dan integritas pegawai yang 

rendah dalam organisasi tersebut (Sulastri dan Simanjuntak, 2014). 

Pada prinsipnya instansi pemerintahan tidak bertujuan untuk mencari 

keuntungan seperti instansi swasta, tetapi pelaporan keuangan pemerintahan 

benar-benar harus terbebas dari indikasi fraud mengingat pelaporan keuangan 

ini tidak hanya digunakan oleh pihak internal saja tetapi juga digunakan oleh 

pihak lain mulai dari masyarakat umum, fiskus, lembaga eksekutif, lembaga 

legislatif, pejabat instansi pemerintahan, pihak ketiga, vendor barang dan jasa, 

media, dan penerima manfaat lainnya sehingga pengelolaan keuangan harus 

bersih dan transparan (Australian National Audit Office, 2015). Pada intinya, di 

semua jenis instansi tetap terbuka peluang terjadinya fraud. Pelakunya pun tidak 

pandang suku, agama dan ras, semua memiliki peluang yang sama, ini berarti 
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setiap individu siapapun orangnya tentu memiliki kesempatan dan peluang yang 

sama dalam kecenderungannya melakukan tindakan kecurangan, simbol agama 

yang dimiliki tidak dapat menjadi jaminan lembaga tersebut terbebas dari perilaku 

curang (Sula, Alim dan Prasetyono, 2014). 

Saat ini, fraud justru diilustrasikan seperti hama yang perlahan-lahan 

merusak tanaman dimana tanaman tersebut secara tiba-tiba menjadi kering, layu 

dan kemudian mati. Fraud tidak hanya merusak kepercayaan antara prinsipal 

dan agen namun juga melukai nilai-nilai dari akuntansi itu sendiri. Kasus fraud 

yang masih hangat diperbincangkan adalah ditangkapnya Walikota Malang dan 

beberapa anggota DPRD beberapa waktu lalu. Mereka ditangkap dalam dugaan 

kasus suap menyuap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 

dimana Mochamad Anton selaku Walikota Malang memberi pelicin kepada para 

anggota DPRD agar rancangan anggaran yang dia ajukan diterima oleh pihak 

DPRD Kota Malang.  

Berbagai cara untuk mengantisipasi kasus-kasus yang merugikan negara 

tersebut telah dilakukan pemerintah dengan cara mendirikan lembaga-lembaga 

penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan 

Kepolisian RI. Upaya-upaya pencegahan pun telah dilakukan di antaranya 

dengan diwajibkannya setiap instansi pemerintah untuk memiliki tim Sistem 

Pengendalian Internal (SPI), dibangunnya berbagai sistem elektronik guna 

menunjang proses yang bersih dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, 

serta pembayaran tunjangan kinerja yang dilipatgandakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan penghasilan dan membangkitkan gairah bekerja para pegawai 

pemerintah. Upaya lain yang dilakukan dengan mewajibkan semua aparat publik 

untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Hal ini 

bertujuan agar terpantaunya kewajaran tingkat kekayaan yang dimiliki selama 

menjabat.  
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Meskipun demikian, berbagai temuan tersebut hanya merupakan 

fenomena puncak gunung es karena fraud pada instansi pemerintah merupakan 

sesuatu yang dilakukan secara berjamaah, yang salah satu penyebabnya adalah 

kebiasaan dan sistem yang mengakar dalam instansi tersebut, sehingga 

bagaimanapun bentuk pengendaliannya, fraud tetap akan dilakukan dengan 

alasan untuk kepentingan bersama (Setiawan, 2013; Ahabun, 2015; Tandianto 

2015). Menurut teori fraud triangle yang dicetuskan oleh Cressey (1950,1953) 

dalam Dorminey, Fleming, Kranacher dan Riley (2012) disebutkan bahwa pemicu 

terjadinya fraud ada tiga dimana ketiga pemicu tersebut adalah rasionalisasi, 

tekanan dan peluang. Rasionalisasi merupakan pembenaran atas tindakan yang 

memiliki indikasi fraud yang dilakukan oleh pelaku kecurangan itu sendiri. 

Pembenaran ini seringkali terjadi karena hal-hal yang dilakukan terkait fraud 

sudah sangat biasa dilakukan oleh pelaku. Peluang kemudian dapat disebabkan 

oleh rendahnya pengendalian internal di dalam suatu instansi atau organisasi 

sehingga kemungkinan pelaku fraud yang tertangkap karena adanya 

kesempatan adalah rendah. Tekanan merupakan dorongan dari dalam diri 

pelaku untuk melakukan fraud yang biasanya dimotivasi oleh kesulitan keuangan 

sehingga hal tersebut menjadi alasan utama pelaku untuk melakukan fraud.  

Teori fraud triangle ini kemudian berkembang melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menjadi fraud diamond dimana di 

dalam fraud diamond dijelaskan bahwa ada satu komponen tambahan yang 

memicu seseorang melakukan fraud yaitu adanya kemampuan. Kemampuan 

yang dimaksud adalah kemampuan pelaku dalam mengubah peluang dan situasi 

menjadi satu tindakan fraud yang nyata.dengan satu elemen tambahan yaitu 

kemampuan. Kemampuan ini identik dengan merubah kesempatan menjadi 

tindakan fraud yang nyata, selanjutnya Crowe dan Howarth (2010) juga 

berpendapat bahwa teori fraud triangle harus disesuaikan dengan kondisi yang 
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ada pada saat ini mengingat pada masa sekarang, teknologi telah berkembang 

pesat yang tentunya juga menyebabkan terciptanya kemampuan-kemampuan 

baru yang lebih mumpuni dalam melakukan tindakan fraud. Dalam penelitian 

selanjutnya, Crowe dan Howarth mengembangkan teori fraud diamond menjadi 

fraud pentagon theory dimana di dalam teori yang mereka kembangkan tersebut 

terdapat dua komponen lagi yang menjadi pemicu terjadinya fraud yaitu 

kompetensi dan arogansi.   

Tindakan pencegahan untuk memberantas praktik fraud tersebut dimulai 

dari diri individu itu sendiri. Penanaman nilai-nilai dasar yang baik kepada setiap 

individu, dalam hal ini khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil. Dibutuhkan 

kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk memahami bahwa fraud itu salah, dan 

itu tidak boleh dilakukan, karena merugikan banyak pihak, negara, masyarakat, 

keluarganya dan juga dapat merugikan dirinya sendiri pada akhirnya. Oleh 

karena itu, diperlukan perisai yang digunakan sebagai pelindung dari nilai 

materialistik dan egoistik yang melekat di akuntansi modern. Perlindungan itu 

sebagai tindakan pencegahan untuk melawan fraud yang telah menjadi tradisi. 

Perisai untuk para Pegawai Negeri Sipil berupa spiritual dan etika. Melalui perisai 

tersebut, diharapkan para Pegawai Negeri Sipil bisa mempercantik karakteristik 

serta perilakunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai 

seorang Pegawai Negeri Sipil. Perisai tersebut juga diharapkan dapat 

meningkatkan derajat para Pegawai Negeri Sipil di mata Sang Penciptanya. 

Penelitian terdahulu yang mengangkat topik fraud sebenarnya sudah 

banyak dilakukan. Syahrina (2017) mengangkat tema budaya cari untung 

merupakan penyebab utama terjadinya fraud. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa salah satu budaya yang memicu terjadinya fraud dalam realisasi 

keuangan negara adalah budaya cari untung. Budaya ini terlihat dari: a) 

kebiasaan memanfaatkan kebutuhan instansi, b) kebiasaan menyalahgunakan 
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wewenang yang dimiliki, c) kebiasaan menyiasati peraturan keuangan negara, 

yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Peraturan yang kerap 

disiasati yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang 

Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 

Pegawai Tidak Tetap yang mengatur tentang tarif 30% yang diperbolehkan untuk 

pelaksana penginapan, ketentuan tentang pembayaran tiket kepulangan sebesar 

tiket keberangkatan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2015 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, kebanyakan para oknum 

pelaku fraud mencari celah pada saat penentuan honor narasumber dan 

pembayaran uang saku rapat. Hasil penelitian ini memberikan informasi berupa 

bentuk penyiasatan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi dasar sebagai 

pertimbangan untuk perubahan kebijakan maupun peraturan yang disiasati 

tersebut, agar dapat meminimalisir terjadinya fraud dalam instansi pemerintah. 

As Shidqi (2017) menemukan tiga kesimpulan untuk mengetahui apa saja 

yang menjadi faktor dalam mempengaruhi tindakan fraud di dalam instansi 

pemerintahan antara lain: kesesuaian imbalan memiliki pengaruh negatif serta 

signifikan terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan dimana hal ini 

mengartikan bahwa jika imbalan yang diberikan oleh pegawai sesuai dengan 

kontribusinya dalam bekerja, maka kemungkinan fraud yang terjadi juga akan 

semakin kecil. Kesimpulan kedua, efektivitas sistem pengendalian internal 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terjadinya fraud di instansi 

pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila semakin 

efektif dan semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan di dalam 

instansi pemerintahan, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya fraud. 

Kesimpulan terakhir dalam penelitian ini adalah budaya etis berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan dimana dapat 

disimpulkan bahwa jika budaya etis yang diterapkan di dalam suatu instansi 
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pemerintahan semakin baik, maka semakin kecil juga kemungkinan fraud yang 

terjadi. 

Prawira dan Herawati (2014) yang meneliti tentang pengaruh moralitas 

individu dan asimetri informasi terhadap kecenderungan fraud menemukan 

bahwa pertama, moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas 

pengendalian internal secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Kedua, diketahui bahwa moralitas 

individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal jika digabung 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Gaurina (2017) yang 

membahas tentang persepsi perilaku etis dan whistleblowing system terhadap 

pencegahan fraud. Hasilnya menyimpulkan bahwa persepsi karyawan mengenai 

perilaku etis berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Kesimpulan kedua adalah 

persepsi karyawan mengenai whistleblowing system berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud. 

Sholihah (2016) dalam penelitiannya yang berfokus pada potensi 

terjadinya fraud di daerah X menemukan bahwa meskipun mendapat predikat 

Wajar Tanpa Pengecualian selama empat tahun berturut-turut, ternyata 

Pemerintah Daerah X melakukan fraud dalam memanipulasi Surat 

Pertanggungjawaban atau dokumen pendukung yang menjadi sumber data 

penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian ini juga diungkap bahwa 

Pemerintah Daerah X seringkali melakukan tindakan fraud dengan memanipulasi 

penentuan sisa persediaan aset, penafsiran sisa manfaat aset yang berkaitan 

dengan penghapusan aset atau penyusutan aset yang tidak proporsional. 

Pemerintah Daerah X juga melakukan fraud pada saat pengadaan aset yang 

kemudian pengadaan tersebut dicatat sebagai kebutuhan daerah padahal 

pengadaan aset yang direncanakan tersebut adalah fiktif, selain itu Pemerintah 

Daerah X juga pernah melakukan kelalaian dalam hal mengakui bantuan atau 



9 
 

hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Fraud selanjutnya juga 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah X melalui kesalahan penempatan akun di 

dalam pencatatan laporan keuangan, namun dalam hal ini BPK menganggap 

Pemerintah Daerah X “tidak sengaja” dalam melakukan kesalahan ini sehingga 

BPK menyarankan untuk melakukan pencatatan dengan mengakuinya ke dalam 

jurnal penyesuaian agar terakomodir. 

Dhesinta (2017) yang berfokus pada tinjauan yuridis opini WTP terhadap 

pengelolaan keuangan negara dan potensi timbulnya korupsi justru 

menyimpulkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh BPK merupakan output 

terhadap pemeriksaan laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk 

memeriksa laporan keuangan. Opini WTP merupakan refleksi atas nilai-nilai 

dalam Good Governance yang unsur utamanya adalah akuntabilitas, partisipasi, 

dan transparansi. Opini WTP tidak serta merta menutup celah adanya korupsi 

atau fraud yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan karena jenis 

pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK adalah pemeriksaan keuangan 

yang dirancang bukan untuk mendeteksi potensi adanya korupsi. Pemikiran yang 

menganggap bahwa opini WTP berarti bebas korupsi dinamakan gejala 

expectation gap yang mana terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat 

dengan auditor BPK terhadap hasil dari pemeriksaan laporan keuangan. 

Pada penelitian Effendy (2011) terdapat hasil yang menunjukkan bahwa 

banyaknya kasus fraud yang ditemukan di pemerintah daerah tidak 

merepresentasikan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah 

daerah tidak baik meskipun temuan kasus fraud menunjukkan masih tingginya 

kasus fraud dalam pengelolaan keuangan di Indonesia khususnya di pemerintah 

daerah. Ada beberapa daerah yang pengelolaan keuangannya masuk dalam 

kategori baik, ada yang kurang baik, dan tentunya ada juga yang tidak baik. 

Dalam hal ini, opini BPK tidak serta merta dapat menjamin atau memastikan 
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bahwa pengelolaan yang dilakukan suatu instansi pemerintah daerah baik atau 

tidak dengan dikeluarkannya opini wajar tanpa pengecualian, karena dalam hal 

pemeriksaan harus benar-benar diyakini bahwa pemeriksaan kewajaran 

merupakan pemeriksaan yang bebas dan independen. Pemeriksaan harus 

memenuhi kriteria penilaian kewajaran untuk dapat meyakini Opini. Perilaku 

individu termasuk di dalamnya perilaku kepemimpinan baik di tingkat yang tinggi 

atau rendah jelas sangat berpengaruh pada hasil kerja dimana hal ini berarti 

siapapun individunya jika individu tersebut memiliki perilaku dan sikap yang 

kurang baik, apakah individu tersebut merupakan pemeriksa atau yang diperiksa 

tentu akan memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang kurang baik 

sehingga dalam hal ini perilaku memerlukan pembinaan agar dapat mengerjakan 

sesuatu yang baik, selain itu pihak-pihak di dalam instansi pemerintahan juga 

perlu memikirkan sebuah sistem untuk membatasi kesempatan seseorang dalam 

melakukan tindakan yang kurang baik sehingga tindakan kurang baik tersebut 

dapat dibatasi karena adanya standar pada sistem yang berlaku di lingkungan 

instansi.  

Husna (2017) mencari pengaruh antara opini audit dan temuan audit 

terhadap tingkat korupsi menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh opini audit 

dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. 

Hasil juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh opini audit dan tidak 

terdapat pengaruh temuan audit secara terpisah terhadap tingkat korupsi pada 

pemerintah daerah di Indonesia. 

Sihombing (2014) berusaha menganalisis seberapa baik fraud diamond 

dalam mendeteksi fraud menemukan bahwa variabel independen (X1) stabilitas 

keuangan yang direpresentasikan dengan rasio perubahan total aset, variabel 

independen (X2) yang direpresentasikan dengan rasio leverage, variabel 

independen (X3) lingkungan instansi yang direpresentasikan dengan rasio 
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perubahan piutang, dan terakhir variabel indepen (X4) yang direpresentasikan 

dengan rasio perubahan total akrual memiliki pengaruh terhadap kecurangan 

laporan keuangan. Penelitian ini tidak membuktikan bahwa variabel financial 

target yang diproksikan dengan ROA, variabel innefective monitoring yang 

diproksikan dengan rasio dewan komisaris independen, change in auditor, dan 

kapabilitas yang diproksikan dengan perubahan direksi memiliki pengaruh 

terhadap financial statement fraud. 

Danuta (2017) menjelaskan tentang fraud pentagon theory dalam proses 

pengadaan barang menemukan hasil bahwa kompetensi dan arogansi dalam 

tindakan fraud merupakan dua komponen yang saling mendukung satu sama 

lain, dimana apabila arogansi tidak didukung dengan adanya kompetensi dalam 

melakukan fraud, fraud tidak akan bisa terjadi, begitu pula sebaliknya, apabila 

seseorang memiliki kompetensi dan kekuasaan dalam melakukan fraud, jika 

kompetensi dan kekuasaan ini tidak dibarengi dengan arogansi di dalam dirinya, 

maka kemungkinan orang tersebut dalam melakukan fraud menjadi sangat kecil. 

 Untuk menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik 

dari sisi kompetensi maupun komitmen terhadap organisasi. Di dalam penelitian 

Safwan (2014) disimpulkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pidie Jaya. Mengenai 

komitmen organisasi, Ratifah (2012) mengungkapkan bahwa jika sistem 

akuntansi keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif, maka hal ini akan 

menghasilkan informasi pada laporan keuangan yang memiliki kualitas yang 

baik, dan di dalam melaksanakan sistem akuntansi keuangan juga diperlukan 

komitmen organisasi pemerintah daerah agar laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh instansi juga memiliki kualitas yang baik.  
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Zeyn (2011) melakukan penelitian mengenai penerapan Good 

Governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas 

keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana di dalam hasil penelitiannya 

ditemukan bahwa penerapan GCG dan standar akuntansi yang dilandasi dengan 

komitmen organisasi yang tinggi memiliki pengaruh sebesar 92,4% terhadap 

akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini 

mengindikasikan bahwa komitmen organisasi (dalam hal ini merupakan variabel 

kontijensi) jelas sangat berpengaruh besar terhadap akuntabilitas keuangan 

dimana pemahaman dan penggunakaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

harus secara mutlak dilakukan untuk menciptakan penyajian laporan keuangan 

yang berkualitas dan dapat menjadi pedoman untuk menilai kinerja pemerintah 

yang bersih.  

Pencegahan fraud sebenarnya bisa dilakukan mulai dari diri sendiri. 

Seperti di dalam penelitian Sari (2016) disimpulkan bahwa sifat yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang akuntan yang terdiri dari Spiritual, Etika dan Cinta, dapat 

menghalangi masuknya nilai materialistis dan egoistis yang dapat mempengaruhi 

jiwa dan alur pikir seorang akuntan. Seorang akuntan harus memiliki keahlian, 

kemampuan dan karakteristik untuk melawan penyebab fraud atau korupsi yaitu 

adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, serta kemampuan. 

Peran spiritualitas dalam lingkungan organisasi juga telah dijelaskan 

dalam penelitian Sulistyo (2011) yang menyimpulkan nilai-nilai spiritualitas yang 

kita yakini selama ini apapun bentuknya tidaklah muncul secara tiba-tiba dalam 

alam kesadaran manusia tanpa ada sesuatu yang menyebabkannya. Agama 

dihadirkan untuk memperbaiki perilaku manusia dan menjadi pegangan serta 

pedoman dalam menjalani hidup ini, termasuk tuntunan dalam kita bekerja. 

Model Religion’s Values ini dibuktikan dengan hasil temuan empiris riset Sulistiyo 

(2004) dalam sudut pandang Islam yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai etika 
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kerja Islami seorang pegawai mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen profesi, komitmen organisasi dan sikap terhadap perubahan 

organisasi. Fakta ini menegaskan bahwa spiritualitas merupakan turunan dari 

keyakinan beragama karena pada dasarnya agama-agama yang ada, banyak 

mengajarkan nilai-nilai kebaikan sehingga terrefleksikan ke dalam nilai-nilai 

spiritualitas. 

Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan dengan menggunakan 

metode kuantitatif untuk mengetahui cara melakukan praktik fraud di instansi 

pemerintahan. Di sisi lain, penelitian kualitatif yang mencoba menjelaskan cara 

melakukan praktik fraud di instansi pemerintahan jumlahnya masih terbatas. 

Menurut peneliti, segala tindakan menyimpang instansi pemerintahan harus 

ditelusuri mulai dari faktor-faktor yang mendukung terjadinya penyimpangan 

sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait. 

1.2. Motivasi Penelitian 

Dengan ditangkapnya dua oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri atas adanya dugaan pungutan liar dalam 

pengurusan dokumen alih fungsi lahan, menimbulkan rasa penasaran bagi 

peneliti. Apa sebenarnya motivasi Pegawai Negeri Sipil masih melakukan praktik 

fraud? Selanjutnya, melihat fenomena makin berkembangnya modus untuk 

melakukan praktik fraud, sebenarnya bagaimana cara pegawai instansi 

pemerintahan melakukan praktik fraud? Budaya dan kebiasaan apa yang tanpa 

disadari akhirnya menjadi satu hal yang wajar dilakukan dan menjadi kebiasaan 

di suatu lingkungan meskipun di awal sudah diketahui bahwa hal tersebut 

merupakan indikasi fraud?  

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa cara-cara melakukan 

praktik fraud, tidak hanya yang tercantum di fraud tree. Namun juga ada cara-

cara lain yang berkenaan dengan budaya dan kebiasaan tertentu yang berlaku di 



14 
 

masyarakat. Setelah diketahui apa saja cara-cara melakukan praktik fraud, 

diharapkan dapat diperoleh solusi yang baik untuk menekan terjadinya fraud 

sehingga para Pegawai Negeri Sipil bisa mendeteksi lebih awal jika sebuah 

kegiatan mengandung praktik fraud di dalamnya. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada persepsi bagaimana cara pelaku 

melakukan praktik fraud di instansi pemerintahan, dan bagaimanakah respon 

mereka terhadap pergolakan hati di dalam diri mereka. Akankah menjadi 

motivasi untuk bekerja lebih baik lagi atau justru malah tergoda untuk melakukan 

kegiatan yang mengindikasikan praktik haram tersebut? Oleh sebab itu, 

pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana cara melakukan praktik 

fraud di Pemerintah Kota Malang? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian serta permasalahan dan 

kasus-kasus yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengungkap cara melakukan praktik fraud di Pemerintah Kota Malang 

berdasarkan rutinitas yang mereka lakukan. Tujuan penelitian ini tidak 

bermaksud menyimpulkan fenomena yang terjadi di seluruh instansi pemerintah 

di Indonesia. Lingkungan dan budaya di setiap daerah berbeda, sehingga 

perilaku yang ditunjukkan atas motivasi tersebut juga pasti berbeda. 

1.5. Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian di atas, maka 

peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi antara lain. 

1.5.1. Kontribusi Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan 

dan informasi yang baik demi kemajuan pendidikan khususnya dalam mata 

kuliah Akuntansi Forensik yang saat ini semakin berkembang pesat. Melalui 
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penelitian ini, akan disajikan bukti empiris bahwa cara-cara dalam melakukan 

praktik fraud tidak hanya melalui korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan 

laporan keuangan. Cara-cara melakukan praktik fraud juga bisa berasal dari 

budaya dan kebiasaan tertentu yang berlaku di masyarakat. Budaya dan 

kebiasaan inilah yang terkadang membuat oknum pelaku fraud tidka benar-benar 

menyadari bahwa dirinya sedang atau telah melakukan tidakan fraud. 

1.5.2. Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik bagi instansi 

pemerintah khususnya Pemerintah Kota Malang sebagai objek penelitian yang 

peneliti pilih. Kontribusi yang dapat diberikan diantaranya adalah memberikan 

solusi yang baik bagi perkembangan Pemerintah Kota Malang melalui 

diketahuinya budaya penyebab terjadinya praktik fraud sehingga kedepannya 

praktik fraud yang dilakukan oleh oknum di Pemerintah Kota Malang dapat 

diatasi dengan baik. 
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BAB 2 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1. Pemilihan Penelitian Kualititatif 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realita dan makna dalam 

kondisi yang sebenarnya. Selain itu juga memberikan penjelasan yang jauh lebih 

mendalam sehingga fenomena yang terjadi berdasarkan kenyataan yang 

sebenarnya dapat dideskripsikan secara detail dan tuntas. Penelitian kualitatif 

tidak hanya sekedar menggantikan penelitian kuantitatif atau untuk menghindar 

dari mekanisme statistik tetapi dalam melakukan penelitian kualitatif dibutuhkan 

komitmen yang kuat untuk meluangkan lebih banyak waktu di lapangan dan 

peneliti juga harus menyiapkan waktu untuk memasuki wilayah penelitian yang 

kompleks (Sukoharsono, 2006). 

Selanjutnya, penelitian kualitatif yang dilakukan juga akan memberikan 

kekuatan tehadap hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dan nantinya bisa 

merubah konstruksi ilmu pengetahuan dan memproduksi teori serta mengetahui 

prosedur dalam mencari kebenaran (Muhadjir, 2000). Menurut Creswell (2015) 

sebuah penelitian kualitatif harus mencakup seluruh suara dari partisipan, 

interpretasi, deksripsi, refleksivitas peneliti serta kontribusi penelitian terhadap 

perusahaan. Kepekaan dan pemaknaan peneliti dalam menangkap suatu tanda 

akan sangat penting baik dalam proses maupun dalam hasil penelitian yang 

dilakukan, selain itu pemaknaan dalam penelitian kualititatif juga didasarkan pada 

fakta logis yang ditangkap dan diterima oleh peneliti, sehingga hal ini juga 

menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu penelitian kualitatif. 

Penggunaan dan makna metode penelitian kualitatif yang beragam dan 

terkadang berbeda menurut Denzin dan Lincoln (2009:4) menyulitkan kalangan 
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peneliti untuk menghasilkan kesepakatan mengenai definisi pokok dari bidang 

yang dihadapi, karena definisi tersebut tidak pernah satu. Kendati demikian, 

sebuah definisi tetap harus dibuat demi tujuan uraian ini. Menurut Chariri (2009) 

bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam setting 

tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan 

memahami fenomena: apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya. 

2.2. Paradigma Interpretif dalam Penelitian 

Disebutkan sebelumnya bahwa penelitian kualitatif memiliki beberapa 

paradigma yang tercakup di dalamnya. Cara kita menjawab sebuah 

permasalahan terkait dengan paradigma yang mendasarinya. Paradigma itu 

sendiri merujuk pada Kuhn (1993) adalah seperti matriks disipliner, model atau 

pola berpikir serta pandangan kaum ilmuwan. Ia menulis “perubahan paradigma 

menyebabkan ilmuwan berbeda memandang dunia kegiatan risetnya” (Audifax, 

2008:16). Penggunaan paradigma tertentu dalam suatu penelitian menurut 

Ludigdo (2007:64) akan menghasilkan kesimpulan tertentu pula, yang 

kesimpulan itu akan sangat berbeda jika menggunakan paradigma lain. Maka 

dibutuhkan kesesuaian antara tujuan penelitian dengan paradigma yang 

digunakan agar tujuan penelitian yang direncanakan sebelumnya dapat dicapai 

oleh peneliti. 

Paradigma penelitian terdiri atas empat jenis, yaitu paradigma 

fungsionalis, paradigma intepretif, paradigma kritis, dan strukturalis radikal 

(Burrell dan Morgan, 1979). Paradigma fungsionalis berfokus pada pemikiran 

yang obyektif atas suatu masalah yang berakar kuat pada tradisi keteraturan 

sehingga paradigma fungsionalis dapat diartikan sebagai sebuah paradigma 

yang bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial dengan berorientasi pada 

pemecahan masalah berupa langkah-langkah praktis. Paradigma inilah yang 

kemudian dikenal dengan paradigma positif. Paradigma interpretif merupakan 
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suatu paradigma yang didasarkan pada situasi-situasi sosial yang merupakan 

salah satu upaya untuk menemukan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa 

sosial yang terjadi dengan melihat pada kacamata orang-orang yang terlibat di 

dalamnya. Misalnya dengan memahami fenomena-fenomena fraud dari 

pandangan pelaku, auditor, whistleblower atau yang lainnya. Paradigma kritis 

merupakan suatu paradigma yang menekankan pada pemecahan masalah atas 

hal-hal yang dianggap tidak adil. Paradigma ini menjelaskan bahwa perubahan 

dapat dilakukan melalui kesadaran, sedangkan paradigma radikal strukturalis 

merupakan suatu paradigma yang menekankan bahwa perubahan-perubahan 

dapat dilakukan melalui struktur atau sistem dengan berdasarkan pada 

hubungan-hubungan sosial yang terjadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara pegawai instansi 

pemerintah melakukan praktik fraud sehingga paradigma yang tepat untuk 

digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Dalam paradigma 

interpretif, penelitian sosial tidak bertujuan untuk meramalkan dan 

mengendalikan fenomena sosial. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan 

pemahaman. Penggunaan paradigma interpretif dalam penelitian ini juga 

ditujukan untuk menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa, latar belakang 

pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana manusia 

meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi (Audifax, 2008:29). 

2.3. Etnometodologi sebagai Alat untuk Mengungkap Cara Melakukan 

Praktik Fraud di Pemerintah Kota Malang 

Penelitian ini dilakukan tidak hanya sebatas melihat bagaimana fraud 

terjadi karena perilaku yang bersangkutan, namun melihat bagaimana 

sebenarnya keseharian dan rutinitas kerja yang telah tertanam di dalam suatu 

lingkungan kerja tanpa disadari dapat menjadi pemicu terjadinya fraud sehingga 

peneliti yakin bahwa metode yang tepat untuk penelitian ini adalah metode 
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etnometodologi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

mengenai bagaimana cara pegawai instansi pemerintahan melakukan praktik 

fraud berdasarkan keseharian mereka di dunia kerja. 

Kelahiran etnometodologi berawal dari karya-karya sosiolog Harold 

Garfinkel. Denzin dan Lincoln (2009:337) menjelaskan bahwa etnometodologi 

merupakan tanggapan langsung terhadap teori gurunya Talcott Parsons 

mengenai teori aksi. Bagi Parsons, tatanan sosial dapat dihadirkan melalui 

sistem norma, aturan, dan nilai yang terlembagakan. Garfinkel berupaya mencari 

alternatif dari pendekatan tersebut. Bagi Garfinkel aktor sosial merupakan sang 

penilai yang merespon semua kekuatan sosial eksternal dan dimotivasi oleh 

dorongan dan kewajiban batin. Hal inilah yang memunculkan ketidaksetujuan 

Garfinkel terhadap pendekatan-pendekatan sosiologi konvensional yang 

dianggap mengekang kebebasan para peneliti. 

Penelitian konvensional selalu berkaitan dengan asumsi, kategori, 

ataupun teori yang membuat para peneliti sosial tidak memiliki kebebasan untuk 

memahami suatu kenyataan sosial yang tengah berlangsung. Garfinkel yakin 

bahwa setiap orang memiliki kompetensi interaksional dan linguistik praktis yang 

memungkinkan hakikat realitas kehidupan sehari-hari yang dapat diresapi, dapat 

dipahami, dan teratur serta dapat terus diproduksi. Menurutnya, setiap orang 

merupakan anggota masyarakat dimana semua tindakan yang mereka lakukan 

membentuk tatanan sosial (Garfinkel, 1967:11). 

Penelitian etnometodologi merupakan penelitian yang menganalisa 

aktivitas sehari-hari sebagai metode-metode para anggota untuk membuat 

aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilihat secara benar dan masuk akal (Garfinkel, 

1967: vii). Apa yang dilakukan dan diperbincangkan anggota organisasi dalam 

kehidupan sehari-hari menjadi hal utama yang diperhatikan oleh etnometodolog. 
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Menurut Garfinkel (1967:20), etnometodologi digunakan untuk 

penyelidikan atau mengungkapkan indeksikal dan tindakan-tindakan praktis 

lainnya sebagai kesatuan penyelesaian dari praktik-praktik yang dilakukan di 

dalam kehidupan sehari-hari secara teroganisir. Dengan kata lain, 

etnometodologi Garfinkel ini bertujuan untuk meneliti interaksi sosial dalam 

kehidupan sehari-hari yang biasanya diterima begitu saja, penuh dengan asumsi-

asumsi, dan memiliki arti yang dimengerti bersama. Dalam praktiknya, Garfinkel 

menekankan pada kekuatan pengamatan dan pendengaran serta kemampuan 

dari seorang peneliti di dalam melakukan penelitiannya. 

Pendekatan etnometodologi dipilih sebagai alat analisis dalam penelitian 

ini untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan memahami kehidupan 

keseharian subyek yang diteliti. Hal ini paralel dengan simpulan Garfinkel 

(1967:11) terhadap etnometodologi, yaitu ilmu tentang kegiatan manusia sehari-

hari, khususnya aspek-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja. Dengan 

menggunakan pendekatan ini peneliti dapat menghasilkan gambaran tentang 

cara pegawai instansi pemerintahan melakukan praktik fraud. 

Etnometodologi yang diciptakan oleh Garfinkel sebagai studi atas 

metode-metode dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki beberapa konsep kunci. 

Konsep-konsep kunci etnometodologi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh 

Amal (2010: 206) adalah praktik atau pelaksanaan tindakan dalam kehidupan 

sehari-hari, indeksikalitas, refleksivitas, accountability, dan konsep anggota. 

Indeksikalitas dan refleksivitas memegang peranan penting dalam analisis 

etnometodologi (Burrell dan Morgan, 1979: 248). Konsep-konsep kunci tersebut 

akan dibahas satu per satu sebagai berikut: 

Etnometodologi akan berhubungan dengan praktik atau pelaksanaan 

tindakan dalam kehidupan sehari-hari (Garfinkel, 1967: 11). Hal ini terjadi karena 

kejadian sosial selalu diciptakan oleh anggota atau aktor di dalam tindakannya. 
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Etnometodologi memperhatikan secara cermat bagaimana pengambilan 

keputusan dibuat oleh para anggota dan cara-cara yang dipakai oleh para 

anggota tersebut untuk menerapkan pemahamannya (Coulon, 2008: 30). Praktik 

tindakan yang dilakukan para anggota akan memuat pengungkapan aturan dan 

prosedur untuk memahami kejadian sosial. 

Indeksikalitas berarti semua hasil percakapan membangun suatu kata 

dan mengacu pada orang, waktu, atau tempat tertentu, dengan penyebutan atas 

suatu hal yang bisa berbeda dengan apa yang dimaknai oleh dunia luar 

(Garfinkel, 1967: 5). Hal ini terjadi karena makna adalah hal yang relatif 

bergantung pada orang yang mengucapkan dan mempraktikkannya. 

Pengumpulan data dalam etnometodologi menjelaskan setiap aktivitas dan 

metode adalah dengan menggunakan sumber bahasa bahasa umum (Coulon, 

2008: 31). Bahasa kehidupan sehari-hari itulah yang membentuk kehidupan 

sosial. Namun demikian, indeksikalitas tidak melulu berkaitan dengan ujaran 

tetapi juga dengan tindakan. 

Refleksivitas baru dapat diterapkan jika peneliti telah menerapkan konsep 

indeksikalitas karena refleksivitas mengharuskan peneliti untuk memahami 

konteks atau kejadian yang sedang terjadi (Garfinkel, 1967: 8). Refleksivitas 

berarti hubungan dua arah antara peneliti dan obyek yang diteliti yang 

berlangsung secara mutualis di mana peneliti dan obyek yang diteliti terlibat 

dalam konteks yang sama (Ludigdo, 2007: 73). Hal ini dalam penelitian dapat 

terjadi dalam berbagai cara, tetapi intinya adalah adanya keterbukaan dan 

adanya akses yang mengijinkan kita untuk memahami dan memaknai setiap 

aktivitas anggota (Willis, 2007: 204). 

Accountability berkaitan dengan apa yang dikemukakan Garfinkel (1967: 

vii) bahwa penelitian etnometodologi menganalisis kegiatan-kegiatan keseharian 

para anggota sebagai metode yang menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut 
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terlihat masuk akal dan dapat dideskripsikan. Dua sifat penting dari accountability 

adalah refleksif, yaitu menekankan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan 

keadaannya adalah suatu unsur utama dari kegiatan tersebut; dan rasional, yaitu 

etnometodologi hasil kegiatannya dapat dipahami, dideskripsi, dan dievaluasi 

dengan aspek rasionalitasnya (Coulon, 2008: 45). 

Konsep anggota dalam etnometodologi tidak saja mengacu pada 

keanggotan sosial, tetapi pada penguasaan bahasa umum (Coulon, 2008: 50) 

karena menjadi anggota berarti menggabungkan diri dengan suatu kelompok 

atau lembaga yang mensyaratkan adanya penguasaan secara bertahap atas 

bahasa yang biasa dipakai. Para anggota mengenal hal-hal yang tersirat dari 

perilaku mereka dan menerima rutinitas yang dilakukan dalam praktik sosial serta 

selalu mencoba menggunakan pengalamannya dalam berinteraksi dengan 

anggota lain untuk melakukan aktivitas. dalam rutinitas kehidupan sehari-hari 

(Burrell dan Morgan, 1979: 248) atau melakukan penyesuaian agar tindakannya 

tidak menyimpang dari rutinitas kehidupan sehari-hari dalam kelompoknya.  

Kelima konsep kunci tersebut membangun pengertian etnometodologi 

secara rinci sebagai suatu studi atas metode yang digunakan anggota untuk 

memaknai dan melakukan tindakan kesehariannya. Kekuatan etnometodologi 

sebagai desain penelitian akan memberi bantuan kepada peneliti untuk memberi 

gambaran keseharian anggota dan situs penelitiannya secara luas. Maksud dari 

digunakannya pendekatan etnometodologi dalam penelitian ini adalah untuk 

memahami dan menganalisis praktik fraud yang dipahami dan dipraktikkan oleh 

pegawai Pemerintah Kota Malang. Pemahaman dan analisis yang dimaksudkan 

di atas didasari pada situasi yang terjadi dalam konteks sehari-hari di organisasi 

tersebut sebagai suatu realitas sosial. Pemanfaatan etnometodologi 

dimaksudkan untuk dapat menangkap realitas praktik fraud dalam sebuah 

organisasi yang diteliti secara utuh sebagaimana konteks yang meliputinya. 
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Pendekatan etnometodologis diperlukan untuk mengembangkan pemahaman 

dasar tentang praktik fraud pada suatu tatanan organisasi dengan latar 

keseharian di Pemerintah Kota Malang. 

2.4. Situs penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kota Malang yang mana 

dalam kesehariannya telah diterapkan transparansi dan akuntabilitas. Alasan 

dipilihnya situs penelitian di Pemerintah Kota Malang adalah, masih 

ditemukannya praktik fraud di Pemerintah Kota Malang meskipun mendapatkan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK selama enam tahun berturut-turut. 

Alasan selanjutnya memilih situs penelitian pada Pemerintah Kota Malang adalah 

selain menambah wawasan keilmuan tentang fraud, juga untuk mengetahui 

bagaimana pemahaman pegawai instansi pemerintahan di lingkungan 

Pemerintah Kota Malang dalam menanggapi isu fraud di dalam keseharian 

mereka.  

Alasan terakhir mengapa peneliti memilih situs penelitian pada 

Pemerintah Kota Malang adalah adanya akses terkait dengan situs penelitian. Di 

dalam penelitian kualitatif adanya akses di dalam situs penelitian merupakan hal 

yang penting agar dapat mempermudah peneliti dalam mengorek informasi 

mengenai fokus penelitian yang menjadi tujuan utama peneliti. Sehingga, peneliti 

juga dapat menjadi participant observer yang secara langsung masuk ke dalam 

kegiatan perusahaan untuk lebih mudah mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang 

terjadi, karena penelitian ini merupakan hal yang sebenarnya sangat sensitif dan 

rahasia. 

2.5. Objek Penelitian 

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini untuk mengungkap cara pegawai 

instansi pemerintahan melakukan praktik fraud dengan melihat rutinitas kerja 

pegawainya, maka yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah keseharian di 
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dalam lingkungan kerja yang berhubungan dengan kegiatan organisasi baik 

dalam bagian keuangan maupun bagian sumber daya manusia yang dapat dilihat 

dari perilaku pegawainya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkungan 

Pemerintah Kota Malang. Dalam penelitian ini, keseharian pegawai Pemerintah 

Kota Malang yang menjadi objek penelitian adalah budaya di Pemerintah Kota 

Malang yang terletak di Jawa Timur. Pemilihan ini didasarkan pada kasus fraud 

yang terjadi di tahun 2016 yang menjerat pegawai negeri sipil di lokasi situs 

penelitian tersebut. 

2.6. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah 

penelitinya sendiri dimana hal ini dapat terjadi karena manusia adalah satu-

satunya alat yang mampu mengumpulkan data. Di samping itu, demi 

mendapatkan informasi dan data-data yang valid dan relevan, peneliti juga akan 

menggunakan alat pengumpul data lainnya seperti alat pencatat, kamera, 

perekam suara dan lain sebagainya. 

2.7. Informan 

Ketika melakukan penelitian kualitatif dengan metode etnometodologi, hal 

yang menjadi poin penting dalam tercapainya keberhasilan penelitian adalah 

dengan menentukan informan. Dalam penelitian, banyak sekali individu yang 

dapat dijadikan informan, namun tidak semua dapat menjadi informan yang baik. 

Maksud dari informan yang baik adalah seseorang yang dapat membantu peneliti 

dalam mempelajari budaya informasi di samping peneliti tersebut sedang belajar 

keterampilan mewawancarai. 

Peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Purposive sampling merupakan penentuan sampel berdasarkan tujuan 

dalam artian memilih orang-orang yang dianggap dapat mewakili suara. Siapa 

yang diambil sebagai sampel dan sumber data diserahkan pada pertimbangan 
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peneliti yang menurutnya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Berdasarkan kriteria-kriteria informan tersebut, maka pemilihan informan dalam 

penelitian ini didasarkan pada orang-orang yang bersinggungan dengan fraud di 

dalam lingkungan Pemerintah Kota Malang.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian mengenai masalah ini dapat 

menyebabkan beberapa pihak tidak nyaman karena peneliti seakan-akan 

berusaha mencari kesalahan pegawai terkait sehingga peneliti harus berhati-hati 

dalam memilih informan kunci dan menjelaskan dengan baik maksud dan tujuan 

dalam penelitian ini bukan untuk melakukan justifikasi atau menuduh seseorang 

telah melakukan tindakan fraud, namun demi tercapainya tujuan bersama yaitu 

dapat mengatasi terjadinya fraud dengan menekan rutinitas buruk yang terjadi di 

dalam lingkungan perusahaan.  

Peneliti juga harus mengajukan pertanyaan yang tidak membuat informan 

tersudut atau dengan kata lain mengajukan pertanyaan dengan menggunakan 

sudut pandang orang ketiga agar informan dapat menjelaskan keadaan-keadaan 

yang sebenarnya tanpa merasa tertekan atau diintimidasi. Sebelum peneliti 

menentukan informan kunci, peneliti harus menetapkan informan awal agar 

dapat masuk ke tahap-tahap penelitian selanjutnya. Berikut, data informan awal 

yang akan menjadi informan awal dalam penelitian ini: 

Tabel 2.1 

Daftar Informan 

Nama Informan (Disamarkan) Jabatan 

Bapak A Pegawai Inspektorat Pemerintah Kota Malang 

Bapak B Anggota DPRD Pemerintah Kota Malang 

Bapak C Pegawai MCW Kota Malang 

Bapak D Pegawai GNPK Kota Malang 
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Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa peneliti memilih informan 

di atas. Alasan pertama mengapa peneliti memilih informan di Inspektorat 

Pemerintah Kota Malang karena kedudukan Inspektorat sebagai auditor internal 

pemerintah sehingga lebih memahami bagaimana modus pegawai instansi 

pemerintahan melakukan praktik fraud. Alasan kedua kenapa peneliti memilih 

informan di DPRD Kota Malang karena kasus suap yang baru-baru ini menjerat 

beberapa anggota DPRD Kota Malang. Sedangkan alasan kenapa peneliti 

memilih pegawai MCW Kota Malang dan pegawai Gerakan Nasional 

Pemberantasan Korupsi (GNPK) sebagai informan karena ingin mendapat 

jawaban dari sudut pandang pihak eksternal sehingga diharapkan hasil penelitian 

bisa mencakup beberapa sudut pandang. 

Peneliti menyadari bahwa posisi peneliti sebagai pihak eksternal untuk 

menyingkap budaya fraud bukanlah pekerjaan yang mudah, karena informasi 

yang ada memiliki kemungkinan untuk ditutup-tutupi oleh informan. Akses yang 

kuat merupakan satu modal utama dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

informasi mengenai hal-hal yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Selain itu, 

untuk mengatasi kendala tersebut, peneliti akan melakukan pendekatan dengan 

alibi untuk berdiskusi dan menanyakan pendapat mengenai fraud menurut 

pandangan informan. Pertanyaan yang diajukan juga akan menggunakan sudut 

pandang orang ketiga dimana sudut pandang ini dapat menjadi suatu pengalihan 

yang sifatnya tidak mengintimidasi. Pendekatan dalam mengajukan pertanyaan 

akan dilakukan sebaik mungkin agar informan merasa nyaman dan dapat 

menceritakan keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Misalnya 

dengan memberikan pertanyaan “menurut Saudara, bagaimana fraud dapat 

terjadi? Apakah kebiasaan buruk bisa menjadi penyebabnya? Apakah terdapat 

kemungkinan terjadi fraud di instansi ini?” Pertanyaan ini tentunya tidak bersifat 
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justifikasi, sehingga informan akan dengan mudah menjelaskan hal-hal terkait 

fraud tanpa merasa diintimidasi. 

Mewawancarai informan yang masih asing memang bukan hal yang 

mudah dilakukan, namun dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, 

maka informan dengan sendirinya akan menjelaskan hal-hal yang menjadi 

pertanyaan peneliti. Selanjutnya, menjadi pihak eksternal di dalam melakukan 

penelitian tidak hanya merupakan sebuah kesulitan, tetapi juga merupakan 

sebuah poin plus dimana pihak eksternal yang “unfamiliar” justru memiliki 

sensitivitas yang tinggi terhadap hal-hal yang dianggap janggal dan tidak sesuai 

dan dapat menilai hal-hal yang didengar dan diamati secara objektif sehingga hal 

ini juga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti di samping kendala-kendala 

yang akan peneliti temukan di lapangan selama melakukan penelitian. 

2.8. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

tiga hal yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun tipe wawancara 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana tidak 

terstruktur dan wawancara bebas. Pemilihan dalam wawancara ini dilakukan 

agar informan dapat lebih leluasa memberikan informasi mengenai masalah yang 

ingin peneliti kaji. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti utarakan berbeda-beda 

pada tiap informan. Pada bapak A dan bapak B yang mereprensentasikan 

internal pemerintah kota Malang, peneliti berfokus pada pemahaman PNS pada 

praktik fraud dan bagaimana mereka memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada bapak C dan bapak D yang merupakan pihak eksternal pemerintah kota 

Malang, peneliti berfokus pada temuan kasus dan fenomena sosial secara umum 

yang terjadi di lingkungan pemerintah kota Malang. 

Selanjutnya, observasi dilakukan dengan cara menjadi participant 

observer. Observasi ini merupakan suatu bentuk pengamatan dimana peneliti 
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secara langsung berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan-kegiatan pegawai di 

dalam perusahaan untuk mengamati cara pegawai untuk melakukan praktik 

fraud. Di sini, peneliti akan berbaur di dalam kegiatan di bagian keuangan dan 

beberapa dinas-dinas di pemerintahan untuk mengetahui proses pencatatan 

yang terjadi di bagian keuangan mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan 

dan modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku fraud. Dengan berbaur di 

dalam kegiatan operasional pegawai, maka peneliti akan dapat mengamati 

tindakan, perilaku dan cara seseorang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang 

tanpa disadari menjadi penyebab terjadinya fraud. Hal ini dapat memberikan 

kesempatan bagi peneliti untuk dapat menangkap realita yang ada secara 

langsung mengenai cara-cara dalam melakukan praktik fraud. 

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi. Dalam penelitian 

ini, dokumentasi menjadi satu hal penting yang harus dilakukan untuk 

melengkapi bukti dan data-data mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun 

dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan menjadi data misalnya seperti 

kuitansi, faktur-faktur yang berkaitan dengan aktivitas pegawai di perusahaan, 

dokumen kegiatan-kegiatan kantor, pembukuan, catatan pendukung, laporan 

pemeriksaan auditor internal, serta data mengenai proses kenaikan jabatan. 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cara melakukan praktik fraud akan 

didapatkan dari akses yaitu pegawai Inspektorat yang merupakan auditor internal 

instansi pemerintah.  

Sumber pendukung juga merupakan bagian penting untuk memperkuat 

bukti-bukti mengenai budaya yang menjadi penyebab fraud. Pada penelitian 

yang akan dilakukan, yang menjadi sumber pendukung adalah auditor internal 

pemerintahan yang secara langsung mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, 

dimana auditor internal ini juga mengetahui dengan baik keadaan-keadaan 

seperti apa yang menjadi penyebab terjadinya fraud. Dokumen-dokumen yang 
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diperoleh dari sumber utama dan sumber pendukung berguna untuk memperkuat 

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. 

2.9. Teknik Analisis Data 

Tahap analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan 

refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Cresswell, 2015:274). 

Teknik utama yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik indeksikalitas dan refleksivitas sesuai dengan konsep studi 

etnometodologi. Analisis data pada penelitian ini secara teknis dilakukan pada 

saat berlangsungnya proses maupun setelah pengumpulan data. Strategi ini 

dimungkinkan untuk dilaksanakan karena dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dapat dilakukan secara bersamaan sehingga proses analisis 

tidak harus menunggu sampai selesainya seluruh pengumpulan data (Ludigdo, 

2007). Pemaknaan aktor terhadap cara melakukan praktik fraud pada situs 

penelitian dilakukan dengan pendekatan etnometodologi. 

Informasi yang didapat di lapangan, baik yang bersumber dari hasil 

wawancara dan pengamatan akan dikumpulkan, kemudian dicatat dan direkam 

menjadi sebuah catatan khusus dalam bentuk catatan lapangan (fieldnotes). 

Kemudian data hasil dokumentasi dijadikan sebagai data pembanding serta 

pelengkap atas informasi yang sudah digali baik melalui wawancara maupun 

observasi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti sangat berhati-hati dalam 

menempatkan diri sebagai bagian dari situs penelitian. Selain untuk menjaga 

subyektifitas penelitian, ini dilakukan untuk bisa menyingkap permasalahan 

penelitian secara obyektif. 

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara lebih 

sistematis dapat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagaimana berikut. 

Tahapan pertama yang dilakukan penelitian adalah memilah-milah data yang 
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diperoleh baik dari hasil wawancara maupun observasi. Karena pada praktiknya 

terdapat banyak data-data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Akibatnya 

keberadaan data-data tersebut dapat mengganggu analisis yang akan dilakukan. 

Proses pemilihan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan untuk 

bisa menjawab fokus penelitian. Data-data yang tidak relevan akan dianulir dan 

dikategorikan sebagai data outlier atau data yang tidak mencerminkan fenomena 

yang sebenarnya. Eliminasi data-data ini dilakukan terhadap catatan-catatan 

kasar yang ada pada fieldnotes dan dilakukan secara berkesinambungan yaitu 

sebelum, selama dan seusai pengumpulan data di lapangan. 

Tahap kedua peneliti melakukan analisis percakapan. Dalam penelitian ini 

tema yang dianalisis dikategorikan berdasarkan indeksikalitas dan refleksivitas. 

Analisis indeksikalitas merupakan tahapan mencari ungkapan atau bahasa tubuh 

yang muncul di antara komunitas. Bahasa atau ungkapan yang digunakan 

biasanya sangat khas dan kontekstual menyesuaikan dimana komunitas tersebut 

berada. Dalam penelitian ini analisis ungkapan indeksikal berfokus pada 

kebiasaan sehari-hari para aktor dalam melakukan praktik fraud.  

Analisis refleksivitas dilakukan dengan mendeskripsikan kegiatan sehari-

hari para aktor dalam membentuk realitas sosial baik pemahamannya terhadap 

realitas sosial itu sendiri maupun pengungkapannya ke dalam praktik sosial. 

Analisis refleksivitas digunakan untuk mengungkap hal-hal yang dianggap pelaku 

atau informan “tidak menarik” bagi pelaku atau informan dalam melandasi 

terjadinya suatu aktivitas. Setelah melakukan analisis indeksikalitas dan 

refleksivitas, tahapan analisis data selanjutnya adalah analisis aksi kontekstual. 

Di sini peneliti mengungkapkan aksi yang terlihat dan dianggap rasional bagi 

komunitas berdasarkan analisis indeksikalitas dan refleksivitas.  

Dalam ilmu sosiologi dipahami bahwa anggota masyarakat menggunakan 

background expentacies (Garfinkel, 1967:36) untuk melakukan interpretasi atas 
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tindakan. Ekspektansi masyarakat inilah yang membuat banyak aktivitas 

sebenarnya terlihat namun tidak diperhatikan, karena mereka menganggap 

aktivitas tersebut sebagai aktivitas yang biasa dilakukan. Setelah peneliti 

mengungkapkan aktivitas yang dianggap rasional oleh komunitas, maka peneliti 

bisa menyajikan common sense knowledge of social structures dimana dalam 

tahap ini diharapkan peneliti mampu menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan 

di sebuah komunitas merupakan suatu norma yang telah diasumsikan disetujui 

dan dipraktikkan semua anggota komunitas. Maksud dari common sense di sini 

artinya sesuatu yang telah dianggap biasa dan bersifat pasti. 

Tahap terakhir dari analisis data penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan, 

verifikasi dan refleksi. Pada proses ini peneliti melakukan interpretasi terhadap 

makna dari berbagai bahan empirik yang telah dikumpulkan dan dikategorikan 

secara tematik sebagaimana disebutkan di atas. Proses verifikasi dilakukan 

secara dinamis dalam berbagai kondisi praktis di lapangan dan di luar lapangan. 

Dalam hal ini, proses konfirmasi dilakukan pada akhir proses penelitian dimana 

beberapa informan akan diminta membaca dan menelaah draft laporan hasil 

penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan sekaligus 

menjaga kredibilitas informan dan instansinya. Adapun proses refleksi dilakukan 

untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh atas sebuah fenomena 

dalam kehidupan sosial. Pemahaman yang benar dan utuh atas ucapan dan di 

balik ucapan tersebut menjadi titik kritis penelitian ini. 

2.10. Teknik Keabsahan Data 

Dalam melakukan penelitian kualitatif, teknik untuk menguji keabsahan 

data sebenarnya terletak pada kejujuran peneliti itu sendiri. Namun, meskipun 

begitu, teknik-teknik keabsahan tetap perlu dilakukan. Sugiyono (2005:121) 

menjelaskan bahwa terdapat enam teknik keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif, namun di dalam penelitian ini teknik keabsahan data hanya dilakukan 
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dalam tiga tahap yaitu dengan melakukan perpanjangan pengamatan dimana 

setelah dilakukan wawancara dan pengamatan, peneliti perlu kembali 

mengkonfirmasi apa yang diamati dan apa yang menjadi hasil dari wawancara 

tersebut. Kemudian, dengan meningkatkan ketekunan.  

Dalam melakukan penelitian, jika peneliti dapat meningkatkan ketekunan 

dalam melakukan pengamatan terhadap suatu budaya atas fenomena yang 

terjadi, kepastian data dapat direkam dan dicatat dengan baik dan lebih 

sistematis. Tahap selanjutnya adalah triangulasi, dalam tahap ini peneliti dapat 

menggunakan sumber-sumber yang berbeda untuk mengkonfirmasi hal yang 

sama sehingga dapat memberikan pandangan yang kuat bagi peneliti. 

Triangulasi dalam penelitian yang dilakukan merupakan tahap yang cukup 

penting, dimana peneliti tidak hanya mengandalkan informasi dari sumber utama 

saja melainkan juga harus mendapatkan informasi dari sumber pendukung agar 

validitas data dan informasi yang peneliti sajikan memiliki keandalan dan reliabel 

untuk diungkapkan. 

2.11. Alur Penelitian Etnometodologi 

Di dalam sub bab ini, peneliti akan menyajikan sistematika alur penelitian 

yang akan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini. 
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Gambar 2.1. Alur Sistematika Penelitian 

  

Cara Pegawai Instansi Pemerintahan 

Melakukan Praktik Fraud 

Teknik Pengumpulan Data: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

Data dan Fenomena 

Teknik Analisis Data: 

1. Reduksi Data 

2. Analisis Domain 

a. Analisis indeksikalitas 

b. Analisis reflektivitas 

c. Analisis aksi kontekstual 

d. Penyajian common sense knowledge of 

social structures 

Kesimpulan, verifikasi dan refleksi 
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BAB 3 

CARA MELAKUKAN PRAKTIK FRAUD DI INDONESIA: 

SEBUAH CATATAN AWAL ETNOMETODOLOGI 

 

3.1. Pengantar 

Fraud adalah suatu kata yang masih asing untuk dipahami masyarakat. 

Namun, tanpa disadari di Indonesia, hampir setiap saat topik perbincangan di 

media sosial memuat berbagai kasus yang berhubungan dengan praktik fraud. 

Fraud adalah suatu hal yang tanpa sadar sering dilakukan bukan hanya di 

kehidupan sehari-hari, namun juga di pemerintahan bahkan di perusahaan 

swasta. Sekilas, fraud merupakan suatu jenis pelanggaran yang terkesan 

sederhana. Namun fraud memiliki cara yang lebih kompleks dari cara yang 

sudah kita kenal selama ini. Masyarakat umumnya mendefinisikan bahwa fraud 

adalah korupsi. Padahal sebenarnya fraud itu memiliki banyak jenis termasuk 

salah satunya korupsi. 

Fraud tidaklah sama dengan perampokan. Jika seseorang mengambil 

harta orang lain secara paksa seperti uang, perhiasan dan harta lainnya dimana 

korbannya sadar akan tindakan tersebut, maka tindakan itu disebut perampokan 

(robbery). Hal tersebut dapat terjadi jika seseorang telah merencanakan dan 

memiliki niat buruk untuk mengambil harta orang lain demi kepentingan dirinya 

sendiri. Perampokan biasanya lebih menakutkan, karena perampok biasanya 

menggunakan alat dan kata-kata ancaman untuk menakuti korbannya agar rela 

memberikan apa yang diinginkan oleh perampok. Di sisi lain, fraud menggunakan 

cara yang lebih tersembunyi dan terstruktur sehingga korbannya hampir tidak 

sadar bahwa dia telah dicurangi. Selain itu, perampokan menyebabkan kerugian 

yang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan fraud. 
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Fakta bahwa fraud tidak sama dengan perampokan dan hal sejenisnya 

menjadikan beberapa oknum aparat negara semakin kreatif dalam 

mengembangkan kreativitas mereka untuk melakukan kecurangan. Oknum 

aparat negara semakin bersemangat melakukan praktik fraud merupakan imbas 

dari masyarakat yang tidak merasa bahwa mereka sedang dirampok. Uang 

negara yang seharusnya digunakan untuk fasilitas publik seperti perbaikan jalan, 

fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya kini justru lari ke kantong dan perut 

para oknum yang melakukan tindakan haram tersebut. Sehingga tidak salah 

apabila di Indonesia praktik fraud dan sejenisnya bisa tumbuh subur karena 

kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk turut berperan dalam pengawasan 

kinerja pemerintahan. Rasa sense of belonging yang telah hilang dari 

masyarakat merupakan cerminan tidak sehatnya hubungan antara prinsipal 

dengan agen dalam hal ini masyarakat dan pemerintah. 

3.2. Gambaran Praktik Fraud di Instansi Pemerintahan 

Secara garis besar, praktik fraud di instansi pemerintahan dibagi menjadi 

dua yaitu: fraud di level lower management dan fraud di level top management. 

Fraud di level lower management merupakan fraud yang umumnya melibatkan 

PNS setingkat staff. Pada level ini, nominal uang yang digelapkan biasanya tidak 

terlalu besar dan cara melakukan penggelapan masih sangat sederhana. Hal ini 

sesuai yang diungkapkan oleh Bapak C: 

“Kalo fraud yang levelnya masih ecek-ecek mah biasanya dilakuin sama 
pegawai-pegawai dinas biasa gitu. Yang masih golongan satu sama dua. 
Mereka ngelakuin karena memang honornya masih di bawah standar dan 
kebutuhan hidup juga tinggi. Lagian praktiknya juga masih di sekitaran 
minta jatah pungli yang satu dua jutaan.” 

Salah satu contoh praktik fraud yang melibatkan lower management adalah 

ketika dua oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang 

terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri. 

Sementara itu, dari hasil OTT, polisi mengamankan uang tunai senilai Rp 5 juta. 
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Uang tersebut didapat dari korban pungutan liar yang tengah mengurus dokumen 

alih fungsi lahan. 

Praktik fraud di level top management melibatkan para pejabat tinggi di 

suatu instansi pemerintahan dimana nominal uang yang digelapkan jumlahnya 

lebih besar dan cara untuk menggelapkannya lebih beragam. Selain melibatkan 

pejabat tinggi di suatu instansi pemerintahan, fraud di level top management juga 

dilakukan antar lembaga eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Hal ini sesuai yang 

diungkapkan oleh Bapak D: 

“Udah sering liat bupati, walikota, gubernur sama anggota DPRD 
ditangkepin kan? Ya karena memang godaannya para petinggi itu lebih 
besar. Mereka kepilih juga butuh modal yang besar sehingga fraud dan 
sejenisnya ini jadi ajang buat balikin modal. Gak tanggung-tanggung, bisa 
M-M-an (miliaran).” 

Salah satu contoh praktik fraud yang umumnya terjadi di level top management 

adalah ketika kepala instansi tertentu mengeluarkan nota dinas kepada 

bendahara pengeluaran untuk meminjamkan uang dengan alasan operasional 

namun pada akhirnya uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak 

pernah dikembalikan. Contoh lainnya adalah fraud yang melibatkan lembaga 

legislatif dan eksekutif seperti pada kasus ditangkapnya Walikota Malang dan 

beberapa anggota DPRD beberapa waktu lalu. Mereka ditangkap dalam dugaan 

kasus suap menyuap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 

dimana Mochamad Anton selaku Walikota Malang memberi pelicin kepada para 

anggota DPRD agar rancangan anggaran yang dia ajukan diterima oleh pihak 

DPRD Kota  Malang. 

Selain dari sisi pihak-pihak yang terlibat, praktik fraud di instansi 

pemerintahan juga dikenal akan sistem berjamaahnya. Sistem berjamaah ini 

dianut demi terjaganya kerahasiaan dan keamanan dari para oknum pelaku itu 

sendiri. Dengan melakukan praktik fraud secara berjamaah, praktik tersebut tidak 

akan terbongkar dalam jangka waktu yang lama. Mungkin inilah salah satu 
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alasan mengapa praktik fraud di suatu instansi pemerintahan telah mengakar ke 

segala lapisan karena otak pelakunya selalu terlindungi dan praktiknya tidak 

diketahui pihak luar selain kumpulan oknum tersebut. 

3.3. Konteks Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Malang 

Masyarakat Jawa Timur acapkali dibanding-bandingkan dengan 

saudaranya di Jawa Tengah. Hal yang dibandingkan lebih banyak mengenai 

masalah etika dan sopan santun yang dimiliki masyarakat Jawa Timur. Meskipun 

memiliki kesamaan dari bahasa yang digunakan, masyarakat Jawa Tengah 

dikenal memiliki tingkah laku yang lebih santun dan sopan. Berbeda dengan 

saudaranya, masyarakat Jawa Timur terkenal lebih ceplas-ceplos dan tidak 

berbelit-belit dalam mengungkapkan maksudnya. Sifat lebih terbuka inilah yang 

membuat mayoritas masyarakat Jawa Timur lebih suka untuk mengembangkan 

dirinya dengan cara mencari ilmu ataupun mencari nafkah di kota lain yang lebih 

besar. 

Predikat Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur 

membuat Kota Malang menjadi tujuan beberapa orang di kota sekitarnya untuk 

mencari ilmu dan mencari nafkah. Dengan bercampurnya orang dari berbagai 

kota membuat lingkungan sosial menjadi beragam karena adanya akulturasi 

budaya yang berbeda-beda dari kota lain. Akulturasi budaya inilah yang 

membentuk perilaku masyarakat baik di dunia kerja maupun di pergaulan sehari-

hari. Akulturasi budaya juga membuat nilai dan norma masyarakat menjadi kabur 

karena tidak adanya ukuran yang mengikat akibat terlalu banyaknya nilai dan 

norma dari masing-masing budaya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

bapak A: 

“Di kantor ini kan campuran ada yang orang Blitar, Tulungangung, 
Surabaya, Trenggalek dan masih banyak lagi. Jadi otomatis kesopanan 
berbahasa jawa juga berbeda, seperti contoh kita bisa pake iku, mereka 
pake kui. Kita pake sampeyan, mereka pake riko. Kita nyebut arek, 
mereka nyebut cah. Tidak ada yang salah cuma pada akhirnya kita harus 
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hati-hati kalo berbahasa jangan sampai dianggap tidak sopan sama 
mereka.” 

Akulturasi budaya yang menyebabkan pudarnya nilai dan norma masyarakat bisa 

memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah melahirkan 

nilai dan norma baru yang bisa memfasilitasi semua golongan di masyarakat. 

Dampak negatifnya adalah semakin kaburnya nilai mana yang benar dan mana 

yang salah. Nilai yang semakin kabur inilah yang membuat beberapa aparatur 

negara tidak merasa salah saat melakukan praktik fraud dan justru 

membenarkan perbuatannya sendiri. 

3.4. Analisis Indeksikalitas dan Refleksivitas 

Setelah memahami konteks sosial yang terjadi, peneliti mencoba untuk 

membaur di antara anggota situs penelitian dalam hal ini lingkungan Pemerintah 

Kota Malang. Hasil wawancara dengan para informan dijadikan dasar bagi 

peneliti untuk melakukan analisis indeksikalitas dan refleksivitas. Gambaran awal 

mengenai konteks sosial di pemerintah kota Malang adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Analisis Indeksikalitas dan Reflektivitas Mengenai Konteks Sosial 

No Indeks Refleksivitas 

1. Tindakan fraud dapat 

dikategorikan menurut jabatan 

Pangkat dan jabatan seseorang 

berperan dalam seberapa besar fraud 

yang dilakukan 

2. Bercampurnya kebudayaan 

membuat nilai dan norma 

menjadi kabur 

Akulturasi budaya membuat seseorang 

menjadi susah memilah mana nilai dan 

norma yang masih benar dan bisa 

diterima anggota masyarakat lainnya 

Sumber: Data Diolah 

Pemahaman awal peneliti mengenai cara melakukan fraud yang terbatas 

pada konsep fraud tree tidak sepenuhnya salah di mata para aparatur negara. 

Korupsi, kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset memang 

terjadi hampir di seluruh instansi pemerintahan. Cara yang paling umum terjadi 
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adalah dengan melakukan suap, pungutan liar, dan menyajikan data laporan 

keuangan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang membedakan dari praktik fraud 

di tiap instansi adalah budaya dan iklim organisasi yang dianut masing-masing 

instansi. Kebanyakan aparatur melakukan suap, pungutan liar dan manipulasi 

laporan keuangan secara tidak sadar dan beranggapan bahwa yang mereka 

lakukan merupakan hal yang lumrah dan tidak melanggar peraturan.  

Penegasan kata tidak sadar merupakan cerminan bahwa praktik fraud 

yang dilakukan di Pemerintah Kota Malang telah terjadi turun temurun dan tidak 

ada upaya perbaikan karena adanya rasionalisasi atau pembenaran atas 

kesalahan yang mereka lakukan. Melihat fenomena semakin sempitnya celah 

melakukan praktik fraud, ternyata oknum pelaku fraud juga mengembangkan 

cara baru melakukan praktik fraud di lingkungan pemerintah kota Malang dengan 

alasan agar tidak mudah untuk diketahui dan dibongkar. Pengembangan cara 

baru tersebut didasari oleh analisis indeksikalitas dan refleksivitas sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2. 

Analisis Indeksikalitas dan Refleksivitas Mengenai Cara Melakukan Fraud 

No Indeks Refleksivitas 

1. Memberi hadiah untuk 

memperlancar urusan 

Memberi hadiah di awal ataupun di akhir 

tidak selalu bermasalah demi 

terselesaikannya urusan 

2. Nominal dan jenis hadiah 

menunjukkan derajat seseorang 

Beberapa orang merasa gengsi jika 

hanya memberi hadiah seadanya 

 

Tabel 3.3. 

Analisis Indeksikalitas dan Refleksivitas Mengenai Cara Melakukan Fraud 

(Lanjutan) 

 

3. 

 

Kebiasaan melakukan tindakan 

 

Dengan melakukan pelanggaran secara 
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menyimpang secara berjamaah berjamaah, para pelaku merasa aman 

karena resikonya terbagi 

4. Pembenaran tindakan jelek 

hanya karena disisipi kata 

bermakna baik 

Dengan melakukan pembenaran atas 

kejahatan mereka, pelaku merasa beban 

dosanya tidak terlalu berat karena ada 

istilah baik di dalamnya 

5. Sifat orang Indonesia tidak 

cocok sebagai whistleblower 

Budaya ketimuran yang masih 

menjunjung tinggi nilai kekeluargaan 

membuat masyarakat Indonesia merasa 

berat untuk melaporkan pelanggaran 

6. Pihak yang membongkar 

tindakan fraud tidak selalu orang 

yang mengedepankan nilai-nilai 

kebenaran 

Saat ini whistleblower diwakili oleh 

pelaku yang merasa tidak puas atas 

bagian bancakannya dan tidak sesuai 

dengan resiko yang ditanggung 

7. Kebiasaan melakukan 

manipulasi anggaran 

Budaya menggelembungkan harga demi 

melancarkan kegiatan sehari-hari dalam 

dunia kerja 

8. Realisasi anggaran belanja 

yang tidak sesuai dengan 

perencanaannya 

Pertanggungjawaban anggaran belanja 

yang rumit membuat aparatur negara 

mempermainkan anggaran belanja 

seolah-olah terserap 100% 

9. Tuntuan mendapat opini WTP Tuntutan mendapat opini WTP membuat 

aparatur negara tidak bisa mengambil 

keputusan secara obyektif 

10. Aset negara merupakan fasilitas 

pendukung 

Fasilitas pendukung digunakan agar bisa 

bekerja dengan sebaik-baiknya 

11. Penggelapan aset merupakan 

tindakan fraud paling berani di 

instansi pemerintahan 

Semakin berani pelaku, semakin kreatif 

modus melakukan praktik fraud 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan hasil analisis percakapan dengan para informan, 

pengembangan cara baru melakukan praktik fraud adalah dengan cara 

pemberian hadiah, bancakan, penyalahgunaan anggaran, dan penggelapan 

aset. Cara baru yang bersifat unik dan bisa berbeda di tiap wilayah menjadikan 
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praktik fraud di lingkungan pemerintahan sangat susah untuk dibongkar. 

Pencegahan praktik fraud sebenarnya bisa dijalankan dengan maksimal apabila 

seluruh aparatur negara mematuhi sistem pengendalian internal. Sistem 

pengendalian internal disusun dengan tujuan untuk membatasi perilaku 

seseorang agar tidak mudah untuk melakukan penyimpangan. Sistem 

pengendalian internal bisa dipraktikkan dengan banyak hal seperti: otorisasi 

tanda tangan, pengawasan, pencatatan dan lain sebagainya. Namun yang perlu 

disayangkan, kasus fraud yang menjerat Pemerintah Kota Malang justru 

dipelopori para pimpinan eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Walikota dan 

Ketua DPRD. Sehingga seketat apapun sistem pengendalian internal yang 

diterapkan, akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan integritas dan komitmen para 

pimpinan. 

Melihat tidak adanya perbaikan, sangat wajar jika lembaga negara seperti 

KPK, BPK, Kejaksaan dan Polri semakin gencar untuk memburu para pelaku dan 

memberantas perilaku yang menjurus praktik fraud. Bahkan baru-baru ini 

presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru dimana para pelapor tindak 

korupsi akan dihadiahi uang sebesar 200 juta. Kebijakan ini dikeluarkan tidak lain 

demi mendorong peran masyarakat untuk turut aktif dalam pencegahan dan 

pemberantasan perilaku fraud. 
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BAB 4 

PEMBERIAN HADIAH:  

DI ANTARA INDIKASI FRAUD ATAU TANDA TERIMA KASIH 

 

4.1. Pengantar 

Pemberian hadiah merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di kalangan 

masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di kalangan masyarakat Jawa Timur 

khususnya Malang. Bedanya, kebiasaan memberi hadiah ini dilakukan dengan 

lebih “tersembunyi” dibandingkan dengan kebiasaan yang terjadi di daerah 

lainnya. Maksud tersembunyi dalam konteks ini adalah pemberian hadiah 

dilakukan dengan mengatasnamakan rasa terima kasih atas suatu bantuan yang 

diterima. Ucapan atau tanda terima kasih ini kemudian menjadi alasan seseorang 

memberikan hadiah, padahal dibalik itu terdapat maksud tersembunyi yang 

bertujuan untuk melancarkan aksi-aksi yang berujung pada indikasi fraud. 

Kebiasaan ini seolah-olah telah menjadi rahasia umum yang tidak dapat 

dipungkiri lagi. Contoh sederhana saja kerapkali terjadi di sekolah-sekolah, setiap 

murid akan disibukkan dengan mencari hadiah untuk gurunya ketika perayaan 

hari guru tiba yang tanpa sadar hal ini kemudian menjadi salah satu alat untuk 

mendongkrak ranking seorang murid di akhir semester. Padahal, bisa saja tujuan 

utama dari pemberian hadiah bukan dimaksudkan untuk hal tersebut, namun 

selanjutnya menjadi suatu hal yang sangat biasa terjadi di setiap lini masyarakat.  

Begitu pula yang terjadi di dalam sektor pemerintahan. Pemberian hadiah 

berupa oleh-oleh mahal sering terjadi di dalam sektor ini, misalnya hadiah yang 

diberikan oleh bawahan kepada atasan yang berimbas pada kenaikan suatu 

jabatan atau pangkat seseorang di dalam pekerjaan. Indikasi fraud juga tidak 

melulu berasal dari kasus suap-menyuap dimana uang menjadi alat untuk 

melancarkan aksi fraud, tetapi hal ini juga dapat didasari oleh kebiasaan-
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kebiasaan seseorang dalam memberikan hadiah kepada orang lain yang tanpa 

sadar telah menjadi kebiasaan dan rutinitas sehingga berdampak pada setiap 

aktivitas yang tejadi baik di lingkungan masyarakat maupun di dalam instansi. 

Keadaan ini tidak hanya berhenti di satu titik dimana setiap orang, baik 

yang memberikan hadiah atau orang yang diberikan hadiah merasa puas atas 

hadiah yang diberi atau hadiah yang diperolehnya. Hadiah ibarat sebuah 

pemberian yang harus dibalas bagaikan pamrih, sehingga siapapun yang 

memberikan hadiah berhak atas balasan yang diterima di kemudian hari. Entah 

itu balasan hadiah yang sama atau bahkan hadiah yang lebih besar. Pola pikir 

seperti ini yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat dan 

instansi dimana hal ini dianggap sebagai perbuatan balas budi yang sah-sah saja 

dilakukan. Padahal kondisi ini justru adalah cikal bakal dari gratifikasi yang saat 

ini digadang-gadang sebagai salah satu indikasi fraud yang terjadi di sektor 

pemerintahan. 

Gratifikasi merupakan suatu pemberian hadiah yang ditujukan kepada 

seseorang yang memiliki jabatan tinggi di dalam instansi dengan maksud untuk 

mendapatkan imbalan atas apa yang diberikannya. Misalnya seorang pimpinan 

instansi memiliki peluang lebih besar untuk diberikan hadiah yang sangat mahal 

dibandingkan rekan kerjanya yang lain karena jabatan yang diembannya, jika 

pimpinan instansi ini tidak memiliki jabatan yang sangat tinggi di instansinya, 

mungkin saja dia tidak akan diberikan hadiah-hadiah mahal oleh kolega-

koleganya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan pimpinan instansi untuk 

mengistimewakan orang-orang yang telah memberikan hadiah kepadanya 

sebagai bentuk balas budi atas apa yang sudah didapatkannya. 

Jika gratifikasi memiliki konotasi negatif dengan nilai hadiah yang 

diberikan bisa dikatakan cukup tinggi, ada lagi modus pemberian hadiah yang 

terlihat lebih wajar untuk diberikan misalnya parcel. Pemberian parcel merupakan 
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hal yang wajar-wajar saja bagi setiap orang, namun hal ini bisa saja menjadi 

salah satu indikasi fraud seperti perlakuan gratifikasi yang seringkali terjadi. 

Terlihat sederhana, namun pemberian parcel ini kerap menjadi alasan yang 

wajar untuk diberikan, “ah, biasa saja, toh yang saya kasih kan cuma parcel 

sebagai ucapan terimakasih aja.” Pembelaan-pembelaan ini sering menjadi 

alasan seseorang dalam memberikan hadiah berupa parcel untuk melancarkan 

aksi-aksinya yang bisa menjadi suatu indikasi fraud. 

4.2. Waktu Pemberian Hadiah Mendukung Terjadinya Praktik Fraud  

Kapan waktu yang ‘’tepat’’ seseorang memberikan hadiah dan itu 

dianggap sebagai salah satu bentuk dari indikasi fraud? Pada saat apa kita bisa 

menyebutnya sebagai ‘’murni’’ sebuah hadiah dan pada saat apa kita bisa 

menyebutnya hadiah yang diharapkan imbalannya? Kebiasaan yang terjadi 

seseorang sering memberikan hadiah di awal atau di akhir. Maksud dari di awal 

dan di akhir yaitu, ketika seseorang membutuhkan pertolongan dari orang lain, 

misalnya kebutuhan agar proyek yang dia pimpin tidak mengalami hambatan. 

Pemberian hadiah bisa saja dilakukan di awal sebelum pertolongan itu dijalankan 

dengan maksud memuluskan apa yang menjadi kebutuhan si pemberi dengan 

alasan “biar cepat, atau biar lancar urusannya.” Di sinilah letak disalahartikannya 

pemberian hadiah, karena biasanya seseorang akan memberikan hadiah 

sebagai ucapan terimakasih setelah pertolongan dari orang lain sudah 

dilaksanakan, bukan saat pertolongan tersebut belum terealisasi dengan niat 

untuk melancarkan urusan-urusan pribadinya. 

“Ya yang terjadi di sini memang gini adanya mas, pemberian hadiah 
apapun anggapannya tetap dinilai wajar-wajar aja, makanya banyak kok 
Mas di instansi kita yang urusannya jadi lancar karena udah ngasih 
hadiah. Kan atasan juga gak enak kalo udah dikasih hadiah sama rekan 
kerjanya tapi gak mulusin urusannya, hehe (tersenyum).” 

Dari pendapat Bapak B di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah yang 

dilakukan sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi demi kelancaran 
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urusan seseorang sehingga hal ini tidak dipungkiri menjadi salah satu indikasi 

fraud yang terjadi karena adanya pemberian hadiah. Jika selama ini banyak 

akademisi lebih fokus pada tiga bentuk fraud yaitu kecurangan laporan 

keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi, maka dengan adanya penelitian ini 

bentuk fraud seolah bertambah satu yaitu adanya pemberian hadiah yang 

selama ini memang dianggap merupakan suatu perbuatan yang sah dan tidak 

perlu dikhawatirkan.  

Di dalam fraud tree, pemberian hadiah disebut juga sebagai illegal 

gratuities yang merupakan komponen dari korupsi dimana illegal gratuities yang 

dijelaskan di dalam fraud tree sendiri lebih condong kepada pemberian sesuatu 

secara ilegal dan pemberian ini sudah disepakati atau disetujui oleh kedua pihak 

sebelum aksi mereka dijalankan demi memuluskan urusan-urusan yang 

dianggap krusial oleh satu pihak. Kebiasaan ini justru menjadi salah satu bentuk 

fraud yang kerap dilakukan di Indonesia khususnya di Jawa Timur sendiri 

meskipun sifatnya berbeda dimana tidak ada kesepakatan sebelumnya antara 

kedua belah pihak untuk memberikan hadiah yang sesuai atau diinginkan oleh 

pihak lain dalam melancarkan aksinya, tetapi dalam praktiknya kegiatan 

pemberian hadiah ini memiliki maksud dan tujuan yang sama.  

Terlebih lagi, jika illegal gratuities dilakukan di awal dengan membuat 

kesepakatan atau perjanjian mengenai bentuk barang apa yang sesuai, maka di 

Jawa Timur sendiri hal ini kerap kali dilakukan di akhir dengan dalih sebagai 

bentuk ucapan terimakasih. Bentuk ucapan terimakasih ini sepertinya sudah 

menjadi rahasia umum dimana dalam bentuk apapun bantuan diberikan, tidak 

ada lagi pihak-pihak yang memberikan bantuan secara cuma-cuma. Misalnya, 

ketika seorang teman mungkin menolong kita untuk memudahkan suatu urusan, 

maka secara otomatis kita sebagai pihak yang diberikan pertolongan 

memberikan sesuatu sebagai bentuk ucapan terimakasih atas pertolongannya 
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tersebut. Dan tidak jarang apa yang kita berikan sebagai bentuk ucapan 

terimakasih sepadan dengan apa yang telah dia berikan atau bahkan kita 

membalasnya dengan sesuatu yang lebih besar dari pertolongan tersebut. 

“Tidak ada yang salah kok mas cuman lebih amannya memang lebih baik 
dikasih di akhir aja. Jadi kalo ada orang nanya kok tiba-tiba kita dapet 
sesuatu tinggal tunjuk aja hasil kerja kita. Seolah kayak pembenaran gitu 
lah jadi misal kita dapet sesuatu pun karena dikasihnya di akhir, ya bukan 
sesuatu yang salah karena kita juga udah nunjukin hasil kerja kita.” 

Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari Bapak A yang bekerja di 

Inspektorat dimana menurut pernyataan beliau, pemberian hadiah kepada pihak-

pihak tertentu dianggap wajar-wajar saja, namun untuk memberikan kesan 

“aman” dan tidak dicurigai, beliau berpendapat bahwa sebaiknya hadiah 

diberikan di akhir pekerjaan atau setelah pertolongan diberikan, sehingga ketika 

orang lain menganggap hal tersebut merupakan indikasi fraud dengan bentuk 

gratifikasi, mereka yang diberikah hadiah dapat berdalih bahwa apa yang mereka 

dapatkan adalah hasil dari pekerjaan yang telah mereka lakukan, sekedar 

ucapan terimakasih. Selanjutnya, hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak C 

yang merupakan informan dari pihak MCW dimana beliau juga seolah 

membenarkan bahwa pemberian hadiah merupakan hal yang wajar selama 

hadiah tersebut diberikan di akhir yaitu dalam arti bahwa memang sebaiknya 

hadiah yang merupakan bentuk apresiasi seharusnya diberikan ketika kita telah 

mencapai suatu hal yang dianggap sebuah pencapaian atau sesuai dengan 

tujuan. 

“Bagus-bagus saja toh kodrat kita memang pengen terlihat baik di depan 
orang. Tapi kita liat konteks hadiah kan "seharusnya" untuk 
mengapresiasi. Saya ambil contoh masak dulu kamu waktu SD jadi juara 
kelas dikasih hadiah dulu baru dapet rangking, gak kan?” 

Pernyataan dari Bapak C mengindikasikan bahwa tidak ada permasalahan yang 

berarti ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain dengan maksud tertentu 

karena kodrat setiap manusia adalah ingin terlihat baik. Meskipun didalam kata-
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kata Bapak C terdapat penekanan ketika mengatakan “seharusnya” dengan 

maksud bahwa pemberian hadiah memang seharusnya ditujukan untuk suatu 

bentuk apresiasi, bukan dalam hal lain seperti menyogok, menyuap dan lain 

sebagainya. Masalahnya, apakah pemberian hadiah yang selama ini dilakukan 

oleh beberapa pihak demi kelancaran tujuan yang ingin dicapainya juga 

merupakan suatu hal yang wajar meskipun dengan alasan hal itu dilakukan 

hanya sebagai tanda terimakasih? Padahal, dari kebiasaan-kebiasaan ini 

sebenarnya bisa menjadi salah satu indikasi fraud yang tidak terdeteksi karena 

telah menjadi rutinitas di dalam aktivitas sehari-hari. Ditambah lagi dengan tipikal 

masyarakat di Jawa Timur yang sangat sosialis dan benar-benar menjunjung 

rasa saling menghargai dan penuh rasa terimakasih. Mustahil rasanya jika 

bentuk pertolongan apapun yang diberikan kepada masyarakat, tidak mungkin 

tidak dibalas dengan bentuk hadiah sebagai rasa terimakasih dan penghargaan 

atas apa yang telah diberikan satu pihak kepada masyarakat di sini. 

Selanjutnya, pemberian hadiah berdasarkan waktu pemberian ini juga 

sebenarnya tergolong wajar ketika berbicara bentuknya, baik sebagai rasa 

terimakasih, oleh-oleh, atau penghargaan atas sesuatu. Kembali lagi bentuk 

pemberian hadiah ini tentu didasari oleh sebuah niat yang menghantarkan pelaku 

pada tujuannya tersebut. Dalam hal ini, peneliti tidak menjustifikasi bahwa orang-

orang yang diberi pertolongan adalah orang-orang yang memiliki niat buruk 

sehingga akan mengupayakan bentuk pemberian hadiah agar apa yang dia 

inginkan dapat tercapai, namun kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada 

umumnya tentu dapat membentuk niat seseorang. Karena, orang yang tadinya 

memiliki niat baik untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih, ketika 

dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan instansinya yang 

memiliki kecenderungan bekerja dengan mengharapkan imbalan tinggi, atau jika 

memberikan bantuan juga mengharapkan ucapan terimakasih dengan bentuk 
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hadiah yang mahal, maka seseorang yang tadinya memiliki niat baik ini akan 

perlahan-lahan menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan tempat dimana dia 

beradaptasi, sehingga bukan tidak mungkin perilaku seseorang akan berubah 

sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. 

“Kalau dilihat dari sisi waktu pemberian hadiahnya itu sih bagaimana 
kedua belah pihak menyikapinya ya. Kan ada tuh proyek konstruksi 
beberapa dicairin diawal memang buat memotivasi aja biar lebih giat. 
yang penting gak ada niat jelek.” 

Berikut merupakan pernyataan dari Bapak D selaku petinggi di GNPK yang 

peneliti temui saat melakukan wawancara atas penelitian ini. Beliau 

menyebutkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pemberian hadiah 

sebenarnya dapat memacu motivasi dari tim kerja selama hal tersebut tidak 

didasari oleh niat yang jelek. Sikap atas pemberian hadiah ini tergantung dari 

kedua belah pihak dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan tersebut sehingga 

apapun yang dilakukan selama memiliki niat yang baik maka tidak menjadi 

masalah yang berarti. Justru apa yang dianggap biasa dan wajar, terkadang 

memicu terjadinya sesuatu yang bisa berindikasi terhadap fraud. Hal ini 

meskipun terlihat lumrah, apalagi di kalangan masyarakat yang pada dasarnya 

memiliki jiwa sosialis yang tinggi tentu sangat sulit membedakan apa yang 

dianggap wajar dengan apa yang dianggap tidak wajar. Namun, bagaimana jika 

apa yang seringkali dianggap wajar akhirnya memberikan dampak kerugian tidak 

hanya bagi satu pihak melainkan juga kepada negara? Apalagi di dalam 

penelitian ini, instansi yang menjadi sumber peneliti adalah instansi yang 

berkaitan langsung dengan pemerintah dimana baik buruk dari dampak 

perbuatan yang dilakukan meskipun dianggap wajar maka imbasnya akan 

berdampak pada kerugian negara. 
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4.3. Jenis dan Nominal Harga Hadiah Mendukung Terjadinya Praktik Fraud  

Menurut KPK (2014), pemberian hadiah yang sering kali terjadi ini justru 

merupakan akar dari korupsi. Namun jika melihat kepada kebiasaan masyarakat, 

apakah indikasi fraud yang disebabkan oleh pemberian hadiah ini dapat 

diminimalisir? Berbicara mengenai pemberian hadiah sebagai bentuk gratifikasi, 

sebelumnya telah diberitakan bahwa presiden Joko Widodo menyerahkan gitar 

pemberian band Metallica kepada KPK karena terindikasi sebagai gratifikasi. 

KPK menilai bahwa harga gitar tersebut mahal dan termasuk dalam kategori 

barang tersier. Hal ini tentu memicu perdebatan sebenarnya adakah batas wajar 

mengenai jenis dan nominal harga hadiah yang boleh diberikan dan diterima oleh 

aparatur negara? 

“Saya tiap tahun dikirimi parcel sekedar buah-buahan dan kue lebaran. 
Yaaa lumayan lah menghindari kecurigaan orang lain. Kan gak mungkin 
juga ada orang yang sudah saya tolong terang-terangan ngasih barang 
mewah, pasti bakal banyak yang curiga, padahal parcel-parcel yang 
dikirim gak bisa digolongkan sebagai barang murah juga.” 

Pernyataan dari bapak A ini menunjukkan bahwa pemberian parcel lebaran 

berupa makanan dan bahan pokok memang hal yang lumrah dilakukan di setiap 

instansi asalkan masih dalam batas wajar dari sisi jenis dan nominal harganya. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya bahwa pemberian 

hadiah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah selama didasari niat yang tulus 

dan ikhlas, begitu pula dengan pemberian hadiah yang nominalnya cukup besar 

untuk dikategorikan sebagai pemberian hadiah, dalam hal ini KPK (2014) 

menjelaskan bahwa; 

“Walaupun pemberian hadiah tersebut diberikan secara sukarela dan 
setulus hati, namun pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai 
pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan 
kewajiban penyelenggara atau pegawai negeri.” 

Dari pernyataan KPK tersebut di atas apapun yang mendasari seseorang dalam 

pemberian hadiah termasuk dalam unsur gratifikasi yang sebaiknya dihindari. 
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Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dicegah 

mengingat kebiasaan yang telah tertanam dalam suatu instansi yang akhirnya 

merembet kepada hal-hal yang memicu tumbuhnya fraud. Berikut pernyataan 

dari Bapak B selaku informan yang berada di DPRD saat ditanya mengenai 

fenomena pemberian hadiah mahal kepada atasan kerja; 

“Itu kembali lagi kepada kemampuan dan kepantasan tiap-tiap orang. 
Kalo gak mampu yaudah jangan dipaksa, kalo mampu yaudah tidak apa-
apa. Begitu pula masak mau ngasih mangga 1 kilo ke atasan? Kan gak 
pantes diliatnya. Lagian gak etis lah masa kasih oleh-oleh ke atasan 
mangga 1 kilo hahaha.” 

Pernyataan Bapak B tersebut cukup membuat peneliti di satu sisi membenarkan, 

namun di sisi lain hal tersebut terlihat tidak pas karena tidak sesuai dengan 

peraturan yang seharusnya diaplikasikan di dalam dunia pekerjaan apalagi di 

instansi pemerintahan. Pemberian hadiah yang dimaksud Bapak B di sini bukan 

merupakan paksaan, namun menafsirkan bahwa jika tidak mampu memberikan 

hadiah mahal kepada atasan, lebih baik tidak perlu memberikan hadiah karena 

memberikan hadiah dengan harga yang rendah seolah tidak pantas. 

Kondisi-kondisi ini yang membuat setiap kegiatan dan aktivitas akhirnya 

tidak sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga hal ini menjadi 

satu dilema yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Pasalnya, kebiasaan ini sudah 

mengakar dan sangat sulit dihilangkan sehingga apapun bentuk perbuatan yang 

dilakukan dan mengarah kepada indikasi fraud ini sudah menjadi hal yang wajar 

dan biasa saja. Bahkan seorang informan dari GNPK yaitu Bapak D juga 

mengungkapkan bahwa pemberian hadiah dengan nominal harga yang mahal 

justru dari sisi positifnya berari orang-orang di instansi sudah kaya dan memiliki 

harta yang berlebih sehingga mampu memberikan hadiah yang mahal kepada 

atasan atau rekan kerja, hal ini dikemukakan oleh Bapak D sebagai berikut; 

“Kalo sisi positifnya kan berarti sekarang orang Indonesia sudah kaya-
kaya toh. Misalnya, mereka bisa bebas ngasih apa aja semahal apapun 
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juga pasti bisa diusahain karena kelebihan harta tadi. Sisi negatifnya ya 
gak ada batasan kita mau ngasih apa aja juga bebas sesuka kita.” 

Kewajaran dari pemberian hadiah ini nampaknya memang sudah tidak bisa 

dipungkiri lagi, bahkan hadiah yang diberikan juga sudah sewajarnya memiliki 

nominal harga yang cukup mahal supaya “tidak malu-maluin”.  

“Saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” 

(HR. Bukhari). Di dalam Islam memberi hadiah memang menjadi anjuran Nabi. 

Hal ini ditujukan agar sesama umat bisa saling mencintai dan mengasihi. Namun 

bagaimana jika hadiah menghadiahi justru akhirnya disalahartikan dan dijadikan 

satu alasan untuk melancarkan sebuah urusan demi kepentingan pribadi? Tentu 

saja hal ini menjadi polemik yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan 

yang sulit untuk dihindari. Selain itu, pemberian hadiah yang berujung pada 

indikasi fraud ini tidak didasarkan oleh kesadaran setiap individu, dimana hal ini 

dirasa hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja seperti yang diutarakan 

oleh informan dari MCW yaitu Bapak C mengenai pemberian hadiah dengan 

nominal harga yang tinggi. 

“Saya sih tenang saja karena sudah banyak lembaga penegak tindakan 
korupsi seperti KPK, polri dan kejaksaan. Selain itu para pemimpin juga 
mulai ada kesadaran untuk melaporkan dan menyerahkan apabila 
mereka diberi barang mewah.” 

Pernyataan Bapak C seolah menyerahkan seluruh kewajiban dalam menindak 

fraud kepada pihak-pihak yang bersangkutan, padahal untuk meminimalisir fraud 

yang mungkin terjadi memerlukan kesadaran diri kita sendiri selaku individu. Dan 

beberapa kesadaran pemimpin atas pemberian hadiah dengan indikasi gratifikasi 

juga hanya beberapa orang saja, tidak bisa menjadi populasi dari seluruh 

pemimpin yang memiliki kesadaran tersebut, sehingga hal ini yang seharusnya 

ditanamkan sejak awal.  
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Menurut KPK (2014) pemberian hadiah dengan nominal harga yang tinggi 

menjadi salah satu unsur gratifikasi karena hal ini dianggap sebagai upaya untuk 

mengurangi independensi dimana pihak yang diberi hadiah akan merasa 

memiliki hutang budi terhadap pihak yang memberikan hadiah, selanjutnya 

penerima hadiah yang notabene adalah pejabat atau pemimpin yang memiliki 

kewenangan di sebuah instansi akan terpengaruh dalam pengambilan 

keputusannya. Sementara hadiah lainnya bisa diberikan tidak hanya pada waktu 

lebaran saja, namun juga ketika ada acara pernikahan anak dari pimpinan 

instansi atau pegawai negeri yang terkadang mengandung unsur gratifikasi. Hal 

ini kemudian juga dipertegas oleh KPK bahwa pemberian hadiah dalam acara 

pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai gratifikasi ketika mengandung vested 

interest di dalamnya, dan jika memang hal itu kemudian terbukti maka KPK 

selaku lembaga penegak pemberantasan korupsi akan menindaklanjuti kasus 

tersebut dengan cara memeriksa daftar rencana undangan, contoh undangan, 

daftar tamu yang hadir, rincian sumbangan lengkap per undangan dan daftar 

pemberian karangan bunga dan natura lainnya.  

Batas nominal hadiah yang dianggap gratifikasi sendiri adalah tidak lebih 

dari satu juta rupiah, hal ini dijelaskan dalam peraturan yang diterbitkan oleh 

Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 15 Maret 2017. Peraturan 

batas nominal pemberian hadiah ini berlaku di setiap acara yang 

diselenggarakan seperti pernikahan, aqiqah, atau adanya musibah sementara 

untuk hadiah perpisahan, promosi jabatan nominal pemberian hadiah dibatasi 

hanya sampai dengan tiga ratus ribu rupiah, maka jika hadiah yang diberikan di 

atas dari nominal tersebut, akan dianggap sebagai gratifikasi. 
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4.4. Siapa yang Memberi dan Menerima Hadiah Tidak Mendukung  

       Terjadinya Praktif Fraud 

Fraud tidak hanya dilakukan dalam level horizontal, namun juga dalam 

level vertikal. Maksudnya di sini adalah tidak hanya melibatkan antar staff namun 

juga bisa melibatkan atasan. Masih terjadi perdebatan manakah yang lebih 

berpeluang menghasilkan perilaku fraud diantara dua pilihan ini: bawahan 

memberikan hadiah kepada atasan atau justru atasan yang memberikan hadiah 

kepada bawahan karena pada prinsipnya kedua praktik tersebut memang sama-

sama berpotensi menjadi perilaku fraud. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh bapak B: 

“Dimana letak salahnya seseorang yang ingin memberikan parcel sebagai 
ucapan terimakasih ke atasannya? Toh saya kirim parcel untuk Bapak X 
karena beliau sudah berjasa memberikan masukan positif bagi saya agar 
saya bisa mencapai posisi ini.” 

Pernyataan dari Bapak B cukup mengindikasikan bahwa beliau membenarkan 

pemberian hadiah berupa parcel yang ditujukan kepada atasannya. Hal ini 

dianggapnya suatu hal yang tidak salah karena niatnya hanya ingin memberikan 

parcel sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada atasannya yang telah 

memberikan bantuan agar ia bisa mendapatkan jabatan baru yang diembannya 

saat ini. Seolah mengamini pernyataan dari Bapak B, Bapak A juga memberikan 

pandangannya mengenai siapa yang lebih pantas memberi hadiah: 

“Tidak ada acuan baku siapa yang lebih pantas diberi hadiah antara 
atasan dan bawahan, toh selama niat kita baik mau gimana lagi? Karena 
kan pada dasarnya mau siapapun yang dikasih itu kan hak kita dan itu 
juga tergantung dari siapa yang membantu.” 

Bapak A memberikan penjelasan bahwa apapun bentuknya, semua tergantung 

dari niat si pemberi hadiah berapapun nominal dari hadiah tersebut, apapun 

bentuknya, semua tetap dianggap wajar-wajar saja selama niat dari si pemberi 

tulus ikhlas hanya sebatas memberikan hadiah. Sementara itu, Bapak C 
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memberikan pendapat bahwa pemberian hadiah sebaiknya dilakukan oleh orang 

yang merasa terbantu, berikut pernyataannya: 

“Kembali ke jawaban awal saya tadi. siapa yang merasa terbantu itulah 
yang sebaiknya memberi hadiah. Terlepas itu berpotensi menjadi perilaku 
fraud atau tidak. Ya hitung-hitung balas budi juga kan karena udah 
dibantu, masak kita gak ngasih sesuatu sebagai ucapan terimakasih.” 

Pernyataan Bapak C mengenai pemberian hadiah yang sebaiknya diberikan oleh 

orang yang merasa terbantu terlepas itu memiliki potensi fraud atau tidak sedikit 

menohok peneliti. Pasalnya, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa 

apapun bentuk hadiah yang diberikan meskipun didasari dengan niat ikhlas 

selama hal itu bisa mengganggu independensi seseorang atas jabatannya maka 

hal tersebut tetap dianggap sebagai gratifikasi. Hal yang membuat peneliti tidak 

habis pikir adalah, Bapak C sebenarnya adalah informan yang berasal dari MCW 

namun seperti tanpa pikir panjang, Bapak C secara langsung melontarkan 

kalimat tersebut  dimana akhirnya membuat peneliti berpikir bahwa meskipun 

beliau merupakan orang MCW, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 

mereka menganggap hal-hal berupa pemberian hadiah adalah suatu hal yang 

tidak masalah untuk dibiasakan.  

“Bukan masalah pantas atau tidak. Kan bawahan juga kerja keras nurutin 
maunya atasan jadi layak dihargai. Wajar lah kalo atasan ngasih hadiah 
anggap aja sebuah apresiasi. Kalo bawahan yang ngasih ke atasan ya 
kita khusnudzon aja dia lagi menyambung tali silaturrahim.” 

Sedikit berbeda dengan beberapa pernyataan dari hasil wawancara di atas, 

Bapak D menganggap bahwa  pemberian hadiah dari atasan maupun dari 

bawahan merupakan hal yang lumrah dan dianggap suatu hal yang dapat 

menyambung silaturrahim. Berbagai alasan mengenai pandangan-pandangan ini 

membuat peneliti berpikir bahwa apa yang mereka utarakan sebenarnya hanya 

sebuah alasan untuk membenarkan apa yang biasa terjadi di lingkungan instansi. 

Padahal telah jelas dikatakan bahwa gratifikasi dalam bentuk apapun merupakan 
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hal yang melanggar peraturan dan wajib dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang.  

 
Sumber : www.kpk.go.id 

Gambar 4.1 

Diagram Pemberian Hadiah 

Gambar di atas menunjukkan bahwa pemberian hadiah didasarkan atas 

kepentingan pribadi yang akhirnya menimbulkan konflik kepentingan terkait 

jabatan atau adanya kepentingan-kepentingan lain yang menyangkut pemberi. 

Hal ini tentunya timbul karena kebiasaan-kebiasaan memberi hadiah yang terjadi 

di lingkungan instansi sehingga penerima hadiah akan berbuat sesuatu kepada si 

pemberi. Menghindari hal tersebut, pegawai negeri harus membuat declaration of 

interest untuk memutus kepentingan pribadi sehingga pemberian hadiah yang 

menjadi kebiasaan ini bisa diminimalisir. Namun, pada kenyataannya hal ini 

sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang ada saat ini, pemberian hadiah 

justru tidak dihindari tetapi malah dianggap suatu hal yang wajar untuk dilakukan. 

Di dalam Islam, pemberian hadiah sebenarnya dianjurkan selama masih 

dalam konteks sosial, tradisi maupun agama, namun ketika berbicara pemberian 

http://www.kpk.go.id/
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hadiah terkait tugas dan jabatan, hal ini tentu saja dilarang seperti dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa hadiah untuk pejabat adalah 

kecurangan, dimana kecurangan di sini dikatakan dapat menghilangkan 

pendengaran, menutup hati dan penglihatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan 

Muslim juga dijelaskan bahwa uang terimakasih merupakan suatu hal yang 

dilarang; 

“...Sesungguhnya aku mengangkat seseorang dari kamu untuk suatu 
tugas yang Allah kuasakan kepadaku, lalu orang itu datang mengatakan, 
ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak 
duduk saja dirumah bapak dan ibunya sampai datang hadiah untuknya. 
Demi Allah janganlah seseorang dari kamu mengambil sesuatu yang 
bukan haknya kecuali kelak bertemu dengan Allah dengan membawa 
harta yang diambilnya itu...” (HR Bukhari, Muslim) 

Dalam Nahjul Balagha of Nazrat Ali diceritakan bahwa Ali Bin Abi Thalib menolak 

pemberian hadiah berupa kuda-kuda Persia dengan berkata “Anda telah 

membayar pajak Anda, sehingga menerima sesuatu dari Anda, walaupun Anda 

menawarkannya dengan sukarela dan tulus hati adalah kejahatan terhadap 

Negara”. Selanjutnya, menurut pandangan kristiani hadiah kepada pelayan publik 

bukan selalu suap, namun bukan berarti tidak tanpa pamrih seperti yang 

dijelaskan di dalam Amsal (17:8) “Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata 

yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung.” Dan 

“Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-

orang besar.” (Amsal 18:16).  

“Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu dan 
janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang 
bijaksana dan memutarblikan perkataan orang-orang yang benar 
(Ulangan 16:19). Suap dapat memutarbalikkan perkara orang benar dan 
keadilan (Keluaran 23:8), Suap janganlah kau terima, sebab suap 
membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan 
perkara orang-orang yang benar.” 

Sementara dalam pandangan Hindu, korupsi secara umum telah disabdakan di 

dalam Artharvaveda XII 1.1; 
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“Kebenaran/kejujuran yang agung, hukum-hukum alam yang tidak bisa diubah, pengabdian diri 
(pengekangan diri) pengetahuan dan persembahan (yadnya) yang menopang bumi, Bumi senantiasa 
melindungi kita, semoga di (bumi) menyediakan ruangan yang luas untuk kita.” 

Cukup jelas bahwa bentuk pemberian hadiah di dalam pandangan berbagai 

agama juga merupakan satu hal yang dilarang, namun mengapa kebiasaan ini 

seolah menjadi satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan? Padahal di dalam 

agama dan peraturan negara sendiri sudah terdapat larangan-larangan 

mengenai pemberian hadiah ini. Hal ini berarti tidak dapat dipungkiri bahwa 

kebiasaan-kebiasaan mewajarkan suatu hal yang sebenarnya telah dilarang 

telah menjadi akar dalam kehidupan di lingkungan instansi pemerintah, sehingga 

kebiasaan yang telah menjadi rahasia umum ini sangat sulit dihilangkan. 

4.5. Ikhtisar 

Memberi hadiah pada dasarnya sangat dianjurkan dalam konteks sosial 

seperti untuk menyambung persaudaraan. Memberi hadiah menjadi masalah 

apabila digunakan untuk mendukung terjadinya tindak kecurangan yang tidak 

sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Pemberian hadiah di kalangan 

PNS lumrah terjadi di seluruh daerah di Indonesia entah sebatas untuk memberi 

tanda terima kasih dalam arti positif maupun negatif. Untuk bisa mengidentifikasi 

apakah pemberian hadiah tersebut terindikasi fraud atau tidak, bisa dilihat dari 

beberapa aspek. 

Aspek pertama yaitu melihat pemberian hadiah dari waktu pemberiannya. 

Umumnya seseorang mendapatkan hadiah apabila telah menyelesaikan sesuatu 

atau membantu orang lain. Jika seseorang menerima hadiah padahal dia tidak 

melakukan apapun bisa dikatakan itu merupakan indikasi fraud karena kita tidak 

tahu apa niat tersembunyi dari memberi hadiah di awal. Aspek kedua adalah 

melihat pemberian hadiah dari sisi jenis dan nominal harganya. KPK sendiri telah 

menetapkan batas untuk harga parcel hari raya maksimal seharga tiga ratus ribu 

rupiah sedangkan untuk hadiah secara umumnya batas maksimal adalah 
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seharga satu juta rupiah, sehingga apabila seorang aparatur negara menerima 

hadiah melebihi nominal di atas dan jenis barangnya termasuk barang mewah 

maka perlu diselidiki apakah pemberian hadiah tersebut terindikasi fraud. Aspek 

ketiga adalah melihat siapa yang menerima dan memberi hadiah. Sebenarnya 

tidak ada aturan mengikat siapa yang seharusnya menerima atau memberi 

hadiah. Entah dia atasan atau bawahan ketika dia merasa memiliki kewajiban 

untuk membalas budi, maka tidak ada larangan untuk memberi dan menerima 

hadiah. Aspek ketiga lebih sulit untuk diendus apakah terindikasi fraud atau tidak 

karena memang tidak ada batasan untuk memberi hadiah sehingga untuk 

menanggulanginya kembali lagi kepada integritas yang dimiliki oleh aparatur 

negara. 
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BAB 5 

BANCAKAN: PENYALAHGUNAAN ISTILAH LOKAL 

UNTUK MENYAMARKAN FRAUD 

Ban-cak, Ban-cak-an: 1) Selamatan, Kenduri; 2) Hidangan yang disediakan 
dalam Selamatan; 3) Selamatan bagi anak-anak dalam merayakan ulang tahun 
atau memperingati hari kelahiran disertai pembagian makanan atau kue-kue 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

 

5.1. Pengantar 

Bancakan yang awalnya berasal dari istilah Jawa Barat kini telah diadopsi 

ke seluruh lapisan masyarakat baik tua muda maupun pria dan wanita. Kita 

sering melihat fenomena di sekitar kita di saat ada yang berulangtahun maka dia 

pun mentraktir temannya dengan cara bancakan atau makan beramai-ramai. Ada 

pula momen di bulan Ramadhan saat kegiatan buka bersama para muda-mudi 

masa kini mengikuti trend bancakan dimana dengan makan beramai-ramai 

diharapkan hubungan sosial mereka menjadi lebih erat. 

Kata “menjadi lebih erat” memang sesuai dengan konteks tujuan 

diadakannya momen bancakan di seluruh aspek sosial kita. Para orangtua kita 

terdahulu memang menjadikan momen bancakan untuk bertemu dengan para 

tetangga dan kerabat di segala kondisi baik susah maupun senang agar mereka 

dapat sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh sang empunya acara. 

Jika dalam momen bahagia seperti kelahiran anak, perkawinan ataupun 

kesuksesan kehidupan lainnya maka wajar jika sang pemilik hajatan ingin 

membagikan kebahagiaan tersebut kepada tetangga ataupun kerabatnya. Tidak 

ada satu pun perasaan negatif mengenai kesuksesan hidup si pemilik acara 

karena masyarakat terdahulu memang menjadikan momen bancakan untuk 

mensyukuri hidup. Begitu pula di saat momen sedih seperti kematian, sang 

pemilik hajatan pun tetap mengadakan bancakan dalam rangka agar para 

tetangga dan kerabat berkenan untuk memaafkan kesalahan dan ikut merasakan 
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kehilangan yang dialami oleh pemilik hajatan. Singkatnya, bancakan di masa 

lampau merupakan sebuah tradisi masyarakat bisa menjadi masyarakat 

seutuhnya dengan jalan saling terkait dengan anggota masyarakat lainnya. 

Lantas bagaimanakah jika bancakan diasosiakan dengan hal negatif yaitu 

dengan cara membagi-bagi hasil korupsi, sehingga justru mendukung terjadinya 

praktik fraud di sektor pemerintahan? 

5.2. Bancakan: Penyalahgunaan Istilah Lokal untuk Menyamarkan Fraud 

Bancakan ini sepertinya sudah menjadi tradisi dan kebiasaan baru di 

kalangan pemerintah negara. Banyak sekali kasus korupsi yang ramai terdengar 

karena adanya bancakan. Seperti kasus baru-baru ini mengenai salah satu 

BUMN yang dianggap sebagai bentuk bancakan. PT. Garuda Indonesia yang 

saat ini sedang dilanda masalah kerugian selama tiga tahun terakhir dianggap 

sebagai sebuah alat untuk melakukan bancakan dimana terdapat beberapa 

masalah lainnya di dalam tubuh Garuda, salah satunya adalah pengangkatan 

delapan direksi Garuda yang dianggap tanpa kompetensi tetapi karena adanya 

akomodasi politik. Hal ini kemudian disinyalir sebagai salah satu alat untuk 

memainkan bancakan. 

Selain itu mungkin sudah mendengar berita mengenai kasus korupsi yang 

menjerat walikota Malang dan beberapa anggota DPRD Kota Malang. Kala itu, 

Mohammad Anton selaku walikota Malang diduga memberikan “pelicin” kepada 

para anggota DPRD agar anggaran yang diajukan oleh Mohammad Anton 

diterima DPRD Kota Malang. Namun kenyataanya ternyata lebih rumit dari yang 

dikira banyak orang. Menurut salah satu anggota DPRD yang telah ditangkap 

KPK, alur yang sebenarnya terjadi adalah selama proses pembahasan RAPBD 

2015 dengan dewan salah satu pejabat pemkot menghubungi para organisasi 

perangkat daerah (OPD). Pejabat eselon II itu meminta setiap kepala OPD 

menyetor dana satu persen dari pos anggaran belanja langsung sesuai anggaran 
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yang diterima masing-masing OPD, misalnya dinas pekerjaan umum perumahan 

dan pengawasan bangunan (DPUPPB) dijatah anggaran Rp 174,9 Miliar maka 

harus menyetor Rp 1,7 miliar. Setoran itu dikumpulkan kepada oknum pejabat 

yang ditunjuk sebagai koordinator berapa pun jumlahnya. Nominal dari total 

anggaran belanja langsung 2015 seluruh OPD sebesar Rp 854,8 miliar sehingga 

satu persennya sekitar Rp 8,5 miliar yang seharusnya terkumpul. Tapi karena 

tidak semua OPD mau menyetorkan uang, diperkirakan yang terkumpul hanya 

Rp 2,2 miliar. Selanjutnya uang setoran dari OPD diserahkan kepada oknum 

dewan yang ditunjuk sebagai koordinator dan dibagikan ke anggota DPRD 

melalui pimpinan fraksi masing-masing. 

Para oknum pelaku tindakan fraud lantas mengasosiasikan kegiatan 

mereka sebagai kegiatan bancakan. Konteks bancakan yang awalnya digunakan 

untuk mempererat tali silaturrahim dengan cara membagi-bagi makanan kini 

mereka gunakan untuk memperlancar urusan mereka dengan cara membagi-

bagi uang. Kondisi ini semakin menambah daftar unsur korupsi dimana hal yang 

selama ini dianggap sebagai suatu kegiatan positif kemudian malah 

disalahartikan dengan kegiatan yang menjadi bentuk dari indikasi fraud. 

Sesuai dengan tujuannya, bancakan dimaksudkan untuk berbagi. Begitu 

pula di dalam kasus fraud, bancakan dilakukan dengan berbagi uang yang 

artinya kegiatan ini tidak dilakukan oleh dua belah pihak yang memiliki 

kepentingan saja, tetapi juga melibatkan orang lain sehingga membentuk sebuah 

kelompok. 

“Contohnya yang abah Anton kemarin ya? Sederhananya kita mau 
ngelanggar masa gak siap-siap dulu? Kita ngelanggar lalu lintas pun 
harus selalu siap kalo ditilang kan? Jadi wajar aja kalo orang yang 
ngelakuin tindakan fraud itu pasti berkelompok gak mungkin sendirian 
biar resikonya juga terbagi.” 

Berikut di atas merupakan pernyataan dari Bapak D selaku informan dalam 

penelitian ini ketika ditanya tanggapan beliau mengenai bancakan sebagai 



62 
 

pemulus fraud. Terlihat jelas bahwa kegiatan bancakan untuk memuluskan aksi 

fraud ini memang dilakukan secara bersama-sama dalam arti berkelompok. Hal 

ini mungkin dilakukan dengan tujuan agar satu kelompok tertentu tidak buka 

suara atas apa yang terjadi sehingga bagi-bagi uang diharapkan menjadi salah 

satu cara agar orang-orang yang terlibat ikut tutup mulut. Padahal, konsep 

bancakan sendiri sebenarnya tidak pantas ditujukan untuk kegiatan-kegiatan 

negatif dan merugikan seperti fraud tersebut. Namun, kenyataan yang terjadi 

istilah positif seperti bancakan malah digunakan sebagai istilah untuk menutupi 

kegiatan-kegiatan negatif seperti korupsi. 

“Nah ini jeleknya orang Indonesia. Mereka selalu menggunakan istilah 
baik buat nutupin tindakan jelek mereka. Kalo udah gini kan tiap ada 
kejadian jelek pasti mereka menjustifikasi tindakan mereka hanya gara-
gara ada istilah baik.” 

Pernyataan Bapak C di atas seolah mengamini bahwa istilah positif seringkali 

dijadikan perumpamaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif seperti fraud 

untuk menutupi tindakan mereka. Orang-orang kemudian menjustifikasi tindakan 

mereka atas istilah baik tersebut. Pembelaan-pembelaan tentu saja terjadi ketika 

pelaku fraud mendapatkan tuduhan atas apa yang dilakukannya, bisa saja dalam 

hal ini mereka berdalih bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan bancakan 

atas dana yang ada hanya untuk dibagi-bagikan agar dapat memenuhi 

kebutuhan instansi. Namun tetap saja di dalam kegiatan ini, apapun istilahnya 

selama hal tersebut merugikan pihak lain atau dalam hal ini yang menderita 

kerugian terbesar adalah negara, tentu tetap tidak bisa diampuni. Apalagi 

instansi pemerintahan adalah pelayan publik, yang artinya mereka mendapatkan 

amanah besar dari rakyat untuk mengelola dana yang diperoleh dari rakyat untuk 

kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat bagi negara bukan malah 

menggembungkan kantong sendiri dengan cara-cara licik dan malah 
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membagikan dana yang mereka peroleh kepada kelompok-kelompok tertentu 

untuk memuluskan aksi mereka. 

Kenyataannya, keadaan-keadaan ini memunculkan dinamika politik 

dimana dinamika politik sendiri seharusnya merupakan gerakan yang 

menimbulkan perubahan-perubahan dalam tatanan masyarakat yang mengacu 

ke arah yang lebih baik. Kepentingan-kepentingan individu atas sebuah jabatan 

di dalam instansi dan kemenangan politik menjadi dasar dari dinamika politik ini, 

tetapi sayangnya bukan mengarah ke sesuatu yang lebih baik, justru malah 

sebaliknya. Kepentingan ini menjadi alat untuk melakukan kegiatan yang bisa 

menguntungkan diri sendiri demi tercapainya tujuan-tujuan sepihak tanpa 

memperdulikan pihak lain yang merasa dirugikan. Bahkan kegiatan ini tidak lagi 

dilakukan sendiri seperti biasanya, namun justru berjamaah, bersama-sama. 

Tidak lagi “main sendiri”, Bapak B berpendapat sebagai berikut: 

“Ya seperti itulah dinamika politik mas jangan terlalu idealis nanti susah 
sendiri kalo gak punya temen. Kan anggapannya di dunia politik maupun 
di dunia kerja kita juga gak bisa hidup sendirian. Pasti kita butuh temen 
juga dalam arti positif itu ya saling tolong menolong walaupun 
konotatifnya yaa teman juga dibutuhkan untuk memperlancar urusan.” 

Justru Bapak B sendiri menyarankan untuk tidak terlalu idealis dengan 

pandangan sendiri hal ini menggambarkan bahwa ketika kita menjadi orang yang 

jujur dalam melakukan pekerjaan dan kita tetap berpegang teguh pada prinsip 

kejujuran kita, justru hal itu yang membuat kita rugi karena dianggap terlalu 

idealis yang pada akhirnya tidak ada yang mau berteman dengan kita. Di dalam 

instansi pemerintahan seolah menjadi jujur adalah suatu hal yang sangat tabu 

sehingga ketika kita tetap mengedepankan independensi, dan profesionalitas 

dalam bekerja, hal ini malah dianggap “sok suci” yang akhirnya kita sendiri akan 

dikucilkan di dalam kelompok organisasi ataupun instansi. 

Semakin miris ketika salah satu pejabat ditangkap maka akan ada 

puluhan orang lagi yang ikut tertangkap dibelakang si pejabat. Kondisi ini menjadi 
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salah satu bukti bahwa ketika banyak pihak mendapat bagian dari hasil 

bancakan, maka mereka harus siap menghadapi resiko untuk ikut merasakan 

menggunakan seragam orange berlabel KPK bersama-sama. Artinya, makan 

uangnya berjamaah, maka masuk penjaranya juga harus berjamaah. Kira-kira 

seperti itu juga yang diungkapkan oleh Bapak A: 

“Ya seperti itulah fenomena fraud di negara kita. Meskipun sudah terjerat 
kasus pun harus tetap berjamaah masuk penjaranya. Contohnya ya 
kasus fraud yang di Malang ini, lihat aja gak mungkin cuma satu atau dua 
orang yang bakal masuk penjara pasti abis ini bakal banyak anggota 
DPRD yang menyusul masuk.” 

Dari kondisi-kondisi ini peneliti berkesimpulan bahwa apapun kegiatan kerjanya, 

di instansi manapun, khususnya lagi di instansi pemerintahan yang merupakan 

lembaga pelayanan publik dan secara langsung berhubungan kepada negara, 

tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya tetap selalu ada kepentingan politik 

yang memicu adanya indikasi fraud. Seteguh apapun prinsip para pegawai 

pemerintahan, tetap saja memiliki resiko untuk melakukan kegiatan yang 

berujung pada indikasi fraud.  

5.3. Konsep Whistleblower di Indonesia 

Secara harfiah, whistleblower adalah orang yang melaporkan 

pelanggaran di sebuah instansi, di mana biasanya mereka adalah anggota atau 

karyawan dari instansi tersebut. Istilah whistleblower pertama kali digunakan oleh 

pegawai instansi pemerintahan yang menyampaikan pengaduan ke publik. 

Seorang whistleblower terkadang harus membayar mahal atas 

keberanian mereka untuk membongkar “kebobrokan” instansi mereka karena 

selain mengancam nyawanya sendiri, juga akan memberikan stigma buruk 

masyarakat kepada instansinya. Oleh karena itu whistleblower harus memiliki 

karakteristik yaitu; pertama, dia memang bagian dari sebuah instansi. Kedua, dia 

memiliki informasi valid yang tidak diketahui publik mengenai pelanggaran yang 

terjadi. Ketiga, dia memiliki bukti yang kuat untuk mendukung informasi yang dia 
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berikan. Keempat, dia menempatkan loyalitas kepada instansi di atas loyalitas 

kepada manusia. Kelima, dia memiliki nilai moral untuk melaporkan pelanggaran 

bukan hanya didasari oleh masalah personal. 

Berbicara mengenai nilai moral, di negara barat konsep whistleblower 

memang dimiliki oleh orang yang resah akan kebobrokan di instansi mereka. 

Mereka beranggapan bahwa lebih baik dikucilkan oleh teman daripada harus 

terlibat dalam pelanggaran. Berbeda dengan di dunia barat, konsep 

whistleblower di Indonesia kebanyakan dipraktekkan karena adanya rasa 

ketidakpuasan atas bancakan yang tidak adil. Mereka merasa bagian atas 

bancakan tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung, untuk itu mereka 

mengadukan dengan dasar untuk balas dendam semata. Konsep whistleblower 

seperti ini sangat tidak efektif karena fraud baru akan terbongkar ketika salah 

satu anggota merasa tidak puas atas bagian mereka. 

Penyalahgunaan istilah tidak hanya terjadi pada padanan kata bancakan, 

namun juga pada istilah whistleblower. Whistleblower memang kerap kali 

ditujukan pada orang yang berani mengungkap kebobrokan instansi tempat dia 

bekerja, atau setidaknya mengungkap fraud yang dilakukan oleh manajemen 

instansi. Faktanya, whistleblower tidak hanya sebatas itu justru seseorang yang 

menjadi whistleblower seringkali merupakan orang yang yang merasa tidak 

mendapat bagian dari aksi fraud yang dilakukan oleh kelompoknya. Mereka 

merasa bersih sehingga orang-orang whistleblower ini kemudian melaporkan 

tindakan korupsi atau fraud yang terjadi di instansi tempat dia bekerja. Konsep 

whistleblower sendiri sebenarnya belum dijalankan benar di Indonesia, karena 

mayoritas pekerja atau pegawai instansi merasa tidak ingin ikut campur dalam 

masalah-masalah yang terjadi, atau juga merasa tidak enak kalau harus 

melaporkan teman dan atasan sendiri karena adanya aksi fraud tersebut. 
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“Konsep whistleblower gak terlalu cocok sama budaya orang indonesia 
yang terkenal sopan santun mas meskipun kita gak tau isi di dalem 
hatinya. Itu artinya tugas sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi 
memang masih harus diemban sama aparat.” 

Pernyataan dari Bapak D mengindikasikan bahwa sebenarnya konsep dari 

whistleblower di Indonesia sendiri belum diterapkan dengan baik, dan konsep 

dari dunia barat ini cenderung berbeda dengan kebiasaan masyarakat di 

Indonesia sehingga akan sangat sulit diterapkan. Peneliti berusaha memberi 

contoh sederhana, orang Indonesia yang memiliki bisnis kuliner misalnya, tidak 

akan tega membiarkan temannya yang datang berkunjung ke kafe atau 

restorannya membayar apa yang dia pesan. Orang Indonesia, cenderung akan 

membiarkan temannya makan dengan gratis tanpa perlu membayar. Berbeda 

dengan budaya orang Barat yang apapun kondisinya setiap orang di sana 

dituntut untuk objektif dalam bertindak, berbeda dengan orang Indonesia yang 

cenderung subjektif dan sangat sosialis. Hal ini yang kemudian membuat 

peraturan yang diadopsi dari negara-negara Barat sulit untuk diaplikasikan di 

dalam kehidupan pekerjaan di negara Indonesia. Contohnya saja dari kegiatan 

bancakan yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam aksi 

bancakan tentu tidak ingin “bermain sendiri”, mereka akan mengajak kelompok-

kelompok lain untuk memuluskan aksi mereka dengan dalih “bagi-bagi rezeki.” 

Begitu pula ketika akhirnya terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka, 

bukan hanya satu orang yang akan ditangkap melainkan seluruh kelompok dari 

aksi ini juga akan ikut tertangkap. 

 Masalahnya, mengapa upaya tutup mulut dan bagi-bagi rezeki ini tetap 

bisa terciduk padahal sudah bermain dengan sangat aman dan rapi? Di sinilah 

peran whistleblower yang merasa tahu benar duduk perkara masalah yang 

sedang terjadi, namun pada realitanya, tidak mendapat sepeser pun bagian 

untuk menutup mulutnya. Karena merasa diperlakukan tidak adil, maka sang 
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whistleblower ini kemudian melaporkan tindak tanduk yang dilihatnya sebagai 

aksi fraud yang akhirnya menyeret banyak tersangka pelaku fraud. 

“Coba mas liat sendiri deh yang ditangkepin di tv. Dia pasti bongkarnya 
sambil emosi kan? Karena dia memang dahuluin masalah pribadinya dulu 
bukan murni biar dikira wah ini orang pahlawan membongkar tindak 
korupsi. Jaman sekarang gak ada lah mas orang yang benar-benar tulus 
mau mengungkap kejahatan demi kemaslahatan orang lain.” 

Pernyataan Bapak B di atas seolah meminta peneliti untuk membuka mata dan 

melihat apa yang sebenarnya terjadi dibalik pelaporan fraud oleh whistleblower. 

Kondisi-kondisi pelapor yang diiringi dengan tingkat emosional yang tinggi dalam 

mengungkap fakta adanya indikasi fraud menjadi salah satu bukti bahwa 

sebenarnya whistleblower ini merupakan salah seorang yang merasa dirugikan 

karena adanya tindakan fraud ini, entah memang merasa dirugikan secara 

langsung atau justru merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian. Tetapi 

kenyataannya, kebiasaan orang-orang Indonesia yang cenderung masa bodoh 

dengan urusan orang lain dan merasa perlu melaporkan sesuatu yang 

dianggapnya merugikan diri sendiri memang tidak bisa dipungkiri. Orang Jawa 

Timur misalnya, akan memilih untuk tidak mencampuri urusan orang lain selama 

itu tidak ada kaitannya dengan dirinya sendiri, sebaliknya akan merasa terusik 

jika bagian dari dirinya diganggu, sehingga kecenderungan melaporkan hal-hal 

terkait kecurangan akan lebih didominasi oleh orang-orang yang merasa ada 

bagian dari hak nya yang tidak dia peroleh pada saat terjadi aksi tersebut. 

“Kalo saya liatnya lebih banyak karena masalah personal. Yang jadi 
whistleblower juga biasanya yang dapet bagiannya paling kecil eh 
ketangkep pula yaudah dia cari temen dong di penjara. Ibaratnya udah 
dapet bagian kecil masa mau rasain hidup di jeruji besi juga sendiri” 

Masalah personal yang disebutkan Bapak A dijelaskan sebagai salah satu sebab 

seorang menjadi whistleblower. Dan biasanya, whistleblower ini juga tidak hanya 

orang-orang yang bersih tanpa jeratan kasus fraud saja, tetapi juga tersangka 

kasus fraud  yang kemudian menjadi whistleblower untuk menyeret temannya 
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yang lain agar bersama-sama merasakan resiko yang harus ditanggung dari aksi 

mereka melakukan tindak kecurangan. Dan lebih mirisnya lagi, kasus fraud yang 

selama ini belum terungkap memiliki kecenderungan dimana orang-orang yang 

melakukan aksi ini bisa menutupi tindakannya dengan sangat baik sehingga sulit 

untuk dideteksi. Seperti ungkapan dari Bapak C yang mengatakan: 

“Pada prinsipnya, fraud ini kan gak bisa dilakukan sendirian ya, pasti 
berkelompok karena kalo sendiri kan resikonya lebih besar daripada 
berkelompok, jadi selama imam koruptornya masih adil bagi-bagi hasilnya 
saya jamin gak bakal terbongkar haha (tertawa).” 

Apa yang diungkapkan Bapak C ini membuat peneliti merasa kaget karena justru 

beliau bisa menjamin hal-hal tersebut tidak akan terbongkar selama imam 

koruptornya dapat adil membagi hasil. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya 

pencegahan dan pendeteksian atas tindakan fraud di negeri ini sebenarnya 

masih belum cukup optimal dan efektif untuk memberantas fraud itu sendiri, 

karena dalih pembelaan dan bentuk fraud yang cukup banyak muncul dari 

kebiasaan-kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat luas. 

Kondisi whistleblower juga sebenarnya di ambang salah dan benar. 

Masih banyak orang yang enggan mengungkapkan apa yang terjadi di 

instansinya karena takut dianggap pengkhianat, sehingga orang yang menjadi 

whistleblower cenderung adalah orang yang memiliki masalah personal dengan 

pihak-pihak terkait tindakan fraud. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa 

whistleblower bisa saja dianggap pahlawan karena berani mengungkapkan apa 

yang menjadi kejanggalan dari tindakan fraud, namun hal ini sangat jarang sekali 

terjadi. Tidak banyak orang yang benar-benar jujur dan memegang teguh prinsip 

independensi dan profesionalitas menjadi whistleblower untuk kemudian 

dianggap sebagai pahlawan. Mereka yang jujur cenderung lebih memilih diam 

dan acuh tak acuh dengan apa yang terjadi. Lebih baik memikirkan kehidupan 

sendiri daripada sibuk menjadi pahlawan dalam pelaporan fraud daripada nanti 
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juga bisa dianggap sebagai pengkhianat akibat sok menjadi pahlawan. Tidak 

salah jika whistleblower yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang memiliki 

masalah personal atau kepentingan pribadi dengan pelaku fraud dibandingkan 

orang-orang yang murni bersih dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali 

dengan tindakan fraud. 

5.4. Konflik Kepentingan yang Masih Menghantui Instansi Pemerintah 

Konflik kepentingan terjadi jika seseorang dalam mengambil keputusan 

tidak memihak kepada nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran. ACFE 

memasukkan konflik kepentingan sebagai komponen fraud tree karena dapat 

menjadi justifikasi atau pembenaran suatu pilihan dan keputusan berdasarkan 

kehendak pribadi atau golongan tertentu. Apabila perilaku ini tidak dicegah, maka 

dapat menstimulasi perilaku fraud serta menyebabkan pembiaran praktik 

pengelolaan organisasi yang tidak sehat dan tidak transparan. 

Bancakan yang pada awalnya berkonotasi positif kini berubah 

berkonotasi negatif karena banyak konflik kepentingan di dalamnya. Pada kasus 

walikota Malang menyuap anggota DPRD saat penyusunan anggaran 

mengindikasikan adanya konflik kepentingan dimana walikota menginginkan agar 

anggaran yang dia ajukan harus diterima DPRD dengan cara memberikan 

pelicin. Konflik kepentingan lainnya adalah pada saat DPRD membagi-bagikan 

uang bancakan kepada para anggota fraksi disitu ada konflik kepentingan politik 

yang disesuaikan oleh jumlah kursi yang diduduki anggota dewan dari partai 

tertentu.  

Konflik kepentingan ini juga dapat terjadi pada situasi ketika seorang 

pemangku jabatan melibatkan kepentingan pribadinya dalam mengemban 

amanah di dalam jabatannya tersebut. Konflik kepentingan menjadi tidak etis 

ketika mempengaruhi kepentingan publik demi kepentingan keuangan pribadi 

atau mempengaruhi pengambilan keputusan demi kelancaran kepentingan 
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pribadi yang sedang dijalankannya. Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan 

konflik kepentingan selain bancakan yang telah disebutkan di atas, konsep 

pemberian hadiah atau gratifikasi juga menjadi salah satu faktor adanya konflik 

kepentingan yang terjadi. Whistleblower misalnya, seseorang akan lebih 

cenderung menjadi whistleblower ketika dirinya harus dihadapkan dengan konflik 

kepentingan yang ternyata tidak sesuai dengan kepentingan pribadinya sendiri. 

Menurut KPK (2016), konflik kepentingan secara umum dapat diartikan 

sebagai situasi dimana seseorang berada pada posisi yang diberi kewenangan 

oleh sebuah instansi untuk mencapai penugasan yang telah diberikan 

kepadanya sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan 

kepentingan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan ini dapat menyulitkan 

orang tersebut dalam menjalankan tugasnya. Berikut bentuk dari pola konflik 

kepentingan menurut KPK (2016); 

 

Sumber : www.kpk.go.id 

Gambar 5.1 

Diagram Pola Konflik 

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa pola konflik kepentingan di dalam 

sebuah instansi terdiri dari empat dimensi, yaitu personal, relasional, kultural dan 

struktural. Dalam dimensi personal terdapat kepentingan-kepentingan pribadi 

http://www.kpk.go.id/
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yang menyangkut karakteristik, emosional dan spiritual seseorang, selanjutnya 

relasional hubungan relasi antara suatu kelompok atau individu di dalam instansi 

tentu mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, dinamika 

hubungan antara pemangku kepentingan juga menjadi salah satu penyebabnya. 

Sementara pada dimensi kultural, nilai-nilai kultural di dalam suatu lingkungan 

organisasi atau instansi juga akan berpengaruh pada bagaimana organisasi 

melakukan kegiatan operasionalnya, dan terakhir di dimensi struktural, desain 

struktur organisasi atau instansi juga memberikan pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan pada suatu instansi. 

Interaksi hubungan tersebut tentunya akan dapat memunculkan potensi 

benturan atau konflik kepentingan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di 

dalam instansi. Ketika seseorang memiliki kepentingan dalam suatu hal tertentu, 

maka mereka akan mencoba mengintervensi permasalahan tersebut guna 

melindungi kepentingan mereka. Dan dalam konflik apapun, semuanya akan 

mengandalkan kekuasaan dimana hukum dan etika juga dilanggar. 

“Ini yang agak susah, dulu saya kira banyak praktik KKN karena ada 
penerimaan PNS lewat jalur belakang. Eh sekarang udah dibuat 
setransparan mungkin pun masih ada aja pelanggaran. Kalo menurut 
saya lebih baik budaya organisasi dulu yang dibenahi toh nanti ujung-
ujungnya kualitas SDM juga naik kalo organisasinya udah tertata.” 

Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak C 

dimana menurut beliau saat ini segala sesuatunya sudah dibuat setransparan 

mungkin, namun tetap saja terdapat konflik kepentingan. Sehingga menurutnya 

perlu dibenahi budaya organisasinya terlebih dahulu, agar kualitas SDM-nya juga 

menjadi lebih baik. Hal ini juga menjadi pe-er kita bersama dimana konflik 

kepentingan ini juga muncul dari adanya kebiasaan-kebiasaan yang selalu terjadi 

di lingkungan instansi dimana kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari 

kehidupan berorganisasi. Sementara itu, konflik kepentingan yang sering terjadi 
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di pemerintah juga menjadi salah satu hal yang sangat sulit dihilangkan apalagi 

konflik kepentingan ini juga melibatkan politik di dalamnya. 

“Karena ini konteksnya politik ya gimana-gimana ini dimulai waktu 
pemilihan legislatif sih. Kita duduk di sini kan ngewakilin tiap partai dan 
tiap partai punya idealisnya masing-masing, selain itu tiap fraksi juga ada 
jatah kursi masing-masing.” 

Menurut Bapak B, konflik kepentingan yang didasarkan dari kepentingan politik 

ini sudah dimulai sejak pemilihan legislatif dimana pemilihan ini akhirnya diwakili 

oleh tiap-tiap partai yang terpilih sehingga siapapun yang menduduki kursi 

jabatan merupakan orang-orang yang memiliki konflik kepentingan. Hal-hal 

seperti ini juga yang menjadi dasar munculnya indikasi fraud dimana indikasi 

fraud karena konflik kepentingan ini jelas sangat marak terjadi. Dan ini sangat 

sulit sekali untuk diminimalisir karena akar dari masalah di dalam konflik 

kepentingan berasal dari keadaan-keadaan ini. 

“Ini lebih kepada iklim di tiap-tiap instansi. Ada yang kepala dinasnya 
galak ada juga yang slow. Karena gimana pun juga pimpinan di 
lingkungan kerja kan juga membentuk budaya kerja di sebuah instansi. 
Harapan saya generasi penerus bisa lebih fleksibel dalam arti positif jadi 
setidaknya bisa mengingatkan yang lain.” 

Berikut merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak D selaku informan 

yang berasal dari GNPK beliau mengatakan bahwa bagaimanapun konflik 

kepentingan tergantung pada iklim di tiap instansi karena iklim di instansi juga 

mempengaruhi apakah pemangku kepentingan juga memiliki konflik kepentingan 

atau tidak, karena konflik kepentingan ini setidaknya juga didasari oleh siapa 

yang menjabat secara struktural. Jika pemangku kepentingan merupakan orang 

yang dapat memilah antara kepentingan pribadi dan kepentingan pekerjaannya 

maka kecil kemungkinan di dalam instansi terdapat konflik kepentingan. Namun, 

pada kenyataannya di instansi manapun memiliki kecenderungan dimana 

terdapat konflik kepentingan karena adanya pemilihan politik tadi, sehingga hal 

ini juga berpengaruh pada iklim di instansi yang lama-kelamaan menjadi akar 
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dari indikasi fraud yang sulit untuk ditanggulangi. Hal ini juga diamini oleh Bapak 

A yang berpendapat: 

“Saya kira di semua instansi juga gini kok mas mau di swasta atau di 

BUMN. Cuma kita ini kan aparatur negara yang mengabdi ke negara, 

kasarannya gak mikir cari untung lah. Mbok ya itu yang dijadiin pedoman 

kerja. Tapi sayangnya masih banyak orang yang tidak mempedulikan itu.” 

Bapak A yang merupakan informan dari Inspektorat, mengatakan bahwa baik di 

instansi swasta, instansi pemerintah dan BUMN tentu saja terdapat konflik 

kepentingan yang sulit dihindari. Namun, Bapak A mengaku bahwa aparatur 

negara seperti beliau sama sekali tidak mencari untung dan berharap hal-hal 

yang dilakukannya di instansi ini dapat dijadikan pedoman kerja oleh instansi-

instansi yang lainnya. 

5.5. Ikhtisar 

Bancakan yang pada awalnya merupakan istilah untuk menggambarkan 

kegiatan positif berupa berbagi-bagi rezeki kepada orang terdekat kini telah 

mengalami pergeseran makna. Sayangnya pergeseran tersebut ke arah negatif 

dimana pada saat ini praktik fraud sering dilakukan secara berjamaah sehingga 

perlu ada pembagian yang adil untuk semua pihak yang terlibat. Jika salah satu 

orang yang terlibat tindakan fraud merasa bahwa bagiannya kurang justru akan 

berbahaya karena orang ini berpotensi menjadi whistletblower dan membongkar 

praktik fraud yang selama ini terjadi. Whistleblower yang harusnya diasosiasikan 

sebagai pahlawan karena membongkar praktik fraud kini kebanyakan diwakili 

oleh pihak yang merasa bagian bancakannya tidak adil. Konflik kepentingan 

seperti ini memang terjadi di seluruh instansi, baik itu pemerintahan maupun 

swasta atau BUMN dan bukan tidak mungkin akan terus berlanjut jika tidak 

dilakukan perubahan mulai dari pola pikir individu dan kultur organisasi. 
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BAB 6 

ASUMSI ANGGARAN BELANJA HARUS TERSERAP 100%: 

TREND MANIPULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA 

 

6.1. Pengantar 

Sejak ditetapkannya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah 

daerah berhak untuk mengatur keuangannya secara mandiri. Untuk mengawasi 

kebebasan ini tentunya telah dibangun sistem pencegahan untuk meminimalisir 

adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contohnya 

adalah mekanisme penyusunan anggaran yang bisa diakses masyarakat. 

Pertanggungjawaban anggaran yang transparan merupakan sinyal bahwa 

pemerintah daerah setempat telah menjalankan fungsi sistem pengendalian 

internal dengan baik. Namun tidak bisa dibantah bahwa kebebasan pengelolaan 

anggaran selalu memiliki godaan tersendiri untuk “bermain” di dalamnya. 

Kebiasaan untuk “bermain” dalam anggaran ini tidak sepenuhnya salah sistem 

kemandirian yang dianut oleh pemerintah pusat namun kembali kepada kualitas 

diri oknum aparatur negara yang bersangkutan. Di satu sisi kita mengharapkan 

adanya pengelolaan keuangan daerah yang bebas dari campur tangan 

pemerintah pusat, namun di sisi lain masih ada mental yang susah diajak untuk 

bertanggungjawab atas amanah yang telah diberikan.  

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena makin berkembangnya 

kreativitas dalam “mempermainkan” anggaran belanja. Fraud terhadap anggaran 

belanja dapat dilakukan oleh pihak internal pemerintah, pihak luar yang memiliki 

kontrak kerja dengan pemerintah, dan kolaborasi antara kedua pihak tersebut. 

Untuk yang disebutkan terakhir memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi untuk 



75 
 

dibongkar dan dibuktikan karena melibatkan dua pihak yang saling diuntungkan 

dan biasanya telah terjalin selama beberapa lama. 

Secara teoritis semakin besar tingkat pengungkapan atas tindakan fraud 

akan mengurangi keinginan untuk melakukan tindakan fraud. Namun hal ini  

masih belum efektif karena kasus yang berhubungan dengan tindakan fraud 

cepat hilang dari pemberitaan karena ketidaktuntasan kasusnya dan hukuman 

yang masih sangat ringan sehingga efek jera yang diharapkan bisa membuat 

kapok justru malah diremehkan. 

6.2. Menjalin “Komunikasi” dengan Pihak Ketiga 

Salah satu contoh kolaborasi antar pemerintah dan pihak luar dalam 

“mempermainkan” anggaran adalah pada saat pengadaan barang yang 

merupakan komponen belanja modal dalam anggaran. Motif kecurangan bisa 

terjadi pada saat tahap penyusunan anggaran. Artinya pada tahap penyusunan 

ini sudah ada pengajuan dari pihak vendor yang digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan harga barang dalam anggaran belanja tersebut. 

Ada sejenis balas budi yang harus ditanggung oleh pihak vendor atas 

dipakainya pengajuan tersebut. Namun pasar tetaplah pasar dan tidak ada yang 

ingin merugi dalam transaksi tersebut. Biaya balas budi tersebut tidak 

dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan pihak vendor namun 

ditambahkan sebagai harga jual atau yang biasa disebut penggelembungan 

harga. Selanjutnya saat tahap pelaksanaan pengadaan, pihak vendor akan 

berusaha untuk menekan biaya agar mendapatkan keuntungan yang tetap utuh. 

Praktik semacam ini bisa dimodifikasi sedemikian rupa tergantung oknum pelaku 

namun tujuannya tetap sama, yaitu keuntungan untuk kedua belah pihak. Jika 

kedua belah pihak merasa untung maka kasus fraud seperti ini tidak akan 

muncul ke permukaan karena kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. 
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Mark up anggaran belanja bukan lagi menjadi hal yang asing di kalangan 

instansi pemerintahan, mengingat seluruh anggaran belanja memang harus 

disusun sebelumnya sehingga penambahan anggaran belanja juga sudah 

dipertimbangkan sebelum pengajuan anggaran dilaksanakan. Mungkin sebagian 

orang akan berpikir untuk memaklumi adanya mark up anggaran belanja yang 

dilakukan mengingat dalam kenyataannya bisa saja terdapat biaya-biaya yang 

tidak terduga muncul, atau harga barang yang akan dibeli tiba-tiba melambung 

sehingga mark up anggaran akan membantu hal-hal spontan seperti ini. Namun, 

bagaimana jika mark up anggaran ini memang sudah direncanakan sebelumnya? 

Atau biaya-biaya yang tidak terduga bisa saja muncul tetapi dalam angka yang 

cukup fantastis? Logiskah? Di sinilah permainan-permainan dimulai. 

Menurut Seknas Fitra, korupsi bukan saja terjadi pada saat pelaksanaan, 

tetapi sudah mulai pada saat perencanaan dimana dalam proses perencanaan 

anggaran terdapat lima aspek yang mewarnai yaitu; top down, bottom up, 

partisipasi, teknorasi dan politik. Proses top down anggaran yang dialirkan dari 

pusat ke bawah merupakan suatu hal yang sudah direkayasa sementara bottom 

up hanya merupakan bentuk formalitas saja bukan negosiasi dimana hal ini 

hanya sebatas penyampaian kepada publik. Titik rawan korupsi seringkali berada 

pada tahap pembuatan rancangan anggaran SKPD, saat dilaksanakan rapat 

SKPD disitulah terjadi negosiasi dimana rencana-rencana “siluman” dapat 

muncul, entah disusun melalui program rencana pembangunan jangka 

menengah daerah (RPJMD), atau pada saat proses penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), di sini 

seringkali diselipkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan anggaran agar 

menjadi lebih besar. Tidak heran jika dalam realisasi pengadaan barang atau 

perjanjian atas kegiatan yang akan dijalankan bisa saja dilakukan dengan 

menjalin komunikasi dengan pihak luar.  
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Komunikasi dengan pihak ketiga dapat dijalin dengan perjanjian 

kerjasama dan kesepakatan harga yang telah ditentukan yang kemudian 

dimuluskan dengan uang anggaran yang berlebih. Banyak sekali contoh kasus 

tersebut yang sering terjadi. Contoh sederhana misalnya, ketika peneliti 

berkesempatan untuk melakukan wawancara di bagian keuangan suatu instansi 

pemerintahan, peneliti tidak sengaja melihat salah satu pegawai mengisi kuitansi 

kosong dan menandatanganinya sendiri. Sedikit mencuri dengar perkataan Mbak 

Y yang sepertinya sudah terbiasa melakukan hal tersebut, beliau berkata; 

“Catering makan rapat kemarin, harganya aku tulis 25.000 per box saja 
ya? Cemilannya 12ribu per box. Berarti dikali 25. Gapapa ya aku 
tambahin harganya 7ribu per box, lumayan kan nanti sisanya bisa buat 
kita karaoke. Haha.” 

Jika dihitung, hasil mark up yang dilakukan mbak Y mungkin tidak seberapa 

nominalnya dibandingkan dengan nilai mark up anggaran infrastruktur yang 

digelapkan oleh beberapa tersangka korupsi yang sudah diciduk KPK. Namun, 

benih-benih kecurangan sudah mulai muncul sejak melakukan kecurangan 

dalam nominal yang kecil. Realitanya, inilah yang sering terjadi pada praktiknya. 

Atau contoh lain, kerjasama dengan pihak ketiga untuk menuliskan nominal 

harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan untuk saling 

memberi keuntungan juga sering terjadi, padahal harga barang yang dibeli harga 

jualnya tidak sesuai dengan nominal angka yang sudah disepakati di dalam nota 

pembelian. Bahkan Bapak A selaku informan juga membenarkan adanya kondisi 

tersebut: 

“Saya rasa bukan rahasia umum lagi kalo ada budaya nota kosong 
dimana kita bisa mengisi nominal harga sesuai yang kita inginkan. 
Selama selisihnya tidak terlalu jauh dengan anggarannya saya rasa tidak 
masalah. Itu juga udah jadi satu hal yang dianggap biasa di lingkungan 
kerja.” 

Bapak A justru malah memaklumi pengisian nota kosong yang menurutnya 

sudah menjadi rahasia umum ini selama selisih dalam pengisian di nota kosong 
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tidak jauh berbeda dengan anggarannya. Pernyataan ini cukup menohok peneliti, 

karena meskipun keadaan ini sudah tidak asing lagi di kalangan instansi 

pemerintah, seharusnya kebiasaan ini tidak diteruskan karena justru dari 

kebiasaan-kebiasaan kecil yang bersifat rutin inilah muncul indikasi fraud yang 

jauh lebih besar. Johnson (2009) mengatakan bahwa, there is no such thing as a 

small fraud, it is a large fraud in the process of growing up, hal ini berarti 

kecurangan yang terjadi meskipun dinilai sangat kecil tetaplah merupakan 

sebuah kecurangan yang sedang dalam proses tumbuh menjadi lebih besar.  

Mengamini pernyataan Bapak A, Bapak B juga memiliki pendapat yang 

hampir sama mengenai masalah nota kosong dan mark up harga: 

“Saya rasa tidak ada masalah selama nominal tidak digelembungkan 
berlebihan. Toh kita bisa akui sebagai biaya transport, makan ataupun 
parkir. Berapa sih mas nominalnya kalo cuma di mark-up buat kebutuhan 
sehari-hari kan gak tergolong materiil kalo dibandingkan dengan jumlah 
anggaran yang sampai milyaran.” 

Dengan entengnya, Bapak B berpendapat bahwa tidak masalah jika perlu 

menggelembungkan harga selama tidak berlebihan dan hal itu bisa diakui 

sebagai beban. Hal ini tentunya tidak dibenarkan terjadi, karena kebiasaan ini 

yang nantinya akan terus membawa instansi pemerintahan kepada kasus-kasus 

fraud yang lebih besar dan tidak akan pernah bisa terlepas dari itu. Beberapa hal 

yang bisa dilakukan untuk mengurangi mark up anggaran adalah sedari dini 

untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sekecil apapun angka yang tidak sesuai 

dengan realita yang ada adalah bentuk dari tindak kecurangan. Namun 

bagaimana jika hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sangat wajar terjadi? 

Rasanya sangat sulit sekali untuk dihindari. 

Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga merupakan satu hal yang 

penting dalam melakukan bisnis, dan instansi pemerintahan tentu saja tidak 

lepas dari kerjasama tersebut. Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai 

instansi termasuk juga UMKM. Mengapa UMKM? UMKM disinyalir dapat 
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membantu pergerakan perekonomian rakyat kecil dan tentu saja anggaran 

UMKM juga sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dimana dalam hal ini juga 

terdapat kemungkinan bahwa anggaran untuk program memajukan UMKM di 

mark up sedemikian rupa demi memuluskan kepentingan pribadi. Contoh 

sederhana beberapa UMKM memilih untuk mengajukan proposal atas bisnis 

yang akan mereka jalankan dan mereka membutuhkan dana yang tidak kecil 

dalam usaha mereka tersebut, karena UMKM merupakan satu bentuk unit bisnis 

yang tergolong kecil, kerjasama terkait usaha kecil tersebut mungkin saja tidak 

mendapatkan sokongan dana sepenuhnya, kebanyakan dari usaha-usaha 

tersebut hanya mendapat beberapa persen saja dari nominal kerjasama yang 

diajukan.  

Apa yang terjadi? Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara 

sepihak tanpa diketahui pihak lainnya. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas 

publik terhadap hal ini menjadi salah satu momok menakutkan bagi banyak 

pihak. Tidak hanya UMKM, dana bos, tunjangan bidik misi juga berpotensi 

menerima pemangkasan dana. Karena itu, kerjasama yang dijalin antara UMKM 

dan pemerintah akhirnya harus “pintar-pintar.” UMKM yang membutuhkan dana 

juga ikut memainkan nota palsu agar anggaran dana mereka bisa cair 100%. 

Roda ini seolah terus berputar, dari kalangan atas hingga kalangan bawah ikut 

memainkan peran untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Hal ini juga 

diperkuat dengan pernyataan bapak D: 

“Roda ekonomi yang terus berputar mau tidak mau membuat pelaku 
UMKM terus berinovasi. Selain inovasi produk, ternyata juga ada inovasi 
jasa nota. Sehingga saya tidak bisa langsung menyalahkan pelaku 
UMKM ataupun instansi terkait karena begitulah pasar bekerja. Ada 
permintaan ada penawaran, ada harga ada rupa.” 

Ungkapan Bapak D seolah memberikan gambaran pada realita yang ada, bahwa 

pelaku UMKM juga harus pintar-pintar “mengakali” pemerintah yang juga 

“mengakali”. Karena jika tidak begitu, maka pelaku UMKM sama sekali tidak 



80 
 

merasakan bantuan yang sepantasnya dari pemerintah atas usaha kecil mereka. 

Hal ini pun menurut Bapak D tidak bisa menyalahkan dua belah pihak yang 

saling mengakali karena sistem pasar bekerja sedemikan rupa, roda ekonomi 

dengan sistem mekanisme pasar harus dituruti. Kembali lagi sangat berbeda 

dengan kebiasaan dan tipikal masyarakat Indonesia yang subjektif dalam 

menentukan suatu hal. Pemilihan kerjasama misalnya, tentu sudah ditentukan di 

awal dan tidak asal main tunjuk, pilihan pasti akan jatuh pada orang yang lebih 

dikenal dan memiliki hubungan istimewa, hal ini tidak hanya ditujukan untuk 

mewujudkan kepentingan pribadi, namun bekerjasama dengan orang yang 

sudah dikenal nyatanya akan lebih banyak memberikan kemudahan. 

“Sebenarnya dilema, di satu sisi perekonomian rakyat kecil bisa 
terdongkrak tapi di sisi lainnya membuka celah untuk melakukan 
manipulasi angka. Sehingga jalan tengahnya adalah bagaimana caranya 
agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan terlebih dahulu.” 

Seperti apa yang dinyatakan oleh Bapak C, bentuk kerjasama dengan 

pemerintah nyatanya memang membentuk sebuah dilema. Perekonomian 

mungkin bisa terdongkrak namun manipulasi angka laporan keuangan semakin 

marak terjadi. Belum lagi masalah mark up anggaran yang terus menerus 

menjadi problematika hingga saat ini, dimana kebiasaan yang terjadi 

memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi negara sehingga solusi 

yang diambil adalah bagaimana caranya agar tidak memberikan kerugian 

terhadap kedua belah pihak dari kerjasama-kerjasama yang dijalankan meskipun 

harus mengindahkan kepentingan negara terlebih dahulu.  

6.3. Pro Kontra Antara Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja: Anggaran 

       Belanja Harus Terserap 100% 

Salah satu yang membedakan laporan keuangan komersial dengan 

laporan keuangan pemerintahan adalah adanya Laporan Realisasi Anggaran. 

Laporan realisasi anggaran mencantumkan nilai nominal yang dianggarkan dan 
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nilai nominal yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu salah satu indikator 

kesuksesan sebuah instansi pemerintahan adalah realisasi anggaran belanja 

yang sama dengan perencanaan anggaran belanja, atau dengan kata lain 

anggaran belanja terserap seratus persen. 

Memang masih banyak pro kontra mengenai penilaian kesuksesan 

pengelolaan keuangan yang hanya didasarkan pada berapa persentase 

anggaran terserap. Pihak yang pro dengan pernyataan “jika anggaran terserap 

seratus persen, maka kinerja baik” menganggap bahwa anggaran yang terserap 

seratus persen berarti uang yang dianggarkan telah digunakan sebaik-baiknya 

untuk operasional dan jika ada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) justru 

akan mempengaruhi opini audit yang dikeluarkan oleh BPK. Sedangkan pihak 

yang kontra dengan pernyataan “jika anggaran terserap seratus persen, maka 

kinerja baik” menganggap bahwa anggaran yang terserap seratus persen 

memang benar telah terserap seratus persen namun tidak bisa 

dipertanggungjawabkan apakah memang nyata atau hanya fiktif. 

 Kondisi yang terjadi pada saat ini seringkali anggaran terserap 100% dan 

dikatakan nihil di akhir periode namun tidak berdampak apa-apa bagi 

masyarakat. Hal ini yang justru harus diwaspadai. Karena pada dasarnya 

anggaran yang baik adalah anggaran yang cukup dan memberikan manfaat bagi 

rakyat sehingga meskipun di akhir periode terdapat sisa anggaran sementara 

belanja sudah terpenuhi 100% maka sisa anggaran tersebut bersifat bebas dan 

dapat digunakan lagi di periode berikutnya. Namun anggapan mengenai 

anggaran yang baik adalah anggaran yang harus habis menjadi salah satu 

masalah yang saat ini tengah dihadapi. Anggaran yang harus habis akhirnya 

menjadi satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari 

keuntungan pribadinya sehingga indikasi fraud seringkali terjadi pada bagian 

anggaran ini. Anggaran-anggaran fiktif dengan nota palsu menjadi alat untuk 
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memuluskan aksi fraud yang dilakukan oknum-oknum tertentu, ditambah lagi 

oleh kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga yang menambah keyakinan 

pihak-pihak lainnya bahwa anggaran yang ada benar-benar terealisasi sesuai 

dengan program yang dijalankan.  

 Dilema-dilema ini memberikan permasalahan baru karena faktor 

utamanya kembali lagi pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam rutinitas 

sehari-hari. Anggapan-anggapan bahwa serapan anggaran 100% dapat 

memberikan opini WTP membuat semua pihak di instansi pemerintahan 

menjadikan hal ini sebagai alat pembelaan untuk melancarkan aksi “tipu-tipu”nya. 

“Belum tentu karena kita tidak tahu penyerapan tersebut memang 
digunakan untuk operasional ataukah hanya sekedar entertain. Seperti 
yang tertera di LRA (lampiran) kebanyakan pos pendapatan dan belanja 
terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi. Ini bagus 
menandakan adanya dinamisme yang terjadi di pasar. Namun ada yang 
menggelitik saya dimana pos belanja tak terduga tidak ada perbedaan 
antara anggaran dan realisasi padahal pos belanja tak terduga justru 
harusnya yang mengalami fluktuatif bukannya stagnan seakan-akan telah 
disiapkan untuk "sesuatu" yang kita tidak ketahui.” 

Menurut Bapak D, tidak ada yang tahu apakah penyerapan anggaran belanja 

yang ada benar-benar digunakan untuk operasional atau kebutuhan lainnya yang 

bertujuan untuk menambah kenikmatan pegawai di instansi pemerintahan karena 

dari bukti dokumentasi yang ada terdapat suatu kejanggalan dimana pos belanja 

tak terduga justru sifatnya fluktuatif tidak stagnan di setiap periodenya, hal ini 

seperti menjadi sebuah hal yang sudah disusun untuk menjalankan program-

program atau bisa saja program siluman yang tidak pernah diketahui publik. 

 Penyerapan anggaran yang harus 100% menjadi sebuah dilema 

tersendiri, karena pada dasarnya anggaran-anggaran yang kemungkinan sudah 

di mark up tersebut realisasinya tidak 100% benar-benar terserap. Namun, jika 

instansi pemerintah mengakui secara jujur bahwa mereka memiliki sisa lebih 

anggaran (SILPA) mungkinkah manajemen mereka dinilai baik? Hal ini yang 

akhirnya menjadi pro dan kontra. Kebiasaan “mengakali” sudah seperti makanan 



83 
 

sehari-hari yang tidak bisa lepas dari lingkungan instansi, sementara sistem dan 

peraturan seolah-olah memberikan celah untuk kebiasaan-kebiasaan tersebut. 

“Kita liat dulu penggunaannya. Kebiasaan orang Indonesia yang main 
aman kan akhirnya suka menetapkan harga tertinggi sebagai acuan. 
Ternyata kenyataannya yang dibeli lebih rendah dan kita tidak tau selisih 
uang tersebut larinya kemana. Takutnya ini menjadi kebiasaan buruk 
yang berulang-ulang.” 

Tentu saja kebiasaan ini telah menjadi kebiasaan buruk yang berulang-ulang. 

Peneliti mengamini apa yang dikatakan oleh Bapak C, karena seyogyanya hal ini 

terus menerus menjadi acuan baiknya suatu manajemen instansi mengelola 

anggaran. Ketidak-akuratan dalam penganggaran ini bisa disebabkan oleh dua 

hal, yaitu budgetary slack dan varian anggaran. Varian anggaran adalah selisih 

antara target dan realisasi yang sesungguhnya sementara budgetary slack 

merupakan kesenjangan anggaran yang terjadi karena adanya selisih antara 

target yang ditentukan dengan potensi atau kemampuan yang sesungguhnya. 

Hal-hal ini yang kemudian menjadi sebuah acuan bahwa anggaran tidak 

bisa terserap dengan baik karena adanya selisih tersebut. Di satu sisi, selisih 

yang dihasilkan dari varian anggaran maupun budgetary slack merupakan suatu 

hal yang harus dipertanyakan, kenapa selisih tersebut tidak digunakan? Atau 

dalam contoh sederhana ketika pemerintah menargetkan anggaran untuk 

pembangunan infrastruktur, dan dalam realisasinya terdapat selisih yang 

diakibatkan oleh varian anggaran atau budgetary slack, hal ini tentu menjadi 

sebuah pertanyaan mengapa anggaran infrastruktur tersebut tidak diserap 

dengan baik? Jika pada realisasinya tidak ada selisih akibat varian anggaran dan 

budgetary slack, namun anggaran yang diserap untuk infrastruktur tidak kunjung 

berjalan hal ini juga mengindikasikan sesuatu yang mengarah kepada fraud. 

Keadaan ini tentu saja menjadi dilema, karena ketika dihadapkan dengan 

anggaran yang tersisa atau anggaran yang terserap 100% namun akhirnya 
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bermasalah, tentu akan menjadi satu problematika besar di kalangan instansi 

pemerintah yang akhirnya terus berlanjut hingga saat ini. 

“Sah-sah saja daripada ada sisa anggaran yang pertanggungjawabannya 
njelimet kenapa gak langsung dibuat anggaran terealisasi seutuhnya? 
Kan sulit ya buat pertanggungjawaban untuk angka-angka kecil yang gak 
materiil misal kayak pembelian ATK.” 

Menurut Bapak B, jika terdapat sisa anggaran di akhir periode maka 

pertanggungjawaban yang harus dilaporkan cukup “njelimet” karena banyak yang 

harus dilaporkan, berikut dengan alasan-alasan mengapa anggaran tidak 

terserap dengan baik, sehingga menurut Bapak B, jika akhirnya belum terserap 

hingga 100% maka lebih baik anggaran tersebut dianggap sudah terealisasi 

sepenuhnya. 

P     : “Lalu, kalau dianggap terealisasi sepenuhnya, sisa uang   
                  anggarannya lari kemana pak?” 
Bapak B : “Sisa anggaran paling juga gak banyak, ya bisa dinikmati saja   

      sama teman-teman kantor.” 

Menurut Bapak B, jika terdapat sisa anggaran belanja di akhir periode, sisanya 

juga tidak banyak sehingga tidak masalah jika dinikmati bersama rekan-rekan 

kantor. Bagaimana mungkin sisa anggaran yang seharusnya digunakan untuk 

hal-hal bermanfaat bagi rakyat digunakan untuk bersenang-senang dengan 

teman satu kantor? Di sinilah letak masalahnya, dimana anggaran belanja yang 

dihabiskan tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, apabila 

anggaran dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, layanan rumah sakit dan 

lain sebagainya tentu hal ini akan menjadi sangat bermanfaat tetapi bila banyak 

nilai anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, dan lain 

sebagainya hal ini tentu saja diragukan manfaatnya bagi masyarakat. Cukup 

banyak contoh di daerah-daerah dimana serapan anggarannya mencapai hampir 

100% namun infrastruktur tidak kunjung ada perbaikan. Kebiasaan-kebiasaan ini 
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tentu saja menjadi akar dari indikasi fraud yang banyak terjadi di sektor 

pemerintahan. 

Masalah anggaran belanja ini selalu bermula dari perencanaannya 

kemudian berlanjut ke masalah di pelaksanaannya. Idealnya, sistem 

perencanaan anggaran belanja seharusnya berbasis kinerja, namun pada 

kenyataannya masih banyak terdapat anggaran-anggaran yang muncul dengan 

angka yang sama di tahun berikutnya, atau hanya dengan menambahkan sekian 

persen anggaran untuk setiap pos di tahun-tahun berikutnya, sehingga masih 

ada anggaran untuk kegiatan yang tidak dibutuhkan di periode berikutnya, 

karena pada dasarnya anggaran dibuat sesuai dengan kebutuhan rill namun saat 

ini yang dipentingkan adalah alokasi anggaran. Hal ini yang kemudian membuat 

pelaksanaan dari anggaran tersebut tidak sesuai karena dinilai dari alokasi 

anggaran belanja bukan dari kebutuhan riil pada saat itu. Oleh karena itu, satu 

hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran belanja adalah 

kemauan dari setiap pihak untuk membuat anggaran belanja terserap secara 

optimal dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga tidak 

banyak dana anggaran belanja terbuang percuma.  

Sementara itu, Inspektorat selaku auditor internal pemerintah 

mengungkapkan bahwa mereka tidak memungkiri bahwa terdapat keinginan 

untuk memperoleh predikat WTP setiap tahunnya dari BPK sehingga mereka 

menyebutkan bahwa anggaran harus bisa benar-benar terserap 100%. Namun 

bagaimana jadinya, jika pemerintah mendapatkan predikat WTP tetapi masih 

sering terdapat indikasi fraud di dalamnya seperti apa yang terjadi di Kota 

Malang? Berikut penuturan Bapak A: 

“Karena kita adalah auditor internal tentu kita juga ingin mendapatkan 

predikat WTP dari BPK. Salah satu poinnya memang anggaran terserap 

100% jadi kita harus menekankan adanya belanja yang sesuai dengan 

anggaran. Sebenarnya kalau urusan fraud tidak fraud dari pihak atasan 
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kita tidak tahu menahu ya karena urusan kita hanya sebatas memeriksa 

laporan keuangan, selama nota belanja lengkap, semua ada buktinya 

menurut saya cukup. Kalau masalah fraud yang terjadi kemarin, itu 

memang sudah diluar kendali kita karena itu sudah urusan atasan.” 

Untuk urusan fraud yang terjadi di kota Malang sebelumnya, Bapak A selaku 

informan dari Inspektorat seperti buang badan atas kejadian ini, beliau mengaku 

bahwa yang menjadi tanggung jawab mereka hanya angka kewajaran di laporan 

keuangan, tidak ada sangkut pautnya dengan kemana uang anggaran 

dibelanjakan, bagaimana pengalokasiannya, karena menurutnya selama bukti 

nota belanja ada maka hal itu sudah dianggap cukup.  

Menelisik lebih jauh mengenai fraud yang terjadi di instansi pemerintahan 

sepertinya memang merupakan tugas yang sangat besar bagi lembaga penegak 

hukum, tidak hanya mereka, dibutuhkan juga kesadaran masyarakat untuk 

menuntut adanya akuntabilitas publik yang lebih baik, karena jika hal ini dibiarkan 

terus menerus maka fraud yang terjadi di instansi pemerintahan seperti tidak 

akan ada habisnya, sepertinya bagi mereka, aset negara merupakan aset diri 

sendiri yang merupakan ladang emas untuk mengambil kesempatan atas 

kebutuhan dan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kesejahteraan 

masyarakat umum. 

6.4. Ikhtisar 

Salah satu konsekuensi dari penerapan pengelolaan keuangan daerah 

secara otonom adalah sulitnya melakukan pengawasan atas arus keluar 

masuknya anggaran dari tiap-tiap instansi pemerintahan. Sulitnya melakukan 

pengawasan ini ternyata dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengambil 

keuntungan dengan cara penggelembungan atau mark up. Masih adanya pola 

pikir bahwa anggaran belanja harus terserap 100% justru mendukung praktik ini 

karena berapa pun besar anggaran belanja yang tersisa, jumlah tersebut harus 

dihabiskan dengan segala cara demi menghindari SILPA yang 
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pertanggungjawabannya tidak selalu mudah. Ironisnya, beberapa UMKM yang 

menjadi mitra instansi pemerintahan juga mendukung perilaku ini dengan cara 

menyediakan jasa nota kosong dan harga miring sehingga kedua belah pihak 

sama-sama merasa untung. Di satu sisi UMKM mendapat keuntungan karena 

produk atau jasanya menjadi laku, di sisi lainnya oknum aparatur negara bisa 

mendapatkan keuntungan pribadi karena adanya selisih antara harga yang 

dianggarkan dengan harga yang terealisasi. 
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BAB 7 

MENGANGGAP ASET NEGARA ADALAH ASET PRIBADI 

 

7.1. Pengantar 

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara melakukan 

praktik fraud berdasarkan fraud tree yaitu dengan cara korupsi dan kecurangan 

laporan keuangan. Satu cabang terakhir yaitu penyalahgunaan aset ternyata 

juga masih sering ditemukan meskipun saat ini gencar dilakukan pemeriksaan 

atas aset pemerintahan. Penyalahgunaan aset yang sering ditemui di instansi 

pemerintahan di Indonesia antara lain: menggunakan aset negara untuk 

kepentingan pribadi dan menggelapkan aset demi mencari keuntungan pribadi. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 pasal 2 tahun 

2007 mengenai tata cara pelaksanaan barang milik negara dijelaskan bahwa 

segala aset milik negara hanya dibatasi untuk penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi instansi, aset yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi instansi 

wajib diserahkan kepada penanggungjawab aset tersebut. Jika aset tersebut 

menghasilkan nilai manfaat, maka dikategorikan sebagai penerimaan negara 

bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum negara.  

Kasus penyalahgunaan aset juga cukup marak terjadi di Indonesia, tidak 

hanya penyalahgunaan aset negara tetapi juga kasusnya cukup banyak terjadi di 

daerah-daerah. Keadaan ini juga menjadi satu bentuk keresahan masyarakat, 

apalagi instansi pemerintah yang memiliki tugas penting untuk menjadi pelayan 

publik justru malah mengkhianati publik dengan cara mencuri atau 

menyalahgunakan aset yang diamanahkan kepadanya.  

Di dalam ACFE dijelaskan bahwa jenis penyalahgunaan aset dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu cash missapropriation dan non cash 

missapropriation, dimana cash missapropriation merupakan penyelewengan atas 
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kas perusahaan seperti pencurian dan pengambilan cek pelanggan, 

penggelapan kas, dan lain sebagainya. Namun, cash missapropriation ini jarang 

sekali terjadi di instansi-instansi karena melakukan fraud dengan menggelapkan 

kas lebih beresiko untuk segera diketahui. Indikasi penyalahgunaan aset lebih 

sering terjadi dalam bentuk non cash missapropriation, dimana bentuk 

penyalahgunaan aset ini dilakukan dengan menggunakan aset-aset perusahaan 

atau instansi demi kepentingan pribadi. 

7.2. Aset Negara untuk Kehidupan Sehari-hari 

Aset negara yang digunakan sebatas untuk kehidupan sehari-hari bisa 

dibilang merupakan penyalahgunaan aset yang dosanya “lebih kecil”. Namun 

tetap saja itu tidak bisa digunakan sebagai pembelaan diri karena mayoritas 

praktik fraud berawal dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kecil kemudian 

karena telah terbiasa tanpa sadar menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang 

besar. Sudah bukan rahasia umum lagi jika beberapa oknum aparat negara 

menggunakan aset negara sebatas untuk kehidupan sehari-hari seperti 

contohnya: penggunaan mobil dinas bukan untuk kegiatan operasional instansi 

dan membawa pulang aset kantor seperti laptop dengan berbagai alasan. 

Penyalahgunaan aset yang sebatas untuk kehidupan sehari-hari memang tidak 

terlalu memberikan dampak kerugian negara, namun mental memanfaatkan 

fasilitas inilah yang perlu dirubah oleh para aparatur negara agar nantinya citra 

buruk aparatur negara di depan masyarakat bisa perlahan-lahan dihapuskan. 

Sejatinya, aset perusahaan hanya diperbolehkan untuk dipergunakan di 

dalam urusan-urusan yang menyangkut operasional kantor saja. Namun, tidak 

dapat dipungkiri bahwa masih sering sekali kita temui di sekitar kita pegawai-

pegawai instansi pemerintahan yang masih seenaknya menggunakan aset 

instansi untuk kepentingannya sendiri. Contoh sederhana yang sering peneliti 

lihat saat melakukan penelitian di beberapa instansi pemerintahan adalah tidak 
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sedikit pegawai-pegawai instansi pemerintahan yang menggunakan supir dan 

mobil instansi dengan dalih untuk menemui klien, atau pejabat negara lainnya 

dan setelah urusannya selesai, bukan kembali ke kantor malah berbelok ke pusat 

perbelanjaan atau mampir ke sebuah coffee shop menghabiskan waktu hingga 

sore dan ketika waktu sudah menunjukkan jam hampir pulang kerja, mereka baru 

kembali ke kantor.  

Hal ini sangat terlihat biasa karena memang rata-rata pegawai instansi 

manapun akan memanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk sekedar “refreshing”. 

Bayangkan jika seluruh pegawai instansi di Indonesia melakukan kegiatan yang 

sama setiap harinya. Berapa banyak biaya perjalanan yang terbuang percuma? 

Berapa banyak “uang bensin” yang habis hanya untuk keperluan refreshing 

pegawai instansi? Padahal ujung-ujungnya yang reimburse bensin, atau biaya-

biaya perbaikan kendaraan yang digunakan pasti kembali ke instansi lagi. 

Wajar saja jika pekerjaan pegawai negeri menjadi cita-cita seluruh umat 

di Indonesia, karena mayoritas orang Indonesia mendambakan kerja yang santai, 

gaji yang lumayan dan pensiun yang terjamin. Selain itu pegawai negeri bisa 

memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan dengan cuma-cuma. 

Sangat sepele memang, tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini akhirnya 

menjadi suatu rutinitas yang mau tidak mau harus dimaklumi oleh semua orang.  

“Yah, sudah biasa. Bukannya kerja jadi pegawai negeri memang begitu 
ya? Enak, bisa menikmati fasilitas perusahaan. Kemana-mana bisa minta 
anter jemput supir, kira-kira kerjaan sudah selesai bisa bebas ngopi atau 
belanja. Gak salah juga kan kalo banyak orang yang berlomba-lomba 
pengen jadi PNS hehe.” 

Begitulah pandangan-pandangan masyarakat umum tentang pegawai negeri. 

Seolah aset negara juga merupakan aset sendiri yang bisa digunakan kapan 

saja, bebas tanpa perlu pikir panjang. Begitu juga dengan aset berupa laptop 

yang sudah sempat peneliti singgung di atas. Saat ini, mungkin sudah ada 

beberapa instansi pemerintahan yang “dipinjami” laptop untuk membantunya 
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bekerja, namun alih-alih laptop digunakan untuk bekerja, tidak jarang peneliti 

melihat laptop tersebut digunakan untuk bermain game. “Kerjaan sudah kelar 

mas.” Begitu dalih mereka ketika peneliti  tidak sengaja memergoki mereka 

sedang membuka game “zuma”. Lebih mirisnya lagi, laptop tersebut justru 

dibawa pulang dengan alasan ada deadline yang harus dikerjakan dirumah 

dengan laptop tersebut. “Lah, tadi katanya kerjaan sudah kelar kemudian main 

game, sekarang pulang malah bawa laptop bilangnya ada deadline.” Meskipun 

jarang terekspose, namun di kondisi yang sebenarnya, kejadian seperti ini sering 

kali terjadi. Aset negara sudah seperti milik sendiri yang bebas digunakan kapan 

saja dan dimana saja karena setiap pegawai instansi seperti merasa memiliki hak 

menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. 

“Namanya fasilitas ya harus digunakan dong, cuma juga harus diliat 
seberapa wajar jangan semua-semua kita klaim milik kita. Istilahnya kalo 
pun mau memanfaatkan fasilitas ya kita juga harus pinter. Pinter-pinter 
memilah lah biar gak dianggap seenaknya juga.” 

Begitulah ungkapan dari Bapak B ketika ditanya pendapat beliau mengenai aset 

perusahaan yang digunakan untuk kegiatan pribadi sehari-hari. Bapak B 

mengindikasikan bahwa aset perusahaan itu bebas digunakan oleh siapa saja 

selama digunakan dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan serta mengklaim 

aset sebagai aset milik kita. Kondisi dimana pegawai instansi bebas 

menggunakan aset negara seperti mobil operasional juga dinilai beberapa 

kalangan sudah tidak separah dulu, jika dulu para pegawai instansi 

menggunakan mobil operasional kantor untuk mudik lebaran dan digunakan 

untuk jalan-jalan bersama keluarga, saat ini sudah tidak boleh lagi menggunakan 

kendaraan perusahaan untuk urusan-urusan pribadi tersebut. 

“Lo masih ada ya? Kalo pun ada penggunaannya pun sudah tidak 
sefrontal dulu yang mudik pun pakai plat merah. Mungkin karena udah 
ada sanksi sosial dari masyarakat. Selain itu juga sudah ada beberapa 
pemimpin daerah yang berani tegas untuk melarang kegiatan ini kan, ya 
kayak Ibu Risma itu.” 
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Bapak A mengaku tidak melihat pegawai instansi menggunakan kendaraan 

perusahaan lagi ketika mudik lebaran atau acara-acara keluarga lainnya. Hal ini 

karena masyarakat juga sudah mulai menyadari dan semakin kritis terhadap 

aparatur negara sehingga tidak jarang pegawai instansi mendapatkan sanksi 

sosial dari masyarakat. 

“Saya rasa sudah banyak berkurang dibanding dulu. Mungkin karena 
sekarang gencar dilakukan inventarisasi aset dan dimana-mana ada 
pengawasan. Inventarisasi aset sih mungkin emang sudah biasa ya, kalo 
pengawasan kan memang sudah banyak ditingkatkan dimana-mana, 
misalnya kayak di setiap sisi jalan sekarang udah ada cctv, dari situ kan 
juga bisa keliatan pegawai instansi mana yang masih pake mobil dinas 
buat jalan-jalan.” 

Menurut Bapak C, saat ini instansi pemerintah juga sudah mulai menegakkan 

pengawasan untuk penggunaan aset-aset negara meskipun tidak jarang masih 

ada saja ditemukan pemangku kepentingan menggunakan hak jabatannya untuk 

melakukan hal tersebut. Namun, menurut Bapak C untuk saat ini hal-hal tersebut 

sudah mulai berkurang selain juga sudah diterapkannya inventarisasi dimana 

orang-orang yang mendapat amanah untuk menggunakan aset negara wajib 

mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkannya selama akhir periode. 

“Saya kira hampir tidak ada lagi karena kan sekarang lagi ngetrend 
pimpinan daerah yang merakyat dan sederhana. Mereka ini memberi 
contoh bahwa segala fasilitas itu sebenarnya tanggung jawab yang 
membebani sehingga tidak berani lagi seenaknya memanfaatkan jabatan. 
Walaupun beberapa masih ada tapi memang sudah mulai berkurang lah, 
tidak seperti dulu.” 

Mengomentari hal ini Bapak D justru berpendapat bahwa saat ini sedang 

ngetrend pemimpin daerah yang terlihat sederhana dan merakyat dimana 

pemimpin-pemimpin tipikal ini dianggap dapat memberikan contoh kepada 

pegawai instansi untuk tidak menggunakan aset negara demi kepentingan 

pribadi karena hal itu justru akan menjadi beban yang perlu 

dipertanggungjawabkan. Seperti Ibu Risma misalnya, Walikota Surabaya ini 

dengan tegas mengecam setiap pegawai instansi pemerintah yang berani 
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membawa mobil dinas instansi untuk keperluan mudik lebaran 2018 kemarin. 

Beliau dengan keras meminta seluruh mobil dinas untuk dikandangkan agar tidak 

digunakan oleh pejabat saat mudik lebaran. 

Padahal sebelumnya, Menpan-RB, Asman Abnur sempat 

memperbolehkan PNS untuk membawa mobil dinas untuk digunakan mudik 

meskipun yang boleh membawa mobil dinas hanya pejabat-pejabat tertentu 

seperti golongan IV kebawah. Wacana dari Asman ini kemudian mendapat 

kritikan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. Syarif mengatakan bahwa 

Aparatur Sipil Negara harus bisa membedakan barang publik dan barang pribadi, 

dan mobil dinas adalah milik publik yang hanya bisa digunakan untuk keperluan 

publik. Menurutnya, memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi adalah 

suatu bentuk pelanggaran nyata atas prinsip utama tata pemerintahan yang baik 

dan dapat dikategorikan sebagai perilaku koruptif (Septianto, 2018). Lalu, 

bagaimana Indonesia dapat melewati dilema-dilema ini? Ketika lembaga 

penegak korupsi dengan tegas mengecam hal ini, namun pejabat sekelas 

Menteri justru mengizinkan kondisi-kondisi ini terjadi. 

7.3. Aset Negara untuk Menambah Pundi-pundi Rupiah 

Selain menggunakan aset negara sebagai fasilitas di kehidupan sehari-

hari, aset negara juga bisa digunakan untuk mencari uang. Penyalahgunaan aset 

satu ini memiliki dosa yang “lebih besar” karena jelas-jelas digunakan untuk 

menambah kekayaan pribadi dan memberikan kerugian yang cukup besar untuk 

negara. Beberapa modus yang bisa digunakan untuk mencari uang dari aset 

negara adalah dengan cara menjual aset milik pemerintah dan melakukan mark 

up pada saat pengadaan aset dimana harga jual ditetapkan lebih tinggi daripada 

harga sebenarnya agar sisanya bisa diambil sendiri. 

Pada bab 6 mengenai penyerapan anggaran telah dijelaskan dalam 

menyusun anggaran belanja untuk pengadaan aset perlu diadakan komunikasi 
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terlebih dahulu dengan pihak ketiga untuk menemukan harga jual terbaik. Harga 

jual terbaik di sini adalah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dimana 

pihak ketiga mendapat laba setinggi-tingginya dan bagian pengadaan bisa 

membeli aset dengan harga serendah-rendahnya. Tidak ada yang salah dengan 

praktik ini karena seperti itulah prinsip ekonomi berjalan. Yang menjadi masalah 

adalah ketika oknum bagian pengadaan tersebut tidak melaporkan selisih lebih 

uang yang diterima dan justru masuk ke dalam kantongnya sendiri. 

Contoh praktik penjualan aset pemerintah baru-baru ini terjadi di kota 

Malang dimana sedang diselidiki kasus penjualan aset pemerintah kota Malang 

oleh oknum di Jalan Brigjen. Slamet Riyadi nomor 129, Oro-oro Dowo. 

Akibatnya, pemerintah kota Malang mengalami kerugian sekitar Rp 3,5 miliar. 

Kasus itu bermula saat lahan milik pemkot seluas 360 meter yang saat ini telah 

menjadi ruko itu disewakan kepada warga, proses sewa pun berlanjut dari 

tangan ke tangan. Selama proses pemindahtanganan itu, pembayaran sewa 

kepada pemkot terus dilakukan. Cerita mulai berubah ketika keluar sertifikat 

1303, dari sertifikat itulah kemudian dipecah lagi menjadi beberapa sertifikat. 

Alhasil, lahan tersebut memiliki dua legalitas kepemilikan. Hal itu terjadi akibat 

tidak adanya laporan dari penyewa aset terakhir yang telah meninggal dan itu 

dimanfaatkan oleh oknum untuk menjual lahan tersebut dan meraih keuntungan 

pribadi. 

“Kalo ini udah kebangetan karena menggelapkan aset pemerintahan itu 
kan butuh nyali buat ngurus birokrasi ke sana ke sini. Selain nyali juga 
perlu keahlian juga buat mengelabui birokrasinya. Kalo memang ada 
kejadian berarti ini bisa jadi bibit-bibit cara baru fraud kedepannya.” 

Menurut Bapak D, untuk menggelapkan aset pemerintah juga harus memiliki 

keahlian khusus untuk mengelabui birokrasi karena seluruh aset pemerintah 

tentu saja harus melewati birokrasi terlebih dahulu. Menurut Menteri Keuangan, 

Sri Mulyani kejadian-kejadian ini juga pernah terjadi, seperti urusan 169 
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apartemen milik pemerintah yang uang sewanya digunakan sendiri tanpa perlu 

disetor. Keadaan ini dinyatakan Sri Mulyani sebagai suatu kondisi yang sangat 

memalukan karena dengan mudahnya PNS dapat melakukan perbuatan-

perbuatan yang sifatnya sangat koruptif. Bahkan Menteri Keuangan juga 

membenarkan bahwa untuk mengatasi hal ini harus dibentuk kultur baru di dalam 

lingkungan instansi pemerintahan, karena menurutnya instansi pemerintahan 

saat ini sangat minim integritas.  

Penyalahgunaan aset dalam konteks memberikan keuntungan pribadi 

seperti contoh-contoh kasus di atas merupakan kasus yang sangat merugikan 

dan dilihat dari bentuk fraudnya, hal ini jauh lebih beresiko daripada bentuk-

bentuk fraud kecil lainnya seperti pemberian hadiah, bancakan, serapan 

anggaran yang bisa menggunakan dalih positif untuk memuluskan aksinya. 

Namun dari tingkat kerugian yang tinggi karena adanya indikasi fraud jenis ini 

tentu saja tidak terlepas dari fraud-fraud yang terlihat kecil lainnya yang telah 

menjadi sebuah kebiasaan dan terus ada hingga saat ini. Kembali kepada 

mindset setiap orang mengenai tingkat kecukupan hidupnya. Di dunia ini jelas 

sekali tidak pernah ada manusia yang merasa cukup dan puas atas apa yang 

diperolehnya.  

Oleh karena itu, setiap manusia dituntut untuk memiliki integritas, mindset 

yang terbuka mengenai keadaan-keadaan sekitar dan memahami bahwa apa 

yang dimiliki bukan sekedar apa yang harus dinikmati, tetapi apa yang menjadi 

tanggung jawab kelak. Bahkan, ada beberapa pandangan bahwa tingkat 

spiritualitas seseorang juga berdampak pada apa yang dilakukannya. Jika 

semakin tinggi tingkat spiritualitasnya, maka semakin rendah dia melakukan 

tindakan yang menjurus kepada kecurangan, dan sebaliknya semakin rendah 

tingkat spiritualitasnya maka semakin tinggi pula kecenderungannya untuk 

melakukan tindakan kecurangan. 
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“Kembali kepada jiwa tiap-tiap aparatur negara. Mungkin saja dia 
memang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya 
sehingga solusi menaikkan honor dan tunjangan oknum tersebut 
bukanlah solusi terbaik karena dia tidak bisa merasa puas.” 

Wacana pemerintah baru-baru ini adalah akan menaikkan gaji PNS beserta 

tunjangannya. Peneliti tidak paham apakah selama ini PNS memang kurang 

sejahtera, atau salah satu alasan untuk menaikkan gaji PNS adalah untuk 

mengurangi tindakan kecurangan yang sering terjadi di instansi pemerintah, 

namun Bapak C berpendapat bahwa apapun mengenai penyalahgunaan aset itu 

kembali lagi pada setiap aparatur negara, dan menurutnya menaikkan gaji 

oknum atau aparat bukanlah suatu tindakan bijak untuk mengurangi fraud ini. 

Karena pada dasarnya, jika memang seseorang tergolong memiliki sifat yang 

tidak memiliki rasa cukup maka sampai kapanpun, setinggi apapun bayaran yang 

diterima tetap tidak akan mengubah sifatnya yang tidak pernah puas. Niat untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang berujung fraud akan selalu ada sehingga 

akan sulit sekali untuk dihindari. Kuncinya adalah, semua harus dicegah sejak 

adanya perencanaan, termasuk pemilihan dari pemangku kepentingan itu sendiri, 

karena bagaimanapun kembali lagi tetap hal tersebut yang menentukan apakah 

fraud ini dapat diminimalisir atau tidak, semuanya tetap tergantung pada siapa 

pemimpinnya. 

“Wah kalo itu keterlaluan. Kan diawal sudah saya sebutkan aparatur 

negara itu kan pengabdi negara. Tidak boleh memanfaatkan jabatannya 

untuk mencari untung. Saya juga gak bisa pungkiri sih mas memang 

masih banyak kabar-kabar beredar kalo pengabdi negara juga bisa 

manfaatin jabatannya sendiri.” 

Menurut Bapak A, aparatur negara yang sudah terpilih menjadi pengabdi negara 

tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk mencari untung lewat jalur 

penyalahgunaan aset. Pemanfaatan jabatan ini akhirnya akan diikuti oleh oknum 

lainnya dan kemudian menjadi mata rantai yang sulit terputus. Misalnya saja, 

beberapa waktu lalu terdengar bahwa jika ingin menjadi PNS, menjadi polisi dan 
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profesi lainnya sebagai abdi negara dianjurkan untuk melakukan suap sesuai 

nominal yang sudah disepakati dengan pihak-pihak yang memiliki jabatan agar 

bisa menjadi bagian dari PNS atau abdi negara lainnya.  

Jika kita berani membayar nominal yang disebutkan oleh oknum dan 

berhasil menjadi bagian dari abdi negara, tentunya mindset kita akan berubah 

selama menjalankan amanah pekerjaan untuk mengembalikan modal yang 

sudah kita buang demi mendapatkan pekerjaan itu, sehingga dengan berbagai 

cara dan kesempatan kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti 

penyalahgunaan aset demi membayar dana yang sudah kita keluarkan 

sebelumnya. Begitu juga dengan calon-calon legislatif yang kabar-kabarnya 

sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi seorang caleg dibutuhkan 

biaya yang tidak kecil, oleh karena itu dalam prakteknya hal-hal tersebut menjadi 

alasan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan apa yang telah 

dikeluarkannya. 

Mata rantai ini akan terus berlanjut jika tidak diputus saat ini juga, terus 

saja menjadi momok yang akan menghantui setiap daerah, bahkan menghantui 

bangsa. Meskipun beberapa mengaku tindakan fraud melalui penyalahgunaan 

aset yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri merupakan satu hal 

yang sangat keterlaluan, namun tidak dapat dipungkiri setiap tindakan tersebut 

tidak hanya berdasarkan niat untuk melakukannya tetapi juga karena adanya 

kesempatan yang tercipta. Orang yang tadinya tidak berniat mengambil mangga 

di pohon tetangga misalnya, ketika dia melihat sekelilingnya sepi, tidak ada yang 

menjaga pohon tersebut maka akan berpikir bahwa ini adalah sebuah 

kesempatan yang tidak datang dua kali, sehingga tanpa ada niat sebelumnya 

karena adanya kesempatan orang tersebut memilih untuk mencuri mangga. 

Begitu juga dengan tindakan fraud, niat tidak semata-mata menjadi kunci utama 

dalam melakukan tindakan ini, namun peluang atau kesempatan dapat 
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menciptakan niat tersebut, sehingga ada baiknya untuk mencegah tindakan-

tindakan merugikan ini terjadi lebih baik tutup semua kemungkinan yang ada, 

jangan biarkan celah sekecil apapun muncul karena itu justru akan menjadi dalih 

untuk melakukan tindakan-tindakan fraud. 

Sumpah jabatan saat serah terima jabatan juga sepertinya tidak 

memberikan imbas apapun bagi aparatur negara, karena hal ini terbukti tidak 

meminimalisir adanya kasus-kasus fraud, seperti yang dikemukakan oleh Bapak 

B sebagai berikut: 

“Namanya pejabat negara ya, atau siapapun yang bekerja di instansi 
negara kan pasti harus ikut prosesi sumpah jabatan sebelum 
mendapatkan jabatan barunya. Di dalam sumpah jabatan itu juga salah 
satunya tidak akan melakukan tindak kecurangan yang merugikan 
negara. Makanya kalo kondisinya setalah menerima jabatan ada kasus-
kasus fraud yang dilakukan, berarti itu sudah melanggar sumpah 
jabatannya sendiri jadi sangat layak untuk diproses secara hukum.” 

Maka, semuanya kembali lagi pada setiap pihak, apakah pihak-pihak penegak 

hukum dan masyarakat sendiri memiliki kepedulian untuk memberantas tindakan 

fraud ini atau tidak dimulai dari mengurangi dan menghilangkan kebiasaan-

kebiasaan buruk yang bisa membentuk kita menjadi pribadi yang koruptif. Karena 

segala bentuk tindakan kecurangan bisa terbentuk dari bagaimana kita 

membentuk mindset kita sendiri. Upaya-upaya apapun yang dilakukan rasanya 

juga akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kesadaran yang nyata untuk mulai 

menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sepatutnya untuk diteruskan. 

Bentuk-bentuk fraud ini akan terus berkembang membentuk bagian-bagian baru 

hanya untuk melancarkan kepentingan satu pihak semata, sehingga sejak awal 

antisipasi yang bisa dilakukan seyogyanya juga berasal dari pemahaman diri kita 

sendiri untuk tetap menjunjung independensi dan profesionalitas dalam 

mengemban amanah pekerjaan yang diberikan pada kita. 

7.4. Ikhtisar 



99 
 

Aset negara yang jumlahnya ribuan tentu memerlukan perawatan dan 

pengawasan ekstra agar tetap dapat digunakan sebaik-baiknya. Sayangnya 

kesempatan ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum aparatur negara dengan 

memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi. Contoh yang paling 

umum ditemui adalah ketika aparatur negara membawa pulang aset negara 

seperti mobil dinas dan laptop dengan alasan agar terhindar dari kerusakan. 

Namun seiring berkembangnya zaman, praktik ini sudah mendapat cemoohan 

dari masyarakat. Di sisi lain pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal 

seperti BPK membuat celah untuk membawa pulang aset negara semakin kecil.  

Melihat hal itu tidak menyurutkan semangat para oknum untuk 

menggelapkan aset negara, justru mereka menemukan modus baru dengan cara 

memanfaatkan aset negara untuk mendapatkan uang. Seperti yang dicontohkan 

di atas dimana ada praktik sewa dan jual beli tanah pemerintah namun uang 

keuntungan hasil transaksi tersebut justru lari ke kantong pribadi dan tidak masuk 

ke penerimaan daerah. Padahal salah satu syarat menjadi pengabdi negara 

adalah harus memiliki pola pikir untuk melayani rakyat dan membuang jauh-jauh 

pola pikir mencari keuntungan pribadi. 
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BAB 8 

REFLEKSI PENELITIAN: TEORI FRAUD LIFE CYCLE 

 

8.1. Pengantar 

 Dalam proses penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya mendapatkan 

jawaban dalam bentuk apa dan bagaimana, tetapi juga dituntut untuk 

mendapatkan jawaban “mengapa” atas sebuah permasalahan, maka di dalam 

penelitian ini dengan melihat keseharian dan perilaku yang diamati,  metode 

kualitatif yang cocok untuk menggambarkannya adalah dengan pendekatan 

naturalistik dimana dalam pendekatan ini peneliti tidak hanya mengungkap apa 

dan bagaimana sebuah hal dapat terjadi tetapi juga mengapa hal itu dapat 

terjadi. 

Induksi didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan atau 

pembentukan hipotesis yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-

bukti. Pendekatan induksi sangat berbeda dengan deduksi. Tidak ada hubungan 

yang kuat antara alasan dan konklusi. Proses pembentukan hipotesis dan 

pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan dikumpulkan 

terlebih dahulu disebut proses induksi. Dengan demikian pendekatan induksi 

mengumpulkan data terlebih dahulu, baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau 

konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan. Proses induksi selalu 

digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penalaran induksi 

merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi 

khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta sedangkan faktanya mendukung 

kesimpulan. 

Analisis dengan pendekatan induktif dimulai dari hipotesis yang sudah 

dipegang oleh peneliti sebelum turun lapangan. Mirip pendekatan kuantitatif 

sebenarnya, namun lebih bersifat terbuka pada temuan lapangan. Setelah turun 
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lapangan, peneliti memeriksa apakah data yang diperoleh akan mengonfirmasi 

atau menyangkal hipotesisnya. Apabila data lapangan menemukan kasus yang 

membantah hipotesisnya, maka peneliti bergerak pada dua pilihan: 

mendefinisikan ulang hipotesisnya atau memformulasikan ulang hipotesis. 

Mendefinisikan ulang hipotesis akan membawa pada selesainya proses analisis. 

Sedangkan memformulasikan ulang hipotesis akan membawa pada pemeriksaan 

atau bahkan pengumpulan data lapangan kembali. 

8.2. Teori Fraud Tree 

Fraud dapat diartikan sebagai suatu tindakan secara sadar atau tidak 

yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam melanggar aturan yang 

telah diterapkan untuk keuntungan pribadi. Menurut Association of Certified 

Fraud Examiners, pihak luar sulit untuk mencari atau menemukan penyimpangan 

dalam suatu organisasi sebab penyimpangan memiliki sifat dasar yang tertutup. 

Oleh karena itu, ACFE  membuat suatu klasifikasi yang disebut fraud tree yaitu 

sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan di dalam suatu organisasi. Pohon ini memberikan gambaran cabang-

cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya.  

Fraud tree atau pohon kecurangan merupakan pemetaan kecurangan 

berdasarkan perilaku normatif orang-orang barat. Dalam teori fraud tree itu 

sendiri terbagi menjadi beberapa cabang yang menjelaskan cara melakukan 

praktik fraud. Cabang pertama adalah korupsi. Korupsi terdiri dari beberapa 

ranting, yaitu; konflik kepentingan, pemberian suap dan hadiah yang tidak sesuai 

dengan hukum, dan pemerasan.  

Cabang kedua dalam fraud tree adalah penyalahgunaan aset. 

Penyalahgunaan aset merupakan perlakuan yang tidak seharusnya terhadap 

aset misalnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan ataupun pencurian 

aset yang pada akhirnya akan berdampak kepada penyajian nilai aset di dalam 
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laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntansi 

yang berlaku.  

Cabang terakhir dalam fraud tree adalah kecurangan laporan keuangan 

dimana hal ini dilakukan dengan melakukan manipulasi terhadap laporan 

keuangan untuk memperoleh keuntungan dari pihak tertentu. Manipulasi laporan 

keuangan juga dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan menghasilkan laba yang fiktif.  

Dari teori fraud tree, kita sudah akrab mendengar praktik-praktik tersebut 

telah dilakukan di Indonesia dengan berbagai modifikasi. Hal ini menandakan 

bahwa teori yang dikembangkan dunia barat tidak sepenuhnya akan berbenturan 

dengan nilai yang dianut oleh negara di belahan timur bumi. Hanya saja terdapat 

perbedaan-perbedaan di dalam melakukan tindakan fraud ini. Perbedaan 

tersebut bisa saja berbeda di antara setiap negara, kota bahkan di daerah di 

dalam kota itu sendiri. Misalnya, jika secara universal fraud tree menjelaskan 

bahwa salah satu cara melakukan fraud adalah dengan memanipulasi laporan 

keuangan, tentu saja terdapat kemungkinan perbedaan cara melakukan fraud di 

negara-negara seperti Jepang, Belanda, atau London.  

Seperti kasus fraud yang menjerat sebuah perusahaan ternama dari 

Jepang, Olympus yang dinilai mengeluarkan dana terlalu besar untuk 

mengakuisisi sebuah perusahaan bernama Gyrus Group dan hal ini mulai 

terungkap oleh artikel yang dimuat di dalam majalah bisnis kecil bernama Facta. 

Apa yang dilakukan oleh Olympus bukanlah manipulasi laporan keuangan, 

korupsi, atau pengadaan aset yang dijelaskan secara umum di dalam fraud tree. 

Olympus benar-benar mengakuisisi Gyrus Group dengan angka yang cukup 

fantastis namun di dalam pengakuisisian tersebut terdapat transaksi-transaksi 

yang tidak wajar dilakukan antara kedua belah pihak. Kondisi ini tentu berbeda 

dengan apa yang dijelaskan di dalam teori fraud tree. Begitupula dengan kasus-
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kasus lainnya di belahan negara di dunia, tentu saja akan memiliki perbedaan 

yang beragam mengenai cara melakukan fraud sesuai dengan daerah dan 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. 

8.3. Pembentukan Teori Fraud Life Cycle Berdasarkan Temuan 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak bermaksud menjustifikasi bahwa 

terdapat kekurangan di dalam teori fraud tree yang tidak bisa digunakan sebagai 

acuan dalam tindakan fraud, tetapi peneliti hanya ingin menggambarkan secara 

lebih terperinci bahwa cara-cara pelaku dalam melakukan tindakan fraud jelas 

sangat beragam berdasarkan pada kebiasaan dan rutinitas yang sering dilakukan 

sehingga tidak dapat digeneralisir menggunakan satu atau dua teori. Temuan-

temuan di dalam penelitian ini kemudian menjadi satu warna baru yang 

menggambarkan bahwa setiap daerah di tiap negara, khususnya Indonesia 

memiliki “kreativitas” dan “inovasi” sendiri dalam melakukan tindakan fraud. Cara-

cara yang dilakukan dalam melakukan fraud kemudian menyajikan sebuah 

refleksivitas mengenai hasil penelitian yang berisi keunikan dan ciri khas sebuah 

instansi dalam hal ini di Kota Malang dalam melakukan praktik fraud. Keunikan 

dan ciri khas tersebut berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang tercipta dari 

keseharian individu yang disinyalir terindikasi fraud sehingga memberikan 

kekuatan tersendiri bagi etnometodologi sebagai model penelitian untuk 

mengungkap cara-cara tersebut berdasarkan kebiasaan yang terjadi. 

Berdasarkan analisis percakapan dengan para informan, penulis 

merumuskan premis mengenai cara melakukan praktik fraud sebagai berikut: 

 Premis 1: Praktik fraud dilakukan dengan cara memberi hadiah untuk  

memuluskan penyimpangan. 

 Premis 2: Bancakan hasil korupsi dibagi secara adil untuk menjamin 

kerahasiaan. 
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 Premis 3: Manipulasi anggaran belanja merupakan cara bagi oknum pelaku  

untuk menghapus jejak kecurangan. 

 Premis 4: Menyalahgunakan aset negara seperti milik sendiri dilakukan  

untuk memenuhi kepentingan pribadi. 

Setelah merumuskan beberapa premis berdasarkan analisis percakapan dengan 

informan, dapat disimpulkan bahwa cara melakukan praktik fraud di Pemerintah 

Kota Malang didasari oleh teori fraud life cycle. Fraud life cycle atau siklus hidup 

fraud menggambarkan bahwa setiap cara yang dilakukan merupakan bagian dari 

prosedur yang lebih kompleks dan memiliki sifat berkesinambungan serta 

berulang-ulang. Berikut bentuk dari fraud life cycle yang digagas oleh peneliti: 

 

Gambar 8.1.  

Fraud Life Cycle 

Siklus pertama dari teori ini adalah para oknum pelaku menyalahgunakan 

aset negara seperti milik sendiri karena mereka selalu merasa kurang dari sisi 
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finansial. Penyalahgunaan aset negara seperti milik sendiri merupakan suatu 

perilaku biasa yang dibenarkan untuk memfasilitasi hidup para aparatur negara. 

Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa kebanyakan kasus fraud yang 

terkuak biasanya selalu berkaitan dengan uang. Para oknum pelaku merasa 

menyalahgunakan aset pemerintah tidak memiliki konsekuensi karena tidak 

merugikan keuangan negara secara langsung. Dukungan dari lingkungan juga 

menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan praktik fraud ini. 

Siklus kedua adalah memuluskan penyimpangan dengan cara memberi 

hadiah. Pemberian hadiah menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam praktik 

fraud dengan dalih dan pembenaran bahwa pemberian hadiah menjadi satu hal 

yang sangat wajar dilakukan ketika seseorang telah memberikan bantuan 

sehingga balasan dengan memberikan hadiah dapat dibenarkan dan dianggap 

sebagai sebuah ucapan terima kasih. Kondisi ini akhirnya membentuk sebuah 

kebiasaan yang mengharuskan setiap orang menunjukkan rasa terima kasihnya 

dengan pemberian hadiah meskipun perlakuan yang membutuhkan ungkapan 

terima kasih tidak benar untuk dilakukan. Seperti bantuan atas “terlaksananya 

proyek” yang kemudian dibalas dengan pemberian hadiah mahal yang telah 

menjadi budaya organisasi dan telah tertanam menjadi rasionalisasi untuk 

membenarkan perilaku tersebut. 

Siklus ketiga adalah menjamin kerahasiaan dari praktik fraud dengan cara 

membagi-bagi hasil korupsi. Pelaku melakukan bancakan sebagai bentuk “tutup 

mulut” agar apa yang terjadi tidak menjadi rahasia umum, meskipun cara ini 

kemudian juga telah menjadi rahasia umum karena telah membentuk kebiasaan-

kebiasaan tersebut. Mengapa? Rasa aman lagi-lagi menjadi alasan seseorang 

untuk melakukan bancakan agar ketika perbuatan yang tidak seharusnya 

dilakukan diketahui oleh beberapa pihak, upaya ini bisa mendiamkan mulut-mulut 

yang berpeluang mengeluarkan kicauan yang tidak diinginkan. Ketika pertanyaan 
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mengenai sebuah kejadian yang merugikan negara ditanyakan pada orang-orang 

yang merasakan bagian bancakan, mereka hanya bisa “ngeles” yang kemudian 

memperkecil peluang adanya whistleblower. 

Siklus terakhir adalah menghapus jejak kecurangan dengan cara 

manipulasi realisasi anggaran belanja. Premis ini dibentuk berdasarkan adanya 

istilah “gali lubang tutup lubang” dimana suatu kecurangan dapat ditutupi dengan 

kecurangan lainnya. Hal ini dapat digambarkan dengan fakta bahwa anggaran 

memiliki sifat fleksibel dan dapat berubah-ubah. Para oknum pelaku umumnya 

mengambil sisa lebih anggaran belanja untuk dimasukkan ke dalam 

“kantongnya” sendiri, daripada harus terjebak dalam birokrasi yang rumit untuk 

mempertanggungjawabkannya. 

Teori fraud tree dan teori fraud life cycle memiliki persamaan bahwa teori 

ini sama-sama menjelaskan mengenai cara melakukan praktik fraud. 

Perbedaannya adalah di dalam teori fraud tree yang digambarkan dengan pohon 

hanya menjelaskan secara parsial cara-cara melakukan praktik fraud ke dalam 

ranting-ranting pohon, sedangkan teori fraud life cycle yang digagas oleh peneliti 

menjelaskan bahwa setiap cara merupakan bagian dari sebuah prosedur yang 

lebih kompleks dan memiliki sifat berkesinambungan. 

  



107 
 

BAB 9 

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 

 

9.1.  Simpulan  

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin 

berkembang pula kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang terdiri 

dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier membuat masyarakat berlomba-

lomba untuk menaikkan taraf hidupnya. Jika pada masa lalu masyarakat hanya 

berfokus pada pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, maka 

masyarakat modern juga termotivasi untuk memenuhi kebutuhan gengsinya. 

Kebutuhan gengsi yang tidak dapat dikendalikan membuat masyarakat 

menghalalkan segala cara untuk menaikkan nilai hidupnya. Akibatnya, 

menimbulkan perilaku yang menjurus pada perilaku fraud.  

Perilaku fraud telah merasuk ke dalam segala lapisan masyarakat, tidak 

terkecuali di lingkungan instansi pemerintahan. Berdasarkan teori fraud tree, cara 

untuk melakukan praktik fraud terbagi menjadi tiga yaitu; korupsi, 

penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Di pemerintah kota 

Malang sendiri ternyata berkembang cara yang lebih mutakhir daripada yang 

tercantum di fraud tree. Kemutakhiran ini tidak lepas dari adanya celah dan 

kreativitas dari oknum pelaku. 

Kebiasaan memberi hadiah yang merupakan ciri khas orang Indonesia 

tanpa disadari ternyata termasuk salah satu cara untuk melakukan praktik fraud. 

Meskipun ada pembelaan bahwa memberi hadiah merupakan salah satu cara 

untuk menyambung tali silaturrahim, namun ada beberapa indikasi bahwa 

pemberian hadiah merupakan cara melakukan fraud. Pertama, kita bisa melihat 

pemberian hadiah itu merupakan indikasi fraud dari waktu pemberiannya. 

Umumnya masyarakat memberi hadiah sebagai tanda terima kasih setelah kita 
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memberikan bantuan atau manfaat kepada orang lain, sehingga apabila 

pemberian dilakukan di awal patut dicurigai sebagai indikasi fraud. Kedua, kita 

bisa melihat pemberian hadiah sebagai indikasi fraud dilihat dari jenis dan 

nominal harga hadiahnya. Pemberian parcel di hari raya dikatakan wajar apabila 

harganya di bawah tiga ratus ribu rupiah dan biasanya berisi kebutuhan hari 

raya, sehingga apabila harga dan jenis hadiahnya tidak sesuai konteks bisa 

dicurigai sebagai indikasi fraud. Ketiga, indikasi fraud bisa dilihat dari siapa yang 

memberi hadiah. Ini lebih susah untuk diidentifikasi karena siapapun berhak 

memberi hadiah baik dia atasan maupun bawahan, sehingga satu-satunya solusi 

adalah kesadaran masing-masing individual untuk menghindari fraud. 

Cara selanjutnya adalah bancakan. Bancakan yang awalnya merupakan 

budaya membagi-bagi rejeki kini telah disalahartikan sebagai budaya untuk 

membagi-bagi hasil korupsi. Korupsi masa kini yang kebanyakan dilakukan 

secara berjamaah menunjukkan bahwa perlu adanya pembagian yang adil agar 

rahasia uang haram tersebut tidak terbongkar. Namun tidak selamanya seluruh 

pihak yang dibagikan merasa puas, ada kalanya mereka merasa bagian mereka 

terlalu kecil dan tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung. Pihak yang 

sakit hati inilah nantinya yang akan menjadi whistleblower. Whistleblower yang 

harusnya merupakan pihak-pihak yang berdiri di jalan yang benar kini diwakili 

oleh pihak yang hanya merasa tidak puas atas bagian mereka. Untuk mengatasi 

masalah ini, seharusnya ditanamkan mental bahwa untuk menjadi aparatur 

negara harus bisa menghilangkan konflik kepentingan di seluruh kegiatan 

mereka. Salah satu cara untuk menghilangkan konflik kepentingan adalah 

dengan mengarahkan aparatur negara untuk mengabdi ke negara dengan ikhlas 

tanpa berniat mencari keuntungan pribadi. 

Serapan anggaran yang harus dihabiskan setiap akhir periode juga 

menjadi salah satu cara pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan fraud, 
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dimana hal ini menjadi alasan yang bisa digunakan untuk membuat anggaran 

seolah terserap 100% meskipun pada realitanya, anggaran yang telah disusun 

sebelumnya digunakan untuk belanja atas kebutuhan pribadi diluar keperluan 

instansi, dan nota kosong sebagai alat untuk memanipulasi anggaran telah 

direalisasikan. Kemudian terdapat indikasi fraud yang muncul dari kerjasama 

dengan pihak ketiga dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati 

sebelumnya dengan tujuan untuk menguntungkan suatu pihak tertentu. Kondisi 

ini juga dapat terjadi ketika oknum di dalam instansi memiliki hubungan istimewa 

dengan pihak ketiga yang akhirnya menjalin kerjasama untuk menciptakan suatu 

perjanjian atau kesepakatan demi keuntungan dua belah pihak yang bisa 

merugikan instansi dan negara. Hal ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang 

terus menerus terjadi dan kebiasaan ini membentuk fraud yang perlahan-lahan 

muncul, di mana kita ketahui bahwa tidak ada jenis fraud yang dianggap kecil, 

karena seluruh bentuk fraud yang terjadi merupakan fraud yang besar namun 

sedang dalam proses tumbuh. 

Cara terakhir dalam melakukan fraud adalah dengan cara 

menyalahgunakan aset yang pada praktiknya dibagi menjadi dua yaitu 

menggunakan aset untuk kepentingan pribadi dan digunakan untuk mencari 

keuntungan, misalnya dengan menggunakan kendaraan operasional instansi 

untuk keperluan mudik dan menyewakan atau menjual lahan milik pemerintah 

dengan tujuan untuk menambah keuntungan pribadi dari hasil sewa atau 

penjualan yang dilakukan. Kondisi ini tentu saja memberikan dampak kerugian 

bagi negara jika terus menerus dilakukan dan menjadi kebiasaan yang sulit 

dihilangkan. Cara-cara yang dilakukan untuk menutupi tindakan fraud ini 

merupakan bentuk dari rutinitas harian yang akhirnya berdampak pada kerugian 

lebih besar yang ditimbulkan sehingga diperlukan kesadaran dari seluruh pihak 

untuk dapat meminimalisir tindakan-tindakan fraud yang asalnya dari suatu 
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kebiasaan kecil yang selalu dilakukan setiap harinya di lingkungan instansi 

pemerintahan.  

9.2.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan di dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat 

memberikan keterangan jelas mengenai siapa informan yang memberikan 

informasi di dalam penelitian ini untuk menjaga kerahasiaan dan hubungan baik 

antara peneliti dengan informan. Kerahasiaan perlu dijaga mengingat 

pembahasan di dalam penelitian yang dilakukan merupakan topik yang sangat 

sensitif sehingga apapun yang berhubungan dengan identitas informan baik 

instansi, jabatan, serta nama informan harus peneliti samarkan. Penelitian ini 

juga terbatas pada sektor pemerintahan di kota Malang, sehingga tidak bisa 

merepresentasikan praktik fraud untuk seluruh daerah di Indonesia, dan peneliti 

juga tidak memiliki hak untuk menjustifikasi bahwa setiap daerah yang terindikasi 

kasus fraud juga melakukan cara yang sama seperti di dalam penelitian ini. 

9.3.  Implikasi Penelitian 

Dari hasil yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian, penelitian 

ini memberikan beberapa implikasi yaitu: 

1. Implikasi Peraturan 

Adanya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah, menjadikan daerah memiliki 

kebebasan untuk mengelola keuangannya sendiri. Kebijakan otonomi 

daerah sebenarnya bagus karena memacu tiap daerah untuk bisa sebaik 

mungkin mengatur kehidupannya sendiri. Namun, kelemahan dari 

otonomi daerah adalah kurangnya pengawasan dikarenakan luasnya 

wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan bisa membuka mata pemerintah pusat untuk lebih cermat 

dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengawasan ini diharapkan 



111 
 

tidak hanya bersifat periodik setahun sekali, namun juga bisa berlaku 

secara berkala tiap tiga atau enam bulan sekali.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi instansi 

pemerintahan untuk mengimplementasikan hal-hal agar dapat 

meminimalisir fraud yang terjadi; (1) instansi harus bersikap tegas dalam 

kebijakan pemberian hadiah yang terindikasi gratifikasi, (2) instansi harus 

mengawasi setiap proyek yang sedang dilaksanakan instansi terkait 

karena rawan terjadi pelanggaran keuangan, (3) instansi harus tegas 

menanamkan pola pikir bahwa tugas aparatur negara adalah untuk 

mengabdi kepada negara bukan mencari keuntungan. 

3. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris dan konkrit mengenai cara-

cara melakukan praktik yang ada di instansi pemerintahan, meskipun 

tidak mengeneralisir seluruh daerah. Penelitian ini juga memperluas teori 

fraud tree bahwa cara melakukan praktik fraud tidak hanya didasari oleh 

niat jahat pelaku, tapi juga didasari kesempatan dan lingkungan yang 

mendukung. 

9.4.  Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian yang berfokus pada cara-cara baru melakukan praktik fraud 

memang masih jarang dilakukan sehingga peneliti sedikit kesulitan untuk mencari 

gambaran tentang praktik fraud yang semakin berkembang. Harapannya, 

penelitian selanjutnya dapat memilih lokasi penelitian seperti di BUMN maupun 

perusahaan swasta untuk melihat apakah ada cara baru melakukan praktik fraud 

sebagaimana di instansi pemerintahan. Dengan memilih BUMN ataupun 

perusahaan swasta diharapkan ada pembaharuan penelitian karena adanya 

perbedaan kebijakan di antara ketiga sektor tersebut. Lokasi daerah penelitian 
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juga diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian mengenai cara melakukan 

fraud kedepannya, karena bisa saja terdapat perbedaan cara yang dilakukan di 

tiap-tiap daerah di Indonesia.   
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Lampiran 1. Analisis Indeksikalitas dan Reflektivitas Mengenai Konteks Sosial 

No Sumber 
Data 

Indeks Data Percakapan Reflektivitas 

1. Bapak C Tindakan fraud 
dapat 
dikategorikan 
menurut jabatan 

“Kalo fraud yang levelnya 
masih ecek-ecek mah 
biasanya dilakuin sama 
pegawai-pegawai dinas biasa 
gitu. Yang masih golongan 
satu sama dua. Mereka 
ngelakuin karena memang 
honornya masih di bawah 
standar dan kebutuhan hidup 
juga tinggi. Lagian praktiknya 
juga masih di sekitaran minta 
jatah pungli yang satu dua 
jutaan.” 

Pangkat dan 
jabatan 
seseorang 
berperan dalam 
seberapa besar 
fraud yang 
dilakukan 

Bapak D “Udah sering liat bupati, 
walikota, gubernur sama 
anggota DPRD ditangkepin 
kan? Ya karena memang 
godaannya para petinggi itu 
lebih besar. Mereka kepilih 
juga butuh modal yang besar 
sehingga fraud dan 
sejenisnya ini jadi ajang buat 
balikin modal. Gak tanggung-
tanggung, bisa M-M-an 
(miliaran).” 

2. Bapak A Bercampurnya 
kebudayaan 
membuat nilai 
dan norma 
menjadi kabur 

“Di kantor ini kan campuran 
ada yang orang Blitar, 
Tulungangung, Surabaya, 
Trenggalek dan masih banyak 
lagi. Jadi otomatis kesopanan 
berbahasa jawa juga 
berbeda, seperti contoh kita 
bisa pake iku, mereka pake 
kui. Kita pake sampeyan, 
mereka pake riko. Kita nyebut 
arek, mereka nyebut cah. 
Tidak ada yang salah cuma 
pada akhirnya kita harus hati-
hati kalo berbahasa jangan 
sampai dianggap tidak sopan 
sama mereka.” 

Akulturasi 
budaya 
membuat 
seseorang 
menjadi susah 
memilah mana 
nilai dan norma 
yang masih 
benar dan bisa 
diterima 
anggota 
masyarakat 
lainnya 
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Lampiran 2. Analisis Indeksikalitas dan Reflektivitas Mengenai Kebiasaan 

Memberi Hadiah 

No Sumber 
Data 

Indeks Data Percakapan Reflektivitas 

1. Bapak B Memberi hadiah 
untuk 
memperlancar 
urusan 

“Ya yang terjadi disini 
memang gini adanya mas, 
pemberian hadiah apapun 
anggapannya tetap dinilai 
wajar-wajar aja, makanya 
banyak kok Mas di instansi 
kita yang urusannya jadi 
lancar karena udah ngasih 
hadiah. Kan atasan juga gak 
enak kalo udah dikasih 
hadiah sama rekan kerjanya 
tapi gak mulusin urusannya, 
hehe (tersenyum).” 

Memberi hadiah 
di awal ataupun 
di akhir tidak 
selalu 
bermasalah demi 
terselesaikannya 
urusan 

Bapak D “Kalau dilihat dari sisi waktu 
pemberian hadiahnya itu sih 
bagaimana kedua belah 
pihak menyikapinya ya. Kan 
ada tuh proyek konstruksi 
beberapa dicairin diawal 
memang buat memotivasi aja 
biar lebih giat. yang penting 
gak ada niat jelek.” 

2. Bapak A Memberi hadiah 
lebih baik 
dilakukan di 
akhir saja 

“Tidak ada yang salah kok 
mas cuman lebih amannya 
memang lebih baik dikasih di 
akhir aja. Jadi kalo ada orang 
nanya kok tiba-tiba kita dapet 
sesuatu tinggal tunjuk aja 
hasil kerja kita. Seolah kayak 
pembenaran gitu lah jadi 
misal kita dapet sesuatu pun 
karena dikasihnya di akhir, 
ya bukan sesuatu yang salah 
karena kita juga udah 
nunjukin hasil kerja kita.” 

Memberi hadiah 
lebih baik 
dilakukan di akhir 
demi menjaga 
nama baik dan 
main aman 

Bapak C “Bagus-bagus saja toh kodrat 
kita memang pengen terlihat 
baik di depan orang. tapi kita 
liat konteks hadiah kan 
"seharusnya" untuk 
mengapresiasi. Saya ambil 
contoh masak dulu kamu 
waktu sd jadi juara kelas 
dikasih hadiah dulu baru 
dapet rangking, gak kan?” 

3. Bapak B Nominal dan 
jenis hadiah 
menunjukkan 
derajat 
seseorang 

“Itu kembali lagi kepada 
kemampuan dan kepantasan 
tiap-tiap orang. kalo gak 
mampu yaudah jangan 
dipaksa, kalo mampu yaudah 
tidak apa-apa. Begitu pula 

Beberapa orang 
merasa gengsi 
jika hanya 
memberi hadiah 
seadanya 
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masak mau ngasih mangga 
1 kilo ke atasan? Kan gak 
pantes diliatnya. Lagian gak 
etis lah masa kasih oleh-oleh 
ke atasan mangga 1 kilo 
hahaha.” 

Bapak D “Kalo sisi positifnya kan 
berarti sekarang orang 
indonesia sudah kaya-kaya 
toh. Misalnya, mereka bisa 
bebas ngasih apa aja 
semahal apapun juga pasti 
bisa diusahain karena 
kelebihan harta tadi. Sisi 
negatifnya ya gak ada 
batasan kita mau ngasih apa 
aja juga bebas sesuka kita.” 

4. Bapak A Adanya batasan 
nominal dan 
jenis hadiah 
membuat 
banyak orang 
berpikir ulang 
ingin memberi 
hadiah yang 
cocok 

“Saya tiap tahun dikirimi 
parcel sekedar buah-buahan 
dan kue lebaran. Yaaa 
lumayan lah menghindari 
kecurigaan orang lain. Kan 
gak mungkin juga ada orang 
yang sudah saya tolong 
terang-terangan ngasih 
barang mewah, pasti bakal 
banyak yang curiga, padahal 
parcel-parcel yang dikirim 
gak bisa digolongkan 
sebagai barang murah juga.” 

Semakin 
gencarnya 
pengawasan 
membuat 
beberapa pihak 
seakan salah 
tingkah untuk 
memberi hadiah 
yang sesuai 
batasan nominal 
dan jenis hadiah 

Bapak C “Saya sih tenang saja karena 
sudah banyak lembaga 
penegak tindakan korupsi 
seperti kpk polri dan 
kejaksaan. Selain itu para 
pemimpin juga mulai ada 
kesadaran untuk melaporkan 
dan menyerahkan apabila 
mereka diberi barang 
mewah.” 

5. Bapak B Siapapun berhak 
memberi hadiah 
terlepas apapun 
status dan 
posisinya 

“Dimana letak salahnya 
seseorang yang ingin 
memberikan parcel sebagai 
ucapan terimakasih ke 
atasannya? Toh saya kirim 
parcel untuk Bapak X karena 
beliau sudah berjasa 
memberikan masukan positif 
bagi saya agar saya bisa 
mencapai posisi ini.” 

Tidak ada 
batasan 
siapakah yang 
lebih berhak 
memberi hadiah 
terlepas dia 
atasan ataupun 
bawahan. Siapa 
saja yang 
merasa tertolong 
dan mendapat 
manfaat dari 
orang lain, dia 
lebih wajib untuk 
memberikan 
hadiah 

Bapak A “Tidak ada acuan baku siapa 
yang lebih pantas diberi 
hadiah antara atasan dan 
bawahan, toh selama niat 
kita baik mau gimana lagi? 
Karena kan pada dasarnya 
mau siapapun yang dikasih 
itu kan hak kita dan itu juga 
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tergantung dari siapa yang 
membantu.” 

Bapak C “Kembali ke jawaban awal 
saya tadi. siapa yang merasa 
terbantu itulah yang 
sebaiknya memberi hadiah. 
Terlepas itu berpotensi 
menjadi perilaku fraud atau 
tidak. Ya hitung-hitung balas 
budi juga kan karena udah 
dibantu, masak kita gak 
ngasi sesuatu sebagai 
ucapan terimakasih.” 

Bapak D “Bukan masalah pantas atau 
tidak. Kan bawahan juga 
kerja keras nurutin maunya 
atasan jadi layak dihargai. 
Wajar lah kalo atasan ngasih 
hadiah anggap aja sebuah 
apresiasi. Kalo bawahan 
yang ngasih ke atasan ya 
kita khusnudzon aja dia lagi 
menyambung tali 
silaturrahim.” 
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Lampiran 3. Analisis Indeksikalitas dan Reflektivitas Mengenai Bancakan 

No Sumber 
Data 

Indeks Data Percakapan Reflektivitas 

1. Bapak D Kebiasaan 
melakukan 
tindakan 
menyimpang 
secara 
berjamaah 

“Contohnya yang abah anton 
kemarin ya? Sederhananya 
kita mau ngelanggar masa 
gak siap-siap dulu? Kita 
ngelanggar lalu lintas pun 
harus selalu siap kalo ditilang 
kan? Jadi wajar aja kalo orang 
yang ngelakuin tindakan fraud 
itu pasti berkelompok gak 
mungkin sendirian biar 
resikonya juga terbagi.” 

Dengan 
melakukan 
pelanggaran 
secara 
berjamaah, para 
pelaku merasa 
aman karena 
resikonya 
terbagi 

Bapak B “Ya seperti itulah dinamika 
politik mas jangan terlalu 
idealis nanti susah sendiri kalo 
gak punya temen. Kan 
anggapannya di dunia politik 
maupun di dunia kerja kita 
juga gak bisa hidup sendirian. 
Pasti kita butuh temen juga 
dalam arti positif itu ya saling 
tolong menolong walaupun 
konotatifnya yaa teman juga 
dibutuhkan untuk 
memperlancar urusan.” 

Bapak A “Ya seperti itulah fenomena 
fraud di negara kita. Meskipun 
sudah terjerat kasus pun 
harus tetap berjamaah masuk 
penjaranya. Contohnya ya 
kasus fraud yang di Malang 
ini, lihat aja gak mungkin 
cuma satu atau dua orang 
yang bakal masuk penjara 
pasti abis ini bakal banyak 
anggota DPRD yang 
menyusul masuk.” 

2. Bapak C Pembenaran 
tindakan jelek 
hanya karena 
disisipi kata 
bermakna baik 

“Nah ini jeleknya orang 
indonesia. Mereka selalu 
menggunakan istilah baik buat 
nutupin tindakan jelek mereka. 
Kalo udah gini kan tiap ada 
kejadian jelek pasti mereka 
menjustifikasi tindakan 
mereka hanya gara-gara ada 
istilah baik.” 

Dengan 
melakukan 
pembenaran 
atas kejahatan 
mereka, pelaku 
merasa beban 
dosanya tidak 
terlalu berat 
karena ada 
istilah baik di 
dalamnya 

3. Bapak D Sifat orang 
Indonesia tidak 
cocok sebagai 
whistleblower 

“Konsep whistleblower gak 
terlalu cocok sama budaya 
orang indonesia yang terkenal 
sopan santun mas meskipun 
kita gak tau isi di dalem 
hatinya. Itu artinya tugas 

Budaya 
ketimuran yang 
masih 
menjunjung 
tinggi nilai 
kekeluargaan 
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sebagai ujung tombak 
pemberantasan korupsi 
memang masih harus 
diemban sama aparat.” 

membuat 
masyarakat 
Indonesia 
merasa berat 
untuk 
melaporkan 
pelanggaran 

4. Bapak B Pihak yang 
membongkar 
tindakan fraud 
tidak selalu 
orang yang 
mengedepankan 
nilai-nilai 
kebenaran 

“Coba mas liat sendiri deh 
yang ditangkepin di tv. Dia 
pasti bongkarnya sambil 
emosi kan? Karena dia 
memang dahuluin masalah 
pribadinya dulu bukan murni 
biar dikira wah ini orang 
pahlawan membongkar tindak 
korupsi. Jaman sekarang gak 
ada lah mas orang yang 
benar-benar tulus mau 
mengungkap kejahatan demi 
kemaslahatan orang lain.” 

Saat ini 
whistleblower 
diwakili oleh 
pelaku yang 
merasa tidak 
puas atas 
bagian 
bancakannya 
dan tidak sesuai 
dengan resiko 
yang ditanggung 

Bapak A “Kalo saya liatnya lebih 
banyak karena masalah 
personal. Yang jadi 
whistleblower juga biasanya 
yang dapet bagiannya paling 
kecil eh ketangkep pula 
yaudah dia cari temen dong di 
penjara. Ibaratnya udah dapet 
bagian kecil masa mau rasain 
hidup di jeruji besi juga 
sendiri” 

Bapak C “Pada prinsipnya, fraud ini kan 
gak bisa dilakukan sendirian 
ya, pasti berkelompok karena 
kalo sendiri kan resikonya 
lebih besar daripada 
berkelompok, jadi selama 
imam koruptornya masih adil 
bagi-bagi hasilnya saya jamin 
gak bakal terbongkar haha 
(tertawa).” 

5. Bapak D Iklim organisasi 
menentukan 
tingkat konflik 
kepentingan 

“Ini lebih kepada iklim di tiap-
tiap instansi. Ada yang kepala 
dinasnya galak ada juga yang 
slow. Karena gimanapun juga 
pimpinan di lingkungan kerja 
kan juga membentuk budaya 
kerja di sebuah instansi. 
Harapan saya generasi 
penerus bisa lebih fleksibel 
dalam arti positif jadi 
setidaknya bisa mengingatkan 
yang lain.” 

Budaya 
organisasi yang 
baik 
menghasilkan 
kinerja yang 
baik pula 

Bapak A “Saya kira di semua instansi 
juga gini kok mas mau di 
swasta atau di bumn. Cuma 
kita ini kan aparatur negara 
yang mengabdi ke negara, 
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kasarannya gak mikir cari 
untung lah. Mbok ya itu yang 
dijadiin pedoman kerja. Tapi 
sayangnya masih banyak 
orang yang tidak 
mempedulikan itu.” 

Bapak C “Ini yang agak susah, dulu 
saya kira banyak praktik KKN 
karena ada penerimaan pns 
lewat jalur belakang. Eh 
sekarang udah dibuat 
setransparan mungkin pun 
masih ada aja pelanggaran. 
Kalo menurut saya lebih baik 
budaya organisasi dulu yang 
dibenahi toh nanti ujung-
ujungnya kualitas sdm juga 
naik kalo organisasinya udah 
tertata.” 

6. Bapak B Pencegahan 
konflik 
kepentingan 
dimulai dari 
pada saat 
perekrutan 

“Karena ini konteksnya politik 
ya gimana-gimana ini dimulai 
waktu pemilihan legislatif sih. 
Kita duduk disini kan 
ngewakilin tiap partai dan tiap 
partai punya idealisnya 
masing-masing, selain itu tiap 
fraksi juga ada jatah kursi 
masing-masing.” 

Sejak awal 
harus 
ditanamkan pola 
pikir bahwa 
semua aparatur 
negara mewakili 
kepentingan 
rakyat 
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Lampiran 4. Analisis Indeksikalitas dan Reflektivitas Mengenai Penyalahgunaan 

Anggaran 

No Sumber 
Data 

Indeks Data Percakapan Reflektivitas 

1. Bapak A Kebiasaan 
melakukan 
manipulasi 
anggaran 

“Saya rasa bukan rahasia umum lagi 
kalo ada budaya nota kosong dimana 
kita bisa mengisi nominal harga 
sesuai yang kita inginkan. Selama 
selisihnya tidak terlalu jauh dengan 
anggarannya saya rasa tidak 
masalah. Itu juga udah jadi satu hal 
yang dianggap biasa di lingkungan 
kerja.” 

Budaya 
menggelembung
kan harga demi 
melancarkan 
kegiatan sehari-
hari dalam dunia 
kerja 

Bapak B “Saya rasa tidak ada masalah 
selama nominal tidak 
digelembungkan berlebihan. Toh kita 
bisa akui sebagai biaya transport, 
makan ataupun parkir. Berapa sih 
mas nominalnya kalo cuma di mark-
up buat kebutuhan sehari-hari kan 
gak tergolong materil kalo 
dibandingkan dengan jumlah 
anggaran yang sampai milyaran.” 

2. Bapak D Dilema melihat 
“kerjasama” 
dengan pihak 
ketiga 

“Roda ekonomi yang terus berputar 
mau tidak mau membuat pelaku 
umkm terus berinovasi. Selain 
inovasi produk, ternyata juga ada 
inovasi jasa nota. Sehingga saya 
tidak bisa langsung menyalahkan 
pelaku umkm ataupun instansi terkait 
karena begitulah pasar bekerja. Ada 
permintaan ada penawaran, ada 
harga ada rupa.” 

Di satu sisi 
ekonomi rakyat 
tumbuh, di sisi 
lainnya 
mendukung 
praktik fraud 

Bapak C “Sebenarnya dilema, di satu sisi 
perekonomian rakyat kecil bisa 
terdongkrak tapi di sisi lainnya 
membuka celah untuk melakukan 
manipulasi angka. Sehingga jalan 
tengahnya adalah bagaimana 
caranya agar kedua belah pihak tidak 
merasa dirugikan terlebih dahulu.” 

3. Bapak D Realisasi 
anggaran belanja 
yang tidak sesuai 
dengan 
perencanaannya 

“Belum tentu karena kita tidak tahu 
penyerapan tersebut memang 
digunakan untuk operasional ataukah 
hanya sekedar entertain. Seperti 
yang tertera di LRA (lampiran) 
kebanyakan pos pendapatan dan 
belanja terdapat perbedaan antara 
anggaran dan realisasi. Ini bagus 
menandakan adanya dinamisme 
yang terjadi di pasar. Namun ada 
yang menggelitik saya dimana pos 
belanja tak terduga tidak ada 
perbedaan antara anggaran dan 
realisasi padahal pos belanja tak 

Pertanggungjawa
ban anggaran 
belanja yang 
rumit membuat 
aparatur negara 
mengambil jalan 
tengah dengan 
cara 
mempermainkan 
anggaran belanja 
seolah-olah 
terserap 100% 
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terduga justru harusnya yang 
mengalami fluktuatif bukannya 
stagnan seakan-akan telah disiapkan 
untuk "sesuatu" yang kita tidak 
ketahui.” 

 Bapak B “Sah-sah saja daripada ada sisa 
anggaran yang 
pertanggungjawabannya njelimet 
kenapa gak langsung dibuat 
anggaran terealisasi seutuhnya? Kan 
sulit ya buat pertanggungjawaban 
untuk angka-angka kecil yang gak 
materil misal kayak pembelian ATK.” 

Bapak C “Kita liat dulu penggunaannya. 
Kebiasaan orang indonesia yang 
main aman kan akhirnya suka 
menetapkan harga tertinggi sebagai 
acuan. Ternyata kenyataannya yang 
dibeli lebih rendah dan kita tidak tau 
selisih uang tersebut larinya kemana. 
Takutnya ini menjadi kebiasaan 
buruk yang berulang-ulang.” 

4. Bapak A Tuntuan 
mendapat opini 
WTP 

“Karena kita adalah auditor internal 
tentu kita juga ingin mendapatkan 
predikat WTP dari BPK. Salah satu 
poinnya memang anggaran terserap 
100% jadi kita harus menekankan 
adanya belanja yang sesuai dengan 
anggaran. Sebenarnya kalau urusan 
fraud tidak fraud dari pihak atasan 
kita tidak tahu menahu ya karena 
urusan kita hanya sebatas 
memeriksa laporan keuangan, 
selama nota belanja lengkap, semua 
ada buktinya menurut saya cukup. 
Kalau masalah fraud yang terjadi 
kemarin, itu memang sudah diluar 
kendali kita karena itu sudah urusan 
atasan.” 

Tuntutan 
mendapat opini 
WTP membuat 
aparatur negara 
tidak bisa 
mengambil 
keputusan 
secara obyektif 
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Lampiran 5. Analisis Indeksikalitas dan Reflektivitas Mengenai Penggelapan Aset 

No Sumber 
Data 

Indeks Data Percakapan Reflektivitas 

1. Bapak B Aset negara 
merupakan 
fasilitas 
pendukung 

“Namanya fasilitas ya harus 
digunakan dong, cuma juga 
harus diliat seberapa wajar 
jangan semua-semua kita 
klaim milik kita. Istilahnya 
kalopun mau memanfaatkan 
fasilitas ya kita juga harus 
pinter. Pinter-pinter memilah 
lah biar gak dianggap 
seenaknya juga.” 

Fasilitas 
pendukung 
digunakan agar 
bisa bekerja 
dengan sebaik-
baiknya 

2. Bapak A Adanya sanksi 
sosial dari 
masyarakat 

“Lo masih ada ya? Kalo pun 
ada penggunaannya pun 
sudah tidak sefrontal dulu 
yang mudik pun pakai plat 
merah. Mungkin karena 
udah ada sanksi sosial dari 
masyarakat. Selain itu juga 
sudah ada beberapa 
pemimpin daerah yang 
berani tegas untuk melarang 
kegiatan ini kan, ya kayak 
Ibu Risma itu.” 

Cibiran dari orang 
lain lebih ampuh 
daripada 
peraturan tertulis 

3. Bapak C Semakin banyak 
pengawasan 
atas aset 

“Saya rasa sudah banyak 
berkurang dibanding dulu. 
Mungkin karena sekarang 
gencar dilakukan 
inventarisasi aset dan 
dimana-mana ada 
pengawasan. Inventarisasi 
aset sih mungkin emang 
sudah biasa ya, kalo 
pengawasan kan memang 
sudah banyak ditingkatkan 
dimana-mana, misalnya 
kayak di setiap sisi jalan 
sekarang udah ada cctv, dari 
situ kan juga bisa keliatan 
pegawai instansi mana yang 
masih pake mobil dinas buat 
jalan-jalan.” 

Pengawasan atas 
aset mendukung 
BPK untuk 
melakukan audit 
atas lembaga 
negara 

4. Bapak D Kepala daerah 
memberikan 
contoh merakyat 

“Saya kira hampir tidak ada 
lagi karena kan sekarang 
lagi ngetrend pimpinan 
daerah yang merakyat dan 
sederhana. Mereka ini 
memberi contoh bahwa 
segala fasilitas itu 
sebenarnya tanggung jawab 
yang membebani sehingga 
tidak berani lagi seenaknya 
memanfaatkan jabatan. 
Walaupun beberapa masih 
ada tapi memang sudah 

Dengan 
pemimpin 
mencontohkan 
hidup sederhana 
diharapkan 
bawahannya ikut 
meniru 
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mulai berkurang lah, tidak 
seperti dulu.” 

5. Bapak D Penggelapan 
aset merupakan 
tindakan fraud 
paling berani di 
instansi 
pemerintahan 

“Kalo ini udah kebangetan 
karena menggelapkan aset 
pemerintahan itu kan butuh 
nyali buat ngurus birokrasi 
kesana kesini. Selain nyali 
juga perlu keahlian juga buat 
mengelabui birokrasinya. 
Kalo memang ada kejadian 
berarti ini bisa jadi bibit-bibit 
cara baru fraud 
kedepannya.” 

Semakin berani 
pelaku, semakin 
kreatif modus 
melakukan 
praktik fraud 

6. Bapak C Menyoroti mental 
aparatur negara 

“Kembali kepada jiwa tiap-
tiap aparatur negara. 
Mungkin saja dia memang 
tidak pernah merasa cukup 
dengan apa yang dia punya 
sehingga solusi menaikkan 
honor dan tunjangan oknum 
tersebut bukanlah solusi 
terbaik karena dia tidak bisa 
merasa puas.” 

Sejak awal harus 
ditanamkan 
mental bahwa 
seorang aparatur 
negara tidak 
mencari 
keuntungan 
pribadi 

Bapak A “Wah kalo itu keterlaluan. 
Kan diawal sudah saya 
sebutkan aparatur negara itu 
kan pengabdi negara. Tidak 
boleh memanfaatkan 
jabatannya untuk mencari 
untung. Saya juga gak bisa 
pungkiri sih mas memang 
masih banyak kabar-kabar 
beredar kalo pengabdi 
negara juga bisa manfaatin 
jabatannya sendiri.” 

Bapak B “Namanya pejabat negara 
ya, atau siapapun yang 
bekerja di instansi negara 
kan pasti harus ikut prosesi 
sumpah jabatan sebelum 
mendapatkan jabatan 
barunya. Di dalam sumpah 
jabatan itu juga salah 
satunya tidak akan 
melakukan tindak 
kecurangan yang merugikan 
negara. Makanya kalo 
kondisinya setalah 
menerima jabatan ada 
kasus-kasus fraud yang 
dilakukan, berarti itu sudah 
melanggar sumpah 
jabatannya sendiri jadi 
sangat layak untuk diproses 
secara hukum.” 
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