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A.   Latar Belakang

1. Di dalam perkembangan dunia bisnis, masalah-masalah mengenai integritas, etika
dan perilaku maupun penerapan komiten terhadap organisasi sangat diperlukan
oleh berbagai Perusahaan. Saat ini PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) belum
memiliki Kebijakan Umum yang mengatur tentang pengendalian Fraud, yang akan
digunakan sebagai dasar dalam pengendalian Fraud di Perseroan.

2. Efektivitas pengendalian Fraud, diantaranya dicapai melalui penegakan integritas,
etika dan perilaku, penerapan komitmen terhadap kompetensi, pembentukan
struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab yang tepat.

3. Oleh sebab itu, Perseroan memerlukan suatu dasar dalam melaksanakan
pengendalian Fraud yang terpadu serta pengaturan mekanisme kerja yang
terstruktur, maka disusunlah Kebijakan Umum Penerapan Fraud Control System di
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

B.   PembahasanB.   Pembahasan

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Penerapan Fraud Control System memiliki Tujuan
dan Manfaat sebagai kerangka dalam merancang Kebijakan ini adalah sebagai berikut :

TujuanTujuan

a. Membantu manajemen untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai
macam kecurangan (fraud), termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika bisnis,
dan implementasi prinsip GCG;

b. Mendorong seluruh personil Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundangan;

c. Menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi
kondisi dan potensi kecurangan secara konsisten dan efisien tanpa mengurangi
kinerja;

d. Mengembangan sikap seluruh personil Perseroan yang proaktif, ramah, ikhlas,
mudah, dan empati serta tidak melakukan kecurangan dan pelanggaran yang
bertentangan dengan etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati;

e. Menjadi kebijakan yang berlaku untuk seluruh personil Perseroan agar memahami
dan melaksanakan Kebijakan Fraud Control System yang menjadi salah satu
standar kerja Perseroan.

MEMOMEMO



ManfaatManfaat

a. Memberikan panduan untuk pengungkapan terjadinya fraud di Perseroan dengan
berdasarkan prinsip yang terstandarisasi, sehingga dapat memberikan
pengungkapan fraud yang berkualitas dan transparan;

b. Dengan prinsip pengungkapan tersebut akan mencegah terjadinya pengabaian dan
penyimpangan atas prosedur kerja, peraturan perundangan, dan kebijakan
Perseroan yang ada;

c. Meningkatan kemampuan personil Perseroan dalam pelaksanakan langkah-
langkah pencegahan kecurangan (fraud prevention), pendeteksian kecurangan
(fraud detection), dan investigasi kecurangan (fraud investigation);

d. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong terbentuknya identitas, karakter,
dan motivasi pegawai untuk berperilaku dan bertindak sesuai tuntutan Perseroan
serta dilandasi dengan moral dan nilai etika yang sehat.

 

C.   UsulanC.   Usulan

Berdasarkan Latar Belakang dan Pembahasan diatas, mohon tanda tangan Direksi
sebagai pengesahan atas Kebijakan Umum Penerapan Fraud Control System di PT
Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Demikian kami sampaikan, Terimakasih.

 

Ditangatangani secara elektronik oleh :
PT Sarana Multigriya Finansial ( Persero ) 

R Wisnu Prihartono 
Kepala Divisi Manajemen Risiko &
Kepatuhan



LEMBAR KOMITMEN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

DALAM MELAKSANAKAN PENERAPAN FRAUD CONTROL SYSTEM

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari Insan SMF memahami bahwa
dalam implementasi Good Corporate Governance yang menjadi landasan utama dalam
menjalanakan kegiatan bisnis yang berkesinambungan, dalam rangka pengendalian
terjadinya kecurangan (fraud) di dalam Perseroan, serta dapat memiliki keunggulan daya
saing serta meningkatkan nilai tambah bagi Perseroan.

Sebagai salah satu wujud komitmen dalam penerapan Good Corporate Governance menuju
standar yang tinggi, kami Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Multigriya Finansial
(Persero) beritikad untuk selalu menjalankan Penerapan Fraud Control System secara
sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan bisnis demi terwujudnya Visi dan Misi
Perseroan.

Dengan ini kami Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
akan melaksanakan serta menerapkan segala muatan dari Kebijakan Umum tentang
Penerapan Fraud Control System No. 024/KEB/KU/SMF/VII/2021 sebagai bentuk
implementasi Good Corporate Governance di Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta, Juli 2021

DEWAN KOMISARIS
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Nufransa Wira Sakti Rina Widyani Wahyuningdyah Dedy Supriadi Priatna
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen

DIREKSI
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Ananta Wiyogo Trisnadi Yulrisman Heliantopo
Direktur Utama Direktur Direktur
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KEBIJAKAN UMUM PERSEROAN  

NOMOR 024/KEB/KU/SMF/VII/2021 

TENTANG 

PENERAPAN FRAUD CONTROL SYSTEM 

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) (PERSERO) 

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Perseroan belum memiliki Kebijakan Umum yang mengatur tentang pengendalian 

Fraud, yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengendalian Fraud di 

Perseroan. 

2. Efektivitas pengendalian Fraud, diantaranya dicapai melalui penegakan integritas, 

etika dan perilaku, penerapan komitmen terhadap kompetensi, pembentukan 

struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang terpadu 

serta pengaturan mekanisme kerja yang terstruktur. 

3. Implementasi Fraud Control System tidak hanya dipandang sebagai bagian dari 

kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan Perseroan dalam 

rangka pengendalian terjadinya kecurangan di dalam Perseroan. 

 

B. KETENTUAN UMUM 

1. Perseroan adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Persero) yang 

beralamat di Grha SMF, Jl. Panglima Polim I No.1, RW.6, Melawai, Kec. Kby. 

Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160. 

2. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan 

perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili Perseroan 

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap 

berpegang pada prinsip Good Corporate Governance. 

3. Personil Perseroan adalah seluruh organ dan/atau komponen yang menjadi 

bagian dari Perseroan dan terlibat langsung serta bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. 
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4. Fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk 

tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) 

dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan pihak lain. 

5. Fraud Control System adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik dan 

terintegrasi untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan 

pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan Perseroan. 

Fraud Control System terdiri dari atribut-atribut spesifik yang memperkuat sistem 

pengendalian intern dan tata kelola Perseroan. 

6. Atribut Fraud Control System adalah pendalaman atau penguatan sistem 

pengendalian atau sistem tata kelola organisasi yang telah ada dan dipengaruhi 

oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi. 

7. Manajemen risiko adalah sebuah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan 

pengendalian peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. 

8. Investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, 

pemeriksaan, dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk 

membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian 

menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. 

9. Pelaporan Pelanggaran adalah pelaporan tindakan pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris serta pihak eksternal. 

Pengungkapan dilakukan secara rahasia (confidential) melalui mekanisme 

Pelaporan Pelanggaran Perseroan. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Kebijakan Umum Penerapan Fraud Control System ini merupakan dasar 

dan/atau rujukan dalam menerapkan proses pengendalian Fraud yang terjadi pada 

seluruh proses bisnis yang dilaksanakan di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). 

 

D. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Maksud 

a. Memberikan pemahaman secara komprehensif kepada seluruh Personil 

Perseroan mengenai berbagai jenis kecurangan (fraud) yang sering atau 

mungkin akan terjadi di lingkungan Perseroan; 

b. Menyajikan berbagai ketentuan dan mekanisme yang mengatur upaya 

pengendalian terhadap terjadinya kecurangan agar tercipta pengelolaan 
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Perseroan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggung 

jawabkan; 

c. Sebagai salah satu dasar Perseroan untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, memiliki sikap mental yang 

jujur, dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan Perseroan; 

d. Sebagai alat yang dapat diandalkan Perseroan dalam mendeteksi dan 

mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) dalam Perseroan 

serta merupakan perwujudan implementasi Good Corporate Governance 

(GCG) di tingkat operasional; 

e. Menjadi kebijakan yang dapat membantu Perseroan meningkatkan kinerja 

dan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip kejujura, 

akuntabilitas, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya bagi seluruh 

pegawai serta Perseroan memiliki daya saing yang kuat baik dalam skala 

nasional maupun internasional. 

2. Tujuan 

a. Membantu manajemen untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi 

berbagai macam kecurangan (fraud), termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral, etika bisnis, dan implementasi prinsip GCG; 

b. Mendorong seluruh personil Perseroan dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundangan; 

c. Menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah, dan 

mengatasi kondisi dan potensi kecurangan secara konsisten dan efisien 

tanpa mengurangi kinerja; 

d. Mengembangan sikap seluruh personil Perseroan yang proaktif, ramah, 

ikhlas, mudah, dan empati serta tidak melakukan kecurangan dan 

pelanggaran yang bertentangan dengan etika bisnis dan pedoman perilaku 

yang telah disepakati; 

e. Menjadi kebijakan yang berlaku untuk seluruh personil Perseroan agar 

memahami dan melaksanakan Kebijakan Fraud Control System yang 

menjadi salah satu standar kerja Perseroan. 

3. Manfaat 

a. Memberikan panduan untuk pengungkapan terjadinya fraud di Perseroan 

dengan berdasarkan prinsip yang terstandarisasi, sehingga dapat 

memberikan pengungkapan fraud yang berkualitas dan transparan; 
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b. Dengan prinsip pengungkapan tersebut akan mencegah terjadinya 

pengabaian dan penyimpangan atas prosedur kerja, peraturan 

perundangan, dan kebijakan Perseroan yang ada; 

c. Meningkatan kemampuan personil Perseroan dalam pelaksanakan 

langkah- langkah pencegahan kecurangan (fraud prevention), pendeteksian 

kecurangan (fraud detection), dan investigasi kecurangan (fraud 

investigation); 

d. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong terbentuknya identitas, 

karakter, dan motivasi pegawai untuk berperilaku dan bertindak sesuai 

tuntutan Perseroan serta dilandasi dengan moral dan nilai etika yang sehat. 

 

E. DASAR HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020 juncto Peraturan Presiden Nomor 101 

Tahun 2016 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan di Bawah Pembinaan 

dan Pengawasan Menteri Keuangan. 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.05/2018 tentang Perusahaan 

Pembiayaan Sekunder Perumahan. 

7. SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. 

 

F. KETENTUAN POKOK FRAUD CONTROL SYSTEM 

1. Pengertian Fraud 

Menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud adalah 

perbuatan- perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja 

untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak 

lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan pihak lain. Fraud pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan 

secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau 

mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-

cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. 
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a. Karakteristik Fraud 

Terdapat beberapa karakteristik terkait fraud yang perlu dipahami oleh 

organisasi antara lain: 

1) Terdapat kemungkinan bahwa fraud telah terjadi dan mungkin akan 

terjadi pada setiap organisasi; 

2) Konsekuensi riil atas kejadian fraud yang terjadi pada setiap 

organisasi tidak dapat diukur hanya dengan kerugian dalam nilai 

satuan uang dan reputasi Perseroan; 

3) Manusia dan situasi berubah dalam periode tertentu, dan sebagian 

perubahan itu menambah risiko terjadi fraud; 

4) Mengandalkan pada kegiatan audit sebagai satu-satunya instrument 

dalam mendeteksi fraud tidaklah cukup; 

5) Setiap orang di dalam dan di luar organisasi memiliki peran dalam 

mencegah dan mendeteksi fraud. 

b. Faktor Penyebab Fraud 

Setidaknya terdapat tiga hal yang mendorong terjadinya fraud dalam suatu 

Perseroan, faktor atau pemicu terjadinya fraud tersebut antara lain: 

1) Tekanan (Pressure) 

Terjadinya dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan 

kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan, mulai dari dorongan 

seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alas an 

ekonomi, emosional, atau nilai. 

Tekanan tersebut terjadi karena keserakahan atau adanya kebutuhan 

sebagai akibat dari kesulitan keuangan. Dorongan untuk melakukan 

fraud diantaranya karena tekanan keuangan, tekanan lingkungan 

kerja, kebiasaan buruk, maupun tekanan lainnya. 

2) Kesempatan (Opportunity) 

Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang 

dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong 

karena lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang 

dalam Perseroan. Selain itu, kesempatan ini timbul biasanya karena 

pengendalian intern yang lemah dalam mencegah dan mendeteksi 

fraud. Faktor lain yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud yaitu kegagalan dalam menertibkan atau memberi 

sanksi kepada pelaku fraud, terbatasnya akses terhadap informasi, 

ketidakmampuan dalam menilai kualitas dan kinerja organisasi, dan 

kurangnya jejak audit. 
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3) Rasionalisasi (Rationalization) 

Faktor ini terjadi jika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari 

pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya terjadi 

karena pelaku mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang 

dipercaya, sehingga orang tersebut akan mencari pembenaran atas 

tindakannya tersebut. Pembenaran yang sering digunakan oleh 

pelaku fraud antara lain pelaku fraud menganggap bahwa tindakan 

yang dilakukannya merupakan sesuatu yang wajar dan banyak 

dilakukan oleh orang lain, pelaku fraud merasa sangat berjasa bagi 

organisasi dan merasa bahwa imbalan atau gaji yang diterima 

seharusnya lebih besar dibandingkan dengan imbalan yang diterima 

saat ini, serta pelaku fraud menganggap bahwa tindakan yang dia 

lakukan bertujuan baik dan kerugian akibat tindakan yang dia lakukan 

nantinya akan dikembalikan. 

c. Kategori Fraud 

Sebuah organisasi professional yang bergerak di bidang pemeriksaan 

kecurangan, The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), membagi 

fraud ke dalam tiga kelompok berdasarkan perbuatannya, antara lain: 

1) Korupsi 

Tidak hanya terjadi di sebuah Perseroan, korupsi juga sering 

ditemukan di beberapa Negara yang sedang berkembang dan 

kurangnya tata kelola yang baik. Korupsi sulit dideteksi karena 

banyaknya pihak yang bekerja sama dalam menikmati keuntungan. Di 

dalamnya termasuk konflik kepentingan, penyuapan, pemerasan 

ekonomi, dan gratifikasi yang illegal. 

Menurut peraturan perundangan, korupsi didefinisikan sebagai 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi secara melawan hukum. Jenis-jenis korupsi menurut 

peraturan perundangan adalan penyuapan, gratifikasi yang dianggap 

suap, konflik kepentingan, dan pemerasan. 

2) Penyimpangan Aset 

Fraud dalam bentuk penyimpangan aset terdiri atas dua jenis, yaitu 

penyimpangan aset yang bersifat kas (pencurian kas atau 

pembayaran yang tidak seharusnya) dan penyimpanan aset yang 

bersifat nonkas (pencurian atau pemalsuan catatan 

persedian/penjualan). 
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3) Rekayasa Laporan Keuangan 

Fraud ini sering dilakukan oleh manajemen Perseroan untuk menutupi 

kondisi keuangan yang sesungguhnya dengan membuat rekayasa 

keuangan dalam laporan keuangan Perseroan. Jenis fraud dalam 

bentuk rekayasa laporan keuangan terdiri dari penyajian lebih tinggi 

(overstatement) atau lebih rendah (understatement) dari seharusnya. 

2. Pengertian Fraud Control System 

Fraud Control System merupakan pengendalian yang dirancang secara spesifik 

dan terintegrasi untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan merespons fraud. 

Fraud control system dimulai dari adanya suatu komitmen pimpinan yang 

berlandaskan anti-fraud. Nilai ini diprakarsai oleh jajaran atas atau manajemen 

puncak seperti direksi dan komisaris. Wujud komitmen manajemen puncak dari 

dewan direksi dan komisaris dapat melalui sikap dan perilaku, keterlibatan dalam 

Fraud Control System, deklarasi komitmen, persyaratan kepatuhan atas Fraud 

Control System oleh semua personil Perseroan, menyediakan sumber daya yang 

cukup untuk Fraud Control System, dan respon yang tegas atas tindakan fraud 

yang terjadi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kepemimpian yang kuat 

dan berintegritas. 

Selain komitmen dari pimpinan, faktor kunci dari lingkungan anti-fraud yang efektif 

adalah suatu budaya dengan sistem nilai yang dibangun berlandaskan integritas. 

Sistem nilai ini sering direfleksikan dalam suatu aturan perilaku yang 

mencerminkan nilai utama dari organisasi dan memberikan pedoman kepada 

pegawai dalam membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi dilema etika 

selama pegawai tersebut bekerja. 

a. Tahapan Implementasi Fraud Control System 

Pengendalian fraud merupakan pengendalian yang dirancang secara 

spesifik dan terintegrasi untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan 

merespons fraud. Penerapan Fraud Control System bagaikan daur hidup 

atau merupakan suatu tahapan. Tahapan adalah tahapan dan tugas yang 

harus dilakukan dalam mengembangkan sebuah program. Tahapan Fraud 

Control System mencakup kegiatan sosialisasi, diagnostic assessment, 

bimbingan teknis, dan implementasi, evaluasi, dan monitoring tindak lanjut. 

Tahapan kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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1) Sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan penyebaran informasi dari satu 

pihak kepada pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks Fraud 

Control System, sosialisasi Fraud Control System adalah kegiatan 

penyebaran informasi mengenai Fraud Control System oleh Tim Kerja 

Fraud Control System kepada Perseroan atau pihak lain yang 

berkepentingan. 

Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk memberikan gambaran 

kepada Pimpinan Perseroan dan semua unsur dalam Perseroan serta 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan Fraud Control System pada Perseroan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, materi sosialisasi meliputi: 

a) Pengertian Fraud Control System; 

b) Atribut-atribut yang mendukung keberhasilan penerapan Fraud 

Control System; 

c) Penanggung jawab keberadaan dan penerapan Fraud Control 

System; 

d) Tahapan penerapan Fraud Control System; 

e) Peran Fraud Control System dalam upaya mencegah dan 

mendeteksi fraud; 

f) Penilaian berkelanjutan atas Fraud Control System yang 

diterapkan organisasi yang bersangkutan; 

g) Manfaat diterapkannya Fraud Control System oleh organisasi. 

2) Diagnostic Assessment 

Diagnostic Assessment dilakukan pada tahap awal dan selama 

kegiatan Fraud Control System berlangsung. Diagnostic Assessment 

yang dilaksanakan pada tahap awal kegiatan bertujuan untuk 

menentukan keberadaan (eksistensi) dan implementasi Fraud Control 
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System yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan melalui 

bimbingan teknis Fraud Control System Diagnostic Assessment 

dilakukan untuk menentukan: 

a) Pengetahuan, kemampuan, sikap, minat, kecenderungan, 

kebutuhan organisasi secara keseluruhan; 

b) Rentang perbedaan pemahaman terhadap setiap individu dalam 

organisasi serta penanganan yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan individu dan organisasi; 

c) Area of Improvement yaitu menentukan area mana yang 

memerlukan perbaikan. 

3) Implementasi Fraud Control System 

Implementasi Fraud Control System dilakukan oleh organisasi, 

sebagai tindak lanjut dari hasil diagnostic assessment Fraud Control 

System pada organisasi tersebut. Tujuan dari implementasi Fraud 

Control System adalah untuk menindaklanjuti hasil diagnostic 

assessment FCP dan membangun sistem pencegahan anti fraud yang 

meliputi 10 atribut Fraud Control System. 10 Atribut Fraud Control 

System antara lain sebagai berikut: 

a) Kebijakan Anti-Fraud; 

b) Struktur Organisasi Anti-Fraud; 

c) Standar Perilaku dan Disiplin; 

d) Manajemen Risiko Fraud; 

e) Kepedulian Pegawai; 

f) Sistem Pelaporan Kejadian Fraud; 

g) Perlindungan Pelapor; 

h) Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat; 

i) Prosedur Investigasi; 

j) Pengungkapan kepada Pihak Eksternal. 

Dalam implementasi Fraud Control System, permintaan asistensi 

dapat dilaksanakan oleh Perseroan apabila dilakukan diagnostic 

assessment oleh BPKP. Tujuan asistensi adalah untuk mengatasi 

kondisi-kondisi yang memerlukan asistensi sebagai berikut: 

a) Hasil diagnostic assessment Fraud Control System 

menunjukkan bahwa Perseroan belum memiliki Fraud Control 

System. 

b) Perseroan belum mempunyai SDM yang memadai dalam 

merencanakan dan menerapkan Fraud Control System. Faktor 
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SDM memegang peranan yang sangat penting dalam 

keberhasilan suatu kegiatan/program. Sumber daya keuangan 

dan peralatan yang melimpah, sistem yang baik, peraturan yang 

ketat dan lengkap, tanpa didukung oleh SDM yang memadai, 

tidak akan bermanfaat secara optimal. 

c) Perseroan berencana untuk melakukan perbaikan menyeluruh 

atas Fraud Control System. Dalam hal Fraud Control System 

yang sudah dimiliki oleh organisasi tidak cukup lagi untuk 

menanggulangi tantangan fraud yang ada, maka pembaharuan 

terhadap Fraud Control System yang ada mutlak diperlukan. 

4) Evaluasi Fraud Control System 

Dalam Fraud Control System, evaluasi yang merupakan tahapan ke 

empat dalam penerapan Fraud Control System dilakukan untuk: 

a) lmplementasi dan koordinasi aspek-aspek atribut Fraud Control 

System pada semua kegiatan; 

b) Mengevaluasi kecukupan ukuran yang telah ditetapkan oleh 

organisasi guna mengidentifikasi risiko kemungkinan terjadi 

fraud pada area/bidang tertentu dan mengembangkan rencana 

tindak terkait dengan risiko dimaksud; 

c) Mengetahui sejauh mana organisasi telah 

mengimplementasikan rencana tindak untuk meningkatkan 

kepedulian dan perubahan kultur serta memodifikasi sikap 

pegawai di dalam organisasi berkaitan dengan kemungkinan 

kejadian fraud; 

d) Mengetahui tindakan yang diambil organisasi dalam 

meningkatkan kepedulian publik berkaitan dengan pencegahan 

korupsi (customer attitude changes program) 

e) Mengetahui sejauh mana organisasi telah memiliki aturan yang 

memadai serta mengimplementasikan pelaporan internal atas 

situasi yang diduga berindikasi fraud; 

f) Mengetahui sejauh mana organisasi telah mengembangkan 

mekanisme dan kebijakan menangani situasi berindikasi 

fraud/korupsi sejak awal hingga tuntas; 

g) Mengetahui sejauh mana organisasi telah menetapkan 

kebijakan, standar, sistem, dan prosedur berkaitan dengan 

perilaku dan disiplin pegawainya yang mendukung strategi 

memerangi korupsi; 
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h) Menentukan korelasi antara keberadaan atribut-atribut Fraud 

Control System dengan tingkat keberhasilan program tersebut 

pada organisasi. 

Dengan teridentifikasinya hal-hal tersebut di atas, diharapkan evaluasi 

ini dapat memberikan manfaat sebagai titik awal perbaikan bagi 

organisasi dalam melakukan perbaikan pada area/bidang dari atribut 

Fraud Control System dalam suatu organisasi yang masih 

memerlukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur, perbaikan 

kelemahan atas ketahanan organisasi terhadap fraud, serta dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencegah 

dan mendeteksi fraud. 

 

G. ATRIBUT FRAUD CONTROL SYSTEM 

1. Atribut Kebijakan Fraud Control System 

Kebijakan Fraud Control System merupakan pernyataan sikap organisasi 

terhadap fraud yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, 

mengkomunikasikan komitmen anti fraud, dan memberikan kerangka kegiatan-

kegiatan yang meminimalisir risiko terjadinya fraud. Penerapan Kebijakan anti 

fraud sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko tidak dapat 

dipisahkan. Kebijakan anti fraud mengatur bagaimana sembilan atribut yang lain 

berkolaborasi dalam upaya pengendalian fraud yang efektif. 

a. Tujuan Atribut Kebijakan Fraud Control System 

1) Memberikan kerangka implementasi bagi organisasi dalam upaya 

pengendalian fraud. Dalam kebijakan ini mengatur mengenai apa dan 

bagaimana keterkaitan antara unsur-unsur pengendalian intern yang 

dimiliki dapat berkolaborasi dalam upaya pengendalian fraud di 

Perseroan; 

2) Dengan adanya kebijakan anti fraud yang terintegrasi, akan 

memberikan pesan yang kuat kepada para pemangku kepentingan 

bahwa organisasi berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola 

yang baik; 

3) Kebijakan anti fraud yang terintegrasi berperan memperkuat 

pengendalian intern organisasi terutama dalam hal pengamanan aset 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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b. Ruang lingkup Atribut Kebijakan Fraud Control System 

Ruang lingkup kebijakan Fraud Control System meliputi proses 

Pengendalian Fraud yang terjadi pada seluruh proses bisnis yang 

dilaksanakan di PT. Sarana Multigriya Finansial. 

c. Reviu Berkala 

Perseroan melaksanakan reviu dan perbaikan terhadap kebijakan Fraud 

Control System secara berkala setiap tahun oleh Tim Fraud Control System. 

d. Implementasi Atribut Kebijakan Fraud Control System 

Implementasi Atribut Kebijakan Anti-Fraud mengacu pada: 

1) Pakta Dewan Komisaris; 

2) Pakta Direksi; 

3) Kebijakan Umum Perseroan tentang Tata Kelola Perusahaan PT 

Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Persero); 

4) Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan PT Sarana Multigriya 

Finansial (Persero) (Persero); 

5) Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perseroan PT Sarana 

Multigriya Finansial (Persero) (Persero); 

6) Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero) (Persero); 

7) Pedoman Operasional Kepatuhan. 

2. Atribut Struktur Organisasi Fraud Control System 

Fungsi Struktur Organisasi Fraud Control System adalah melakukan pengelolaan 

strategi pengendalian fraud yang diimplementasikan oleh Perseroan. Tim ini 

bertugas untuk membuat desain, memonitor implementasi Fraud Control System, 

melakukan reviu atas sistem yang berjalan, dan melaporkan kepada manajemen 

atas kinerja sistem pengendalian fraud yang dibangun. 

a. Tujuan Atribut Struktur Organisasi Fraud Control System 

Tujuan dari atribut struktur organisasi fraud control system adalah 

Perseroan memiliki tim yang secara khusus bertanggung jawab atas 

implementasi kebijakan Fraud Control System sehingga sistem yang 

disusun dapat selaras dengan tujuan Perseroan. 

3. Atribut Standar Perilaku dan Disiplin 

Atribut standar perilaku dan disiplin merupakan penjabaran dari nilai-nilai etika 

dan budaya anti fraud Perseroan yang menjadi pondasi dalam pembangunan 

sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan pada Perseroan. 
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a. Tujuan dari Atribut Standar Perilaku dan disiplin adalah: 

1) Menjadi standar perilaku bagi seluruh personil Perseroan dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari; 

2) Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai 

dengan standar perilaku dan disiplin di Perseroan; 

3) Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan 

oleh Perseroan ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin. 

b. Ruang lingkup atribut standar perilaku dan disiplin 

Sikap Perseroan dalam mengatur perilaku dan disiplin personil Perseroan 

selama berkomunikasi dan bekerja di Perseroan terutama terkait dengan 

indikasi perilaku fraud. 

c. Implementasi atribut standar perilaku dan disiplin 

Implementasi Atribut Standar Perilaku dan Disiplin mengacu pada: 

1) Peraturan Perusahaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 

(Persero); 

2) Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan PT Sarana Multigriya 

Finansial (Persero) (Persero) yang berlaku; 

3) Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero) (Persero) yang berlaku; 

4) Pedoman Operasional Kepatuhan PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero) (Persero) yang berlaku. 

4. Atribut Manajemen Risiko Fraud 

Atribut manajemen Risiko Fraud merupakan serangkaian proses yang dilakukan 

jajaran manajemen untuk memastikan bahwa kejadian fraud dapat dicegah atau 

dideteksi sedini mungkin, serta terciptanya Fraud Control System yang kuat pada 

Organisasi. 

a. Tujuan Atribut Manajemen Risiko Fraud adalah: 

1) Memberikan gambaran terkini mengenai kemungkinan terjadinya 

fraud pada area atau bidang tertentu yang memerlukan 

penyempurnaan aturan atau kebijakan, sehingga upaya organisasi 

dalam mengalokasikan sumber daya lebih terarah dan efisien; 

2) Membantu Perseroan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan 

mengendalikan potensi kejadian fraud dalam rangka memastikan 

tercapainya tujuan organisasi. 

b. Ruang lingkup Manajemen Risiko Fraud 

Seluruh proses yang terkait manajemen risiko khususnya tentang fraud 

meliputi seluruh proses bisnis Perseroan dari seluruh divisi maupun direksi. 
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c. Implementasi Manajemen Risiko Fraud 

Implementasi Atribut Manajemen Risiko Fraud mengacu pada Kebijakan 

Manajemen Risiko Persero. 

5. Atribut Kepedulian Personil Perseroan 

Atribut Kepedulian Personil Perseroan merupakan upaya untuk meningkatkan 

pemahaman dan kepedulian pegawai dalam mencegah dan mendeteksi kejadian 

fraud di lingkungan Perseroan. 

a. Tujuan Atribut Kepedulian Personil Perseroan adalah: 

1) Pemahaman Perseroan tentang pegawai yang ada di dalam 

organisasi Perseroan baik pada saat belum diterima, pada saat proses 

penerimaan dan pada saat pegawai bekerja di Perseroan 

(promosi/mutasi/evaluasi); 

2) Pemahaman pegawai mengenai praktik yang baik, sistem dan 

pengendalian, tipe fraud, serta wawasan pencegahan fraud akan 

dapat secara aktif memberi kontribusi dalam mengendalikan fraud; 

3) Meminimalisir faktor yang mempersulit pegawai dalam memenuhi 

fungsinya sebagai pelapor kejadian fraud; 

4) Integrasi antara pendidikan dan pelatihan menjadikan pegawai 

memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memahami dan 

menanggapi risiko. Kejadian fraud. 

b. Ruang lingkup Atribut Kepedulian Pegawai 

Keterlibatan Personil Perseroan dalam proses pengendalian fraud mulai 

dari pencegahan, pendeteksian, hingga respon kejadian fraud di Perseroan. 

c. Implementasi Atribut Kepedulian Personil Perseroan Implementasi Atribut 

Kepedulian Pegawai mengacu pada: 

1) Peraturan Perusahaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ; 

2) Pakta-Pakta Perseroan; 

3) Kebijakan Perseroan di bidang pengelolaan Karyawan Perseroan. 

6. Atribut Sistem Pelaporan Kejadian Fraud 

Atribut Sistem Pelaporan Kejadian Fraud merupakan sistem pelaporan 

pelanggaran (Whistleblowing System) yang disediakan untuk mengungkap suatu 

penyimpangan atau fraud yang berindikasi merugikan bagi Perseroan atau hal-

hal yang tidak sesuai etika kerja yang terjadi di lingkungan kerjanya. 

a. Tujuan Atribut Sistem Pelaporan Kejadian Fraud 

Tujuan dari sistem pelaporan kejadian fraud adalah menyediakan sarana 

bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk melaporkan kejadian 

mencurigakan atau kesalahan potensial. 
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b. Ruang lingkup Atribut Sistem Pelaporan Kejadian Fraud 

Proses pelaporan indikasi kejadian fraud di Perseroan mulai dari 

diterimanya pelaporan hingga terbitnya putusan berdasarkan hasil laporan 

investigasi. 

c. Implementasi Atribut Sistem Pelaporan Kejadian Fraud mengacu pada 

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)  

7. Atribut Perlindungan Pelapor 

Atribut Perlindungan Pelapor merupakan komitmen manajemen Perseroan untuk 

memberikan perlindungan kepada pegawai yang beritikad baik melaporkan 

kejadian fraud dari keadaan dan/atau tindakan yang mengancam dan/atau tidak 

menguntungkan sebagai akibat melaporkan tindakan fraud yang terjadi di 

Perseroan. 

a. Tujuan Atribut Perlindungan Pelapor 

Tujuan dari Atribut Perlindungan Pelapor adalah untuk menunjukkan 

komitmen organisasi bahwa organisasi akan melindungi pelapor dari segala 

kemungkinan negatif baik yang bersifat formal (berupa pemecatan, 

penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil) maupun secara informal (sanksi 

sosial) 

b. Ruang lingkup Atribut Perlindungan Pelapor 

Usaha yang dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kepercayaan 

pelapor untuk melaporkan kejadian fraud yang terjadi di Perseroan. 

c. Implementasi atribut Perlindungan Pelapor mengacu pada: 

1) Kebijakan Perseroan tentang Pelaporan Pelanggaran; 

2) Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero)  

8. Atribut Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat 

Atribut Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat merupakan upaya untuk 

meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelanggan dan masyarakat untuk 

menginformasikan kejadian fraud yang dilakukan oleh Pegawai Perseroan. 

a. Tujuan Atribut Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat 

1) Meyakinkan bahwa mitra yang akan bekerjasama dengan Perseroan 

memiliki komitmen anti korupsi dan kredibilitas yang baik; 

2) Menginformasikan komitmen Perseroan kepada pelanggan, mitra, 

dan masyarakat bahwa Perseroan tidak mentoleransi perbuatan 

fraud; 

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya melindungi 

organisasi dari kemungkinan kejadian fraud. 
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b. Ruang lingkup Atribut Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat 

Keterlibatan pelanggan dan masyarakat dalam proses pengendalian fraud 

mulai dari pencegahan, pendeteksian, hingga respon kejadian fraud di 

Perseroan. 

c. Implementasi atribut Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat mengacu pada 

Seluruh kebijakan perseroan mengacu pada atribut kepedulian pelanggan 

dan masyarakat terkait dengan komitmen tidak mentolerir tindakan fraud 

dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Memiliki mekanisme pengendalian fraud atas mitra. 

2) Memastikan seluruh proses bisnis dengan mitra perusahaan 

dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman perseroan, 

termasuk pemetaan risiko fraud. 

3) Melakukan sosialisasi kebijakan Fraud Control System dan komitmen 

anti-fraud PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada seluruh 

pemangku kepentingan, mitra, dan masyarakat melalui berbagai 

media yang relevan dan dipandang efisien dan efektif. 

9. Atribut Prosedur Investigasi 

Atribut Prosedur Investigasi merupakan serangkaian kegiatan mencari, 

menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan untuk 

mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran, kerugian, beserta 

pelakunya. 

a. Tujuan Atribut Prosedur Investigasi 

Sebagai sistem untuk membuktikan kasus dugaan fraud dengan prosedur 

investigasi yang memadai. 

b. Ruang lingkup Atribut Prosedur Investigasi 

Proses investigasi atas penyimpangan yang berindikasi fraud di Perseroan. 

c. Implementasi atribut Prosedur Investigasi mengacu pada: 

1) Kebijakan Perseroan tentang Prosedur Penanganan Kerugian Negara 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); 

2) Kebijakan Perseroan tentang Pelaporan Pelanggaran; 

3) Petunjuk Teknis Prosedur investigasi PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero). 

10. Atribut Pengungkapan kepada Pihak Eksternal 

Atribut Pengungkapan kepada Pihak Eksternal merupakan pengungkapan hasil 

investigasi kepada pihak eksternal untuk melakukan tindak lanjut penanganan 

kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. 
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a. Tujuan Atribut Pengungkapan kepada Pihak Eksternal 

Terdapat kepastian hukum dalam penanganan fraud di Perseroan, sehingga 

pengungkapan kepada pihak eksternal dalam hal terjadinya fraud 

menunjukkan komitmen Perseroan dalam upaya pemberantasan fraud. 

b. Ruang lingkup Atribut Pengungkapan kepada Pihak Eksternal 

Pengungkapan kepada Pihak Eksternal terkait dengan temuan fraud yang 

terjadi melalui proses internal audit apabila tidak dapat diselesaikan secara 

internal. 

c. Implementasi atribut Pengungkapan kepada Pihak Eksternal mengacu 

pada: 

1) Kebijakan Perseroan tentang Prosedur Penanganan Kerugian Negara 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); 

2) Pedoman Komunikasi Rahasia PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero); 

3) Pedoman Komunikasi Krisis PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); 

4) Petunjuk Teknis Prosedur investigasi PT Sarana Multigriya Finansial 

(Persero). 

 

H. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR ATRIBUT 

1. Satuan Pengawasan Intern memiliki tugas tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Koordinator Sistem Pelaporan Kejadian Fraud 

1) Melakukan sosialisasi mengenai sistem pelaporan kejadian fraud 

kepada internal dan eksternal Perseroan; 

2) Mengelola saluran pelaporan Whistleblowing System; 

3) Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan sistem terkait 

Atribut Sistem Pelaporan Kejadian Fraud. 

b. Koordinator Perlindungan Pelapor 

1) Melakukan sosialisasi mekanisme perlindungan pelapor; 

2) Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan mekanisme 

terkait Atribut Perlindungan Pelapor. 

c. Koordinator Prosedur Investigasi 

1) Melakukan Risk Based Audit; 

2) Melakukan koordinasi terkait hasil pemeriksaan dalam rangka 

penilaian risiko fraud; 

3) Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan mekanisme 

terkait Atribut Prosedur Investigasi. 
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2. Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan memiliki tugas tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Koordinator Kebijakan Anti-Fraud 

1) Melaksanakan sosialisasi Kebijakan Anti Fraud kepada internal dan 

eksternal Perseroan; 

2) Melakukan evaluasi secara berkala terkait Kebijakan Anti Fraud 

Perseroan. 

b. Koordinator Struktur Organisasi Anti-Fraud 

1) Melakukan monitoring atas implementasi masing-masing atribut Fraud 

Control System; 

2) Melakukan reviu atas kinerja struktur organisasi anti-fraud; 

3) Melaporkan kepada direksi atas kinerja Fraud Control System secara 

berkala. 

c. Koordinator Manajemen Risiko Fraud 

1) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh personil Perseroan tentang 

Manajemen Risiko Fraud; 

2) Melakukan koordinasi kegiatan manajemen risiko secara menyeluruh; 

3) Melakukan reviu terhadap identifikasi risiko fraud yang disusun 

masing- masing divisi; 

4) Melakukan koordinasi terkait hasil pemanfaatan analisis risiko yang 

dilaksanakan; 

5) Membuat database pustaka risiko fraud dan fraud risk register; 

6) Melakukan koordinasi terkait hasil pemeriksaan dalam rangka 

penilaian risiko fraud; 

7) Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan terkait Atribut 

Manajemen Risiko Fraud. 

3. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai  berikut : 

a. Koordinator Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat 

1) Melakukan sosialisasi tentang kebijakan Fraud Control System 

kepada stakeholder maupun masyarakat; 

2) Memastikan bahwa seluruh proses bisnis dan mitra perusahaan 

sesuai dengan kebijakan dan pedoman perseroan; 

3) Survey kepada pelanggan terutama terkait pencegahan dan 

pendeteksian fraud; 

4) Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan mekanisme 

terkait Atribut Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat. 
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b. Koordinator Pengungkapan kepada Pihak Eksternal 

1) Melaksanakan pengungkapan kepada pihak eksternal setelah 

mendapat persetujuan direksi dan komisaris; 

2) Menetapkan prosedur dalam rangka pengungkapan kepada pihak 

eksternal; 

3) Melakukan internalisasi mekanisme pengungkapan kepada pihak 

eksternal; 

4) Monitoring kegiatan pengungkapan kepada pihak eksternal yang telah 

dilaksanakan. 

5) Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan mekanisme 

terkait Atribut Pengungkapan kepada Pihak Eksternal. 

4. Divisi Sumber Daya Manusa dan Umum memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 

a. Koordinator Standar Perilaku dan Disiplin 

1) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh personil Perseroan tentang 

kebijakan etika dan perilaku Perseroan; 

2) Memastikan pelaksanaan kebijakan etika dan perilaku Perseroan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; 

3) Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan terkait Atribut 

Standar Perilaku dan Disiplin. 

b. Koordinator Kepedulian Personil Perseroan 

1) Melakukan pelatihan mengenai pengendalian fraud kepada seluruh 

personil Perseroan; 

2) Melakukan pemetaan risiko fraud pada setiap jabatan; 

3) Melakukan reference dan background check pada tahapan rekruitmen 

dan promosi personil Perseroan; 

4) Survey kepada Personil Perseroan terutama terkait pencegahan dan 

pendeteksian fraud; 

5) Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan terkait Atribut 

Kepedulian Pegawai. 

 

I. EVALUASI IMPLEMENTASI FRAUD SYSTEM CONTROL 

1. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi Fraud Control System 

adalah untuk menilai sejauh mana Perseroan telah mengembangkan dan 

mengimplementasikan Fraud Control System sesuai dengan pelaksanaan 

Kebijakan Fraud Control System Perseroan. 
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b. Manfaat dilakukannya evaluasi atas implementasi Fraud Control System 

adalah untuk mengetahui sejauh mana atribut Fraud Control System telah 

diimplementasikan pada Perseroan dan mengetahui hambatan yang timbul 

dalam implementasi. 

c. Hasil evaluasi atas implementasi Fraud Control System dapat dimanfaatkan 

sebagai masukan bagi Direksi untuk meningkatkan mutu kinerja serta 

pengembangan Fraud Control System untuk menyesuaikan perubahan baik 

dari internal maupun eksternal Perseroan. 

2. Tata Cara Evaluasi 

a. Perencanaan 

1) Evaluasi atas implementasi Fraud Control System dilakukan minimal 

setiap 2 (dua) tahun sekali setelah seluruh atribut terpenuhi dan 

impelementasi berjalan. 

2) Evaluasi tersebut dilakukan oleh tim Fraud Control System yang telah 

dibentuk. 

b. Pelaksanaan evaluasi Fraud Control System terdiri dari: 

1) Penilaian terhadap eksistensi dan implementasi terhadap pemenuhan 

indikator tiap atribut. 

2) Penilaian risiko fraud dilaksanakan dengan cara assessment atas 

pengujian pengendalian risiko fraud yang telah disusun. 

3) Survey kepada Personil Perseroan dan mitra bisnis terhadap 

implementasi Fraud Control System yang ada di Perseroan. 

c. Pelaporan 

1) Laporan hasil evaluasi implementasi Fraud Control System 

disampaikan oleh tim Fraud Control System kepada direksi setelah 

selesai kegiatan evaluasi. 

2) Monitoring tindak lanjut dan pendampingan dilakukan oleh tim Fraud 

Control System sesuai dengan action plan atas hasil evaluasi. 

 

J. PENUTUP 

Kebijakan Umum ini berlaku sejak tanggal disahkan, dengan ketentuan dalam hal terjadi 

kekeliruan atas Kebijakan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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Jakarta, 05 Juli 2021 

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 

 

 

   Ananta Wiyogo         Trisnadi Yulrisman                        Heliantopo 
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LAMPIRAN 
 

INDIKATOR DAN KRITERIA PEMENUHAN ATRIBUT 

FRAUD CONTROL SYSTEM 

 

No Atribut Indikator dan Kriteria Pemenuhan 

1. Atribut Kebijakan 

Anti Fraud 

a. Direksi dan Komisaris menyatakan komitmen Perseroan terhadap 

pengendalian fraud. 

b. Perseroan memiliki Visi, Misi, dan Tata Nilai yang berkaitan 

dengan pengendalian fraud, nilai budaya integritas, serta prinsip 

moral dan etika bisnis yang baik. Serta mengkomunikasikan hal 

tersebut kepada seluruh Personil Perseroan baik penyampaian 

secara langsung, dalam bentuk banner, situs perusahaan, laporan 

tahunan dan lain sebagainya. 

c. Terdapat kebijakan mengenai Fraud Control System terintegrasi 

yang mengatur mengenai pengendalian fraud di dalam Perseroan 

serta mengatur hubungan antara Perseroan dengan pihak 

eksternal. 

d. Kebijakan Fraud Control System terintegrasi tersebut di dalamnya 

memuat: 

1) Tanggung jawab Pimpinan Perseroan atas Fraud Control 

System yang berlaku; 

2) Definisi fraud dan jenisnya; 

3) Larangan perbuatan fraud; 

4) Kesesuaian dengan tujuan Perseroan; 

5) Kepatuhan dengan peraturan yang berlaku pada Perseroan; 

6) Kerangka Kerja untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, 

dan merespon fraud; 

7) Peningkatan kepedulian personil, stakeholders, dan 

masyarakat untuk melaporkan perbuatan fraud dengan itikad 

baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut 

tindakan balasan; 
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No Atribut Indikator dan Kriteria Pemenuhan 

  8) Komitmen untuk pematuhan, pengimplementasian, dan 

peningkatan berkelanjutan dari Fraud Control System; 

9) Wewenang dan kemandirian dari struktur tim 

pertanggungjawaban anti-fraud; 

10) Kewajiban menetapkan, memelihara, meninjau, serta 

melakukan perbaikan berkelanjutan Kebijakan Fraud Control 

System untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi, baik 

yang berasal dari internal maupun eksternal. 

e. Perseroan telah melaksanakan sosialisasi mengenai Kebijakan 

Fraud Control System kepada Internal maupun eksternal 

Perseroan. 

2. Atribut Struktur 

Organisasi Anti- 

Fraud 

a. Perseroan memiliki struktur tata kelola perusahaan berupa Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang Saham, Dewan 

Komisaris, dan Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. 

b. Perseroan memiliki tim anti-fraud dalam upaya integrasi 

pengendalian fraud dan manajemen risiko. 

c. Terdapat prosedur pelaporan dan reviu berkelanjutan secara 

berkala atas kinerja tim anti-fraud. 

3. Atribut Standar 

Perilaku dan 

Disiplin 

a. Perseroan memiliki Kebijakan Etika dan Perilaku Perseroan yang 

berisikan kebijakan dasar dan kebijakan perilaku usaha. Dalam 

kebijakan tersebut antara lain mengatur tentang: 

1) Unit kerja yang bertanggung jawab untuk memastikan 

penegakan kebijakan dan prosedur yang berlaku. 

2) Hubungan sesama karyawan dan hubungan atasan dan 

bawahan. Selain itu, terdapat aturan mengenai etika terhadap 

pelanggan, penyedia barang dan jasa, pesaing, regulator, 

masyarakat sekitar, pemegang saham, dan media. 

3) Nilai budaya kerja Perseroan. 
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No Atribut Indikator dan Kriteria Pemenuhan 

  4) Kriteria sanksi terhadap pelaku fraud, mekanisme pemberian 

sanksinya, serta prosedur penanganan atas pelaporan 

pelanggaran. 

5) Prosedur evaluasi kebijakan secara berkala. 
 

b. Setiap pegawai diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen 

karyawan. Salah satu komitmen adalah telah membaca, 

memahami isi, dan menjalan pelaksanaan tugas sejalan dengan 

Kebijakan Tata Kelola Perseroan, Peraturan Perseroan, dan 

Kebijakan Etika dan Perilaku Perseroan. 

c. Sosialisasi mengenai perbuatan fraud dan sanksi kepada Personil 

Perseroan apabila melakukan perbuatan tersebut. 

d. Internalisasi kebijakan etika dan perilaku dilakukan dengan cara 

antara lain: 

1) Pemberian akses atas dokumen kebijakan etika dan perilaku 

Perseroan kepada seluruh Personil Perseroan dengan 

menggunakan edisi cetak, Knowledge Management System, 

Website, dan sebagainya; 

2) Penambahan kebijakan Etika dan Perilaku Perseroan ke dalam 

induksi karyawan baru. 

e. Melakukan evaluasi secara berkala atas Kebijakan Etika dan 

Perilaku PT SMF. 

4. Atribut 

Manajemen Risiko 

Fraud 

a. Perseroan memiliki kebijakan terkait manajemen risiko yang di 

dalamnya mengatur mengenai: 

1) Kerangka kerja, dan proses manajemen risiko fraud; 

2) Kriteria penilaian likelihood dan impact risiko fraud; 

3) Prosedur dan kriteria evaluasi efektivitas pengendalian risiko 

fraud; 

4) Fraud risk appetite dan tolerance; 

5) Identifikasi skema risiko fraud; 

6) Identifikasi red flag/gejala dari risiko fraud. 

b. Terdapat database kejadian fraud yang telah terjadi di Perseroan 

dan menjadi input bagi proses manajemen risiko fraud; 
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No Atribut Indikator dan Kriteria Pemenuhan 

  c. Terdapat proses komunikasi dari Divisi Manajemen Risiko dan 

Kepatuhan ke Satuan Pengawas Intern untuk memperoleh 

informasi mengenai potensi terjadinya fraud dan melaksanakan 

pendekatan investigatif dan tindakan korektif yang terkoordinasi 

untuk mengatasi fraud dengan baik dan tepat waktu; 

d. Perseroan melaksanakan evaluasi secara berkala untuk 

memastikan tahapan manajemen risiko fraud telah terlaksana dan 

berfungsi dengan baik. 

5. Atribut Kepedulian 

Pegawai 

a. Personil Perseroan memiliki roadmap untuk peningkatan 

kepedulian pegawai terhadap Fraud Control System dan telah 

mendapat pelatihan terkait pengendalian fraud dengan berbagai 

bentuk pelatihan (seperti tatap muka, focus group discussion, e- 

learning). 

b. Perseroan melakukan pemetaan risiko fraud atas setiap jabatan 

sebagai dasar dan pertimbangan dalam melakukan remunerasi, 

rekrutmen, mutasi/rotasi, dan promosi. 

c. Perseroan memiliki kebijakan dan melaksanakan reference dan 

background check pada tahapan rekrutmen dan promosi untuk 

semua level personil sebagai upaya memastikan kebenaran data, 

keaslian dokumen, melihat pandangan politik, aktivitas media 

sosial, reputasi di kantor lama, dan latar belakang lainnya Personil 

terkait. 

d. Pemetaan dan analisa adanya potensi konflik kepentingan antara 

Personil Perseroan dengan stakeholders dan analisa kemungkinan 

adanya tekanan yang dimiliki oleh Personil baik dari internal 

maupun eksternal telah dilakukan. Bentuk pemetaan dan analisa 

tersebut antara lain pembandingan data penggajian perseonel 

dengan master file vendor, analisa database karyawan terkait 

pinjaman bank yang dimiliki atau rekap permintaan keterangan 

penghasilan yang ditujukan pengajuan pinjaman ke bank, atau 

survei kepada pegawai terkait middle management tanpa disertai 

nama. 
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No Atribut Indikator dan Kriteria Pemenuhan 

6. Atribut Sistem 

Pelaporan 

Kejadian Fraud 

a. Perseroan memiliki kebijakan formal mengenai perlindungan 

pelapor dugaan pelanggaran. Kebijakan tersebut berisi tentang 

pengelola WBS, penanganan pelaporan pelanggaran, hirarki 

terlapor, administrasi pelaporan, pengendalian atas keterjaminan 

rahasia, pemantauan tindak lanjut, penetapan sanksi, 

penyampaian tanggapan, publikasi dan sosialisasi, reviu/evaluasi 

berkelanjutan sistem. 

b. Perseroan melakukan sosialisasi kepada seluruh Personil 

Perseroan dan stakeholder terkait prosedur pelaporan pelaporan 

dan perlindungan pelaporan secara meluas dan berkala. 

c. Perseroan melakukan reviu/evaluasi atas sistem/prosedur 

pelaporan pelanggaran secara berkala. 

7. Atribut 

Perlindungan 

Pelapor 

a. Perseroan memiliki kebijakan tentang perlindungan pelapor 

dugaan pelanggaran. 

b. Perseroan melakukan sosialisasi kepada seluruh Personil 

Perseroan dan stakeholder terkait mekanisme perlindungan 

terhadap pelapor dan prosedur untuk meminta perlindungan 

apabila pelapor merasa dirinya terancam secara meluas dan 

berkala. 

8. Atribut Kepedulian 

Pelanggan dan 

Masyarakat 

a. Perseroan memiliki mekanisme pengendalian fraud atas mitra. 

b. Perseroan memastikan seluruh proses bisnis dengan mitra 

perusahaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman 

perseroan, termasuk pemetaan risiko fraud. 

c. Melakukan sosialisasi kebijakan Fraud Control System dan 

komitmen anti-fraud PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 

kepada seluruh pemangku kepentingan, mitra, dan masyarakat 

melalui berbagai media yang relevan dan dipandang efisien dan 

efektif. 

9. Atribut Prosedur 

Investigasi 

a. Terdapat Kebijakan/pedoman tentang audit khusus/audit 

investigatif yang menjamin bahwa fraud yang terdeteksi harus 

ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. 

Kebijakan tersebut memuat antara lain: 
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No Atribut Indikator dan Kriteria Pemenuhan 

  1) Tahapan proses investigasi atas dugaan fraud; 

2) Divisi yang bertanggung jawab melakukan investigasi; 

3) Kerahasiaan informasi yang diperoleh bersifat rahasia; 

4) Mekanisme khusus melakukan investigasi jika dugaan fraud 

dilakukan oleh pimpinan puncak; 

5) Kompetensi/keahlian khusus Personil yang akan melakukan 

investigasi; 

6) Mekanisme lain untuk memperoleh informasi awal dalam 

rangka audit investigasi/khusus. 

b. Terdapat kriteria pelanggaran dan tindakan korektif yang akan 

diambil sebagai tanggapan dari temuan yang dihasilkan dalam 

proses investigatif. Bentuk tindakan korektif antara lain adalah 

asset recovery, reframing budaya anti-fraud, dan lain-lain. 

c. Terdapat mekanisme proaktif untuk mendeteksi perbuatan fraud 

yang dapat dilakukan dengan beberapa hal, antara lain: 

1) Proses reviu analitik; 

2) Pertanyaan penilaian fraud; 

3) Surprise audit. 

10. Atribut 

Pengungkapan 

kepada Pihak 

Eksternal 

a. Terdapat Kebijakan/Pedoman terkait prosedur investigasi. 

b. Terdapat tindakan korektif sebagai respon atas perbuatan fraud 

dengan tindakan hukuman disiplin atau sanksi lainnya untuk 

menimbulkan efek jera yang diambil sesuai dengan kebijakan 

internal perseroan. 

c. Terdapat prosedur komunikasi ke pihak eksternal yang akan 

digunakan untuk pengungkapan hasil proses investigasi apabila 

tidak dapat diselesaikan secara internal. 

 

 

 














