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                          KATA PENGANTAR                                           

Menimbang bahwa pencegahan Fraud yang selama ini telah dilaksanakan oleh Bank 
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan Good Corporate 
Governance, Manajemen Risiko dan Internal Kontrol, sesuai dengan peraturan Bank 
Indonesia pada SE No. 13/28/DPNP mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi 
Bank Umum tanggal 9 Desember 2011 dan PBI No. 11/25/PBI/2009 mengenai 
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan 
Manajemen Resiko bagi Bank Umum, maka untuk semakin melengkapi & 
menyempurnakan pelaksanaan yang ada, PT Bank Amar Indonesia membuat 
ketentuan tertulis berupa Pedoman Anti Fraud PT Bank Amar Indonesia. 

Penerbitan Pedoman Anti Fraud PT. Bank Amar Indonesia ini dimaksudkan sebagai 
acuan/referensi dan rujukan untuk mengarahkan Bank dalam melakukan 
pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk 
pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta 
memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi dalam mengendalikan Fraud. 
Selain itu, strategi anti Fraud juga merupakan wujud komitmen manajemen Bank 
dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian 
Fraud, dimana strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan seluruh 
sumber daya yang ada agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan 
secara efektif dan berkesinambungan. 

Dengan penerbitan pedoman ini, maka semua pihak wajib mengikuti dan mematuhi 
ketentuan ini, sehingga upaya peningkatan agar pencegahan Fraud tersebut benar-
benar menjadi fokus perhatian dan membudaya pada seluruh aspek organisasi, baik 
oleh manajemen maupun seluruh karyawan bank. 
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BAB I 

                                              PENDAHULUAN                                             

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan  merugikan 
nasabah atau Bank maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian 
intern, sebagai upaya meminimalkan risiko Fraud dengan cara menerapkan 
strategi anti Fraud. 
 
Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan 
pencegahan Fraud telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan 
Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan 
tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif 
masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan Fraud tersebut benar-
benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank pada seluruh aspek 
organisasi, baik oleh manajemen maupun karyawan. 
 
Efektifitas pengendalian Fraud dalam bisnis proses merupakan tanggung 
jawab pihak Manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan 
menyeluruh tentang Fraud oleh Manajemen agar dapat memberikan arahan 
dan menumbuhkan awareness untuk pengendalian risiko Fraud pada Bank. 
 
Strategi anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam 
mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian 
Fraud. Strategi ini menuntut Manajemen untuk mengerahkan sumber daya 
agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan 
berkesinambungan. 
 
Pedoman penerapan strategi anti Fraud dalam ketentuan ini mengarahkan 
Bank dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak 
hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan 
melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi 
yang bersifat integral dalam mengendalikan Fraud. 
 
Keberhasilan strategi anti Fraud dipengaruhi oleh lingkungan yang 
mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang 
terkait dapat berperan dengan baik dalam mengimplementasikan sistem 
pengendalian Fraud. 
 
Struktur strategi anti Fraud secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari 
Manajemen Risiko khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. 
Implementasi strategi anti Fraud dalam bentuk sistem pengendalian Fraud 
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dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian Fraud yang saling 
berkaitan yaitu:  

a. pencegahan;  
b. deteksi;  
c. investigasi, pelaporan, dan sanksi;  
d. serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. 

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.2.1 Maksud 

Pedoman Anti Fraud PT. Bank Amar Indonesia ini dimaksud sebagai 
acuan/referensi dan rujukan untuk mengarahkan Bank dalam 
melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya 
ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan 
melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari 
strategi dalam mengendalikan Fraud. 

1.2.2 Tujuan  

Tujuan dari Pedoman Anti Fraud adalah untuk menjaga reputasi dan 
kemampuan finansial Bank melalui perbaikan Manajemen Risiko Anti 
Fraud. Pedoman ini menjelaskan langkah – langkah yang harus diambil 
dalam menanggapi laporan atau kecurigaan atas fraud, serta langkah – 
langkah yang akan diambil untuk mencegah atau meminimalkan risiko 
terjadinya  fraud. 

1.3. KETENTUAN  

1.3.1   Ketentuan Eksternal 

1. Peraturan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Nomor. 13/28/DPNP 
mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum tanggal 9 
Desember 2011. 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 Tanggal 16 
Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 
Umum. 

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016  
Tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko 
Bagi Bank Umum. 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. 

1.3.2 Ketentuan Internal 

1. Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance 
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2. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis 

3. Kebijakan Manajemen Risiko 

1.4. RUANG LINGKUP 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Bank adalah PT Bank Amar Indonesia yang berkedudukan dan berkantor 
pusat di Surabaya dan Kantor Cabang yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari PT Bank Amar Indonesia.  
 

2. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja 
dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, 
atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan 
sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain 
menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan 
keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan 
yang tergolong Fraud adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, 
pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-
tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 
 

3. Strategi anti Fraud adalah strategi Bank dalam mengendalikan Fraud yang 
dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan 
memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi Fraud yang 
tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam 
bentuk sistem pengendalian Fraud. Penerapan strategi anti Fraud merupakan 
bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan 
aspek sistem pengendalian intern. 
 

4. Dugaan adalah sebuah pernyataan atau tuduhan oleh orang bahwa suatu 
tindakan fraud telah atau mungkin telah dilakukan. Ini tidak memerlukan 
suatu bukti pelanggaran atau identifikasi tersangka, tetapi biasanya atas 
beberapa dasar yang dinyatakan untuk tuduhan. 

 
5. Konflik kepentingan adalah persinggungan kepentingan atas posisi 

seseorang. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut 
untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan 
jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak 
pantas. Suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap 
seseorang atau suatu profesi. 

 
6. Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa risiko telah dikelola untuk 
memastikan tercapainya tujuan organisasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Etika


 

  

PPEEDDOOMMAANN  AANNTTII  FFRRAAUUDD  
PPTT..  BBAANNKK  AAMMAARR  IINNDDOONNEESSIIAA  

  

BAB I 
PENDAHULUAN 

Nomor Dokumen 
B.038/SKAI-L2/XI/2019 

Halaman 

4 

 

EDISI –  November  2019 Diperiksa Oleh, Dibuat Oleh, 

 

 
7. Eksternal fraud adalah fraud yang dilakukan terhadap Bank oleh pihak 

eksternal, misalnya nasabah atau mitraBank. 
 

8. Internal fraud adalah penipuan yang dilakukan secara langsung terhadap 
Bank oleh seorang atau beberapa orang karyawan, baik secara sendiri – 
sendiri atau bersama – sama.  

 
9. Investigasi adalah sebuah pencarian atau pengumpulan bukti pendukung 

atas kecenderungan perilaku karyawan yang melanggar hukum atau 
kebijakan Bank.  
 

10. Penilaian risiko  adalah sebuah proses yang menganalisis risiko, termasuk 
risiko terjadinya fraud, yang mungkin  merugikan atau mencegah pencapaian 
tujuan organisasi, dan bahwa  menentukan apakah risiko tersebut harus 
dicegah, dikurangi,  ditransfer atau diterima.  

 
11. Karyawan adalah setiap individu yang terikat kontrak kerja dengan Bank. 

 
12. Whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang karyawan untuk membocorkan/melaporkan kecurangan dan 
pelanggaran yang dilakukan pada perusahaan atau pihak lain.  

 
13. Whistleblower adalah karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota 

dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang 
dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. 

 
14. Know Your Employee adalah upaya untuk lebih mengenal karyawan dalam 

suatu organisasi. Upaya ini diterapkan tidak hanya ketika seseorang tercatat 
sebagai karyawan misalkan dengan memantau gaya hidup karyawan, tetapi 
dimulai dari proses rekrutmen misalkan dengan mengecek rekam jejak calon 
karyawan,  sampai dengan sebelum pegawai tersebut tidak lagi bekerja. 
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BAB II 

                            PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO                           

Penerapan strategi anti Fraud sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan 
Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen 
Risiko secara umum. Oleh karena itu efektifitas penerapan strategi anti Fraud paling 
kurang perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang 
fokus pada pengendalian Fraud. Aspek-aspek tersebut paling kurang meliputi 
Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta 
Pengendalian dan Pemantauan. Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung 
tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan Aktif Manajemen 
Pengawasan Aktif Manajemen terhadap Fraud mencakup hal-hal yang 
menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 
Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling kurang sebagai berikut: 
 
a. Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti Fraud pada seluruh 

jenjang organisasi. 
Metode yang paling persuasif dan efektif untuk mencegah fraud adalah 
promosi oleh Manajemen dari lingkungan yang etis dan transparan yang 
mendorong semua Karyawan di semua tingkatan untuk secara aktif  
berpartisipasi dalam melindungi reputasi dan sumber daya Bank, melalui 
:  
1) Memiliki pernyataan yang jelas dari nilai-nilai etika Perusahaan dan 

Profesional  Etika, dimana semua Karyawan wajib  untuk mematuhi 
dan melaksanakan secara konsisten.  

2) Membangun, menyebarluaskan dan menerapkan kebijakan anti-fraud 
jelas, termasuk sanksi bagi  kesalahan.  

3) Meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya penerapan 
nilai – nilai anti fraud.  

4) Membangun dan menerapkan kebijakan personalia yang berfokus 
pada kejujuran dan integritas kerja kandidat serta melakukan 
pemeriksaan latar belakang yang cukup untuk tingkat dan  posisi 
tertentu. 

5) Menjaga semangat Karyawan dan jam kerja yang wajar.  
 

b. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan 
pencegahan Fraud bagi seluruh jenjang organisasi; 
1) Kode etik yang terkait dengan pencegahan Fraud wajib disusun secara 

komprehensif, paling kurang mencakup substansi sebagai berikut : 
a) Anti penyuapan dan korupsi 
b) Kepatuhan terhadap kebijakan Anti Pencucian Uang (Anti Money 

Laundering / AML) 
c) Pelaporan kegiatan yang mencurigakan 
d) Kerahasiaan serta keamanan informasi Bank dan nasabah 
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2) Pengawasan penerapan kode etik yang terkait dengan pencegahan 
fraud dilakukan secara menyeluruh di setiap lini Organisasi Bank, 
pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh Dewan Komisaris 
dan Direksi, maupun melalui peningkatan peran dari Internal Audit. 
 

c. Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti Fraud secara 
menyeluruh; 
1) Strategi anti fraud disusun secara komprehensif dengan 

mempertimbangkan aspek materialitas dan kompleksitas usaha Bank, 
paling kurang mencakup substansi sebagai berikut : 
a) Pencegahan; 
b) Deteksi; 
c) Investigasi, pelaporan , dan sanksi 
d) Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut 

2) Pengawasan penerapan strategi anti fraud dilakukan secara 
menyeluruh di setiap lini Organisasi Bank, pengawasan dapat 
dilakukan secara langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi, 
maupun melalui peningkatan peran dari Internal Audit. 
 

d. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya yang 
terkait dengan peningkatan awareness dan pengendalian Fraud; 
Peningkatan kesadaran anti Fraud dan kualitas pelatihan menjadi dasar 
pencegahan dan deteksi Fraud. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan 
bahwa semua karyawan mengetahui tanggung jawab mereka untuk 
mengendalikan Fraud dan perilaku etis.  Pelatihan ditujukan untuk 
karyawan baru maupun penyegaran untuk karyawan saat ini.  
Pelatihan sekurang – kurangnya mencakup materi – materi sebagai 
berikut : 
1) Definisi fraud disertai dengan contoh-contoh  

Disertai dengan penjelasan mengenai luasnya cakupan fraud, dan 
fakta bahwa fraud dapat melibatkan pihak dalam (internal fraud), 
pihak luar (external fraud), hal – hal yang kelihatan maupun tidak 
kelihatan.  

2) Kebutuhan untuk perilaku etis dan fakta bahwa menghindari 
penipuan adalah tanggung jawab semua Karyawan.  

3) Rincian kebijakan Anti Fraud. 
4) Parameter – paremeter yang dapat menunjukkan bahwa fraud 

mungkin telah dilakukan. 
5) Langkah – langkah yang harus diambil jika fraud diduga telah 

dilakukan. 
6) Hubungan Kebijakan Anti Fraud dengan Pedoman Perilaku dan Etika 

Profesional (Code of Conduct) 
7) Peran Manajemen dan Auditor Internal. 
8) Tindakan yang akan diterapkan ketika fraud dilakukan. 
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9) Langkah – langkah untuk memastikan bahwa pihak ketiga menyadari 
program anti fraud Bank. 
 

e. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian fraud serta penetapan 
tindak lanjut; Dalam rangka peningkatan kualitas pemantauan dan 
evaluasi. 
1) Pemantauan atas kejadian – kejadian fraud dilakukan secara 

menyeluruh dan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan melalui analisa 
atas laporan – laporan secara tertulis maupun lisan dari pejabat / unit 
yang menangani penyelesaian kejadian fraud tersebut. 

2) Evaluasi atas kejadian – kejadian fraud dilakukan secara berkala, 
dengan mempertimbangkan aspek keekonomisan dan efektivitas dari 
langkah – langkah penyelesaian yang dilakukan selama ini.  

3) Berdasar hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Manajemen 
dapat menetapkan langkah – langkah tindak lanjut atas upaya – upaya 
penyelesaian kejadian – kejadian fraud. Dokumentasi atas setiap 
penetapan tindak lanjut penyelesaian fraud perlu untuk dilakukan. 
 

f. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Bank agar 
seluruh pejabat/pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan 
prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian 
fraud. 
Pengembangan saluran komunikasi wajib dilakukan secara terus – 
menerus, melibatkan semua jenjang organisasi Bank, baik melalui 
pelatihan-pelatihan, pertemuan – pertemuan rutin maupun khusus, serta 
edaran – edaran Manajemen. 

 
2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban 

Guna mendukung efektifitas penerapan strategi anti fraud, Bank akan 
membentuk unit atau fungsi yang menangani implementasi strategi anti 
fraud. Beberapa hal yang  diperhatikan Bank dalam pembentukan unit atau 
fungsi tersebut paling kurang sebagai berikut: 
a. pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi disesuaikan 

dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank; 
 

b. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas, yang sekurang – 
kurangnya mencakup ; 
1) Melakukan monitoring penerapan strategi anti fraud; 
2) Memberikan usulan pada Manajemen tentang pelaksanaan pelatihan 

yang berhubungan dengan anti fraud; 
3) Memberikan usulan pada Manajemen mengenai perubahan pedoman 

penerapan anti fraud; 
4) Memberikan usulan pada Manajemen  mengenai usaha – usaha 

peningkatan risk awareness pegawai. 
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c. pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada Direktur 
Utama serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung 
kepada Dewan Komisaris; dan 
 

                                Direktur Utama  Dewan Komisaris 
 
 
 

                                    Kepala Divisi SKAI 
 
 
 

                              Staff pelaksana Anti Fraud 
 
       
            Pencegahan     Deteksi       Investigasi           Pemantauan 
                                                              Pelaporan             Evaluasi 
                                                              Sanksi                    Tindaklanjut    
 

d. pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut dilakukan oleh SDM 
yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung 
dengan pertanggungjawaban yang jelas. 

 
3. Pengendalian dan Pemantauan 

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Bank melakukan langkah-
langkah yang fokus untuk meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti 
fraud. Langkah-langkah tersebut paling kurang sebagai berikut: 
a. Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan 

untuk pengendalian fraud, yang sekurang – kurangnya mencakup : 
1) sistem pelaporan dari setiap lini organisasi Bank; 
2) kecukupan cakupan dan kedalaman pemeriksaan serta pelaporan 

SKAI; 
3) tanggapan atas hasil pemeriksaan internal maupun eksternal audit 

atas identifikasi potensi fraud, termasuk kebijakan dan prosedur 
Bank; 

4) pengembangan profil risiko organisasi Bank; 
5) pengembangan kualitas SDM. 

 
b. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (top level review) 

maupun kaji ulang operasional (functional review) oleh SKAI atas 
pelaksanaan strategi anti fraud, sebagai berikut : 
1) pelaksanaan kaji ulang dilakukan secara berkala, sekurang – 

kurangnya setiap tahun; 
2) frekuensi dan cakupan kaji ulang dapat ditingkatkan seiring dengan 

tuntutan peningkatan kualitas penerapan strategi anti fraud; 

pelaporan 
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3) cakupan kaji ulang sekurang – kurangnya meliputi : 
a) kualitas pemahaman karyawan Bank atas strategi anti fraud Bank; 
b) kecukupan kebijakan dan kualitas penerapan strategi anti fraud; 
c) kecukupan SDM dan Sistem Informasi Manajemen Bank; 
d) pengendalian intern yang telah dilakukan. 

 
c. Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk peningkatan 

efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian fraud, seperti kebijakan 
rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau gathering; 
 

d. Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada 
seluruh jenjang organisasi, melalui penerapan four eyes principle pada 
setiap aktivitas fungsional Bank dengan tujuan agar setiap pihak yang 
terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan 
dan menyembunyikan fraud dalam pelaksanaan tugasnya; 

e. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, 
penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah 
potensi terjadinya fraud. Termasuk dalam rangka pengamanan data, Bank 
memiliki program kontinjensi yang memadai. Pengendalian sistem 
informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk 
menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan 
dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau 
verifikasi data secara berkala; dan 
 

f. Pengendalian lain dalam rangka pengendalian fraud seperti 
pengendalian aset fisik dan dokumentasi.
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BAB III 

                              STRATEGI ANTI FRAUD                                  

Strategi Anti Fraud disusun secara komprehensif-integralistik dan 
diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian fraud dan diterapkan dengan 
menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) 
pilar yang saling berkaitan sebagai berikut: 

1. Pencegahan 
Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk 
mengurangi potensi terjadinya fraud, yang paling kurang mencakup : 
a. Anti Fraud Awareness 

Anti fraud awareness adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran 
mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait. 
Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti fraud awareness 
yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank 
terhadap pengendalian fraud. Moral dan awareness dari pimpinan 
terhadap anti fraud harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang 
ditetapkannya. 
Upaya untuk menumbuhkan anti fraud awareness dilakukan antara lain 
melalui: 
1) Penyusunan dan sosialisasi Anti Fraud Statement. 

Bank menyusun Anti Fraud Statement, yang merupakan statemen dari 
seluruh lini organisasi Bank untuk tidak memberikan toleransi 
sedikitpun atas fraud. Anti Fraud Statement ditandatangani oleh 
Dewan Komisaris dan Direksi, serta disosialisasikan dan 
dikomunikasikan secara terus menerus. 

2) Program employee awareness. 
Upaya peningkatan employee awareness dapat dilakukan melalui  
penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti fraud, training, dan 
publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk fraud, 
transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap fraud yang 
dilakukan secara berkesinambungan. 

3) Program customer awareness. 
Bank secara berkala melakukan program customer awareness 
diantaranya melalui pembuatan brosur anti fraud, penjelasan tertulis 
maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan 
kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya 
fraud. 
 

b. Identifikasi Kerawanan 
Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya 
fraud.  
Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi 
risiko terjadinya fraud yang melekat pada setiap aktivitas bank. Cara 
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untuk mengidentifikasi kerawanan tersebut, yaitu bank melakukan 
pelaksanaan identifikasi dan kajian mengenai identifikasi kerawanan 
fraud pada setiap aktivitas dari masing-masing unit kerja berdasarkan 
jenis fraud dan penilaian tingkat kerawanan yang ditampilkan dalam 
bentuk tabel dibawah ini 
 
Tabel 1. Identifikasi Kerawanan yang dilakukan oleh tim Fraud 
Satuan/Unit Kerja Aktivitas Jenis Fraud Tingkat Kerawanan 

    
 
Identifikasi kerawanan juga didasarkan pada risk profile (SKMR), Risk 
Map, dan Compliance Map (Kepatuhan) terutama pada bagian dan 
aktivitas yang secara profile cenderung tinggi. Kemudian secara rutin 
dilakukan penilaian secara triwulanan/semesteran/tahunan untuk 
menganalisis dokumen tersebut masih layak atau tidak, terutama untuk 
aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan bank. 

 
c. Know Your Employee  

Sebagai upaya pencegahan terjadinya fraud, kebijakan know your 
employee merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan 
know your employee yang dimiliki Bank paling kurang mencakup: 
1. Sistem dan prosedur rekruitmen yang efektif. Melalui sistem ini 

diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon 
karyawan (pre employee screening) secara lengkap dan akurat. Sistem 
rekrutmen dapat dilakukan melalui cara – cara sebagai berikut : 
a) internal, yaitu melalui mutasi, promosi; 
b) eksternal, yaitu melalui media koran / media massa, badan 

penyalur tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi karyawan, 
organisasi profesi, rekomendasi karyawan, open house / job fair, on 
line; 

c) Outsourcing. 
2. Sistem seleksi, yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan 

mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan 
transparan. Sistem tersebut menjangkau pelaksanaan promosi 
maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki 
risiko tinggi terhadap fraud; dan  

3. Kebijakan “mengenali karyawan” (know your employee) antara lain 
mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya 
hidup karyawan. 
 

d. Sosialisasi Penerapan Anti Fraud 
Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan terhadap aktivitas 
fraud, maka Bank perlu mengadakan sosialisasi atau edukasi Anti Fraud 
kepada nasabah maupun karyawan melalui beberapa aktivitas berikut, 
yaitu : 
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1. Untuk Customer/Nasabah 

Memberikan informasi kepada nasabah mengenai kebijakan bank yang 
tidak memberikan toleransi kepada fraud. Bank bisa membuat surat 
atau pemberitahuan tertulis kepada nasabah terkait mengenai kebijakan 
Bank yang tidak menerima segala jenis suap atau hadiah kepada 
karyawan bank yang mengakibatkan karyawan menjadi tidak independen 
dalam melayani nasabah/pembuatan brosur anti fraud/penjelasan 
tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian 
dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya 
fraud. 

2. Untuk Karyawan 

a. Sosialisasi budaya anti fraud antar karyawan bank dan 
menciptakan Budaya Zero Tolerance pada fraud pada masing-
masing divisi/unit kerja, salah satunya melakukan kampanye 
dengan keliling setiap cabang/capem/Kkas dan kampanye pada 
masing-masing divisi/unit kerja lainnya. Materi sosialisasi yang 
diberikan, yaitu  informasi mengenai aktivitas-aktivitas mana letak 
paling rawan terjadinya fraud, peyebab fraud secara teori maupun 
hasil survey. Selain itu, sosialisasi Anti Fraud Statement juga perlu 
dilakukan secara terus menerus karena hal ini merupakan 
kebijakan baru dimana pegawai seluruh jajaran organisasi 
menandatangani Anti Fraud Statement. Dalam rangka 
mengantisipasi terjadinya fraud, seluruh pegawai membuat 
pernyataan sebagai berikut  yaitu :  
 

       Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
                          Nama       :  
                         Nomor Induk Pegawai  :  
                         Pangkat / Jabatan  :  
                        Unit Kerja    :  

Menyatakan persetujuan untuk melaksanakan strategi anti fraud 
yang dikemukakan dalam Buku Pedoman Strategi Anti Fraud dan 
memahami bahwa bank tidak akan mentolerir setiap tindakan fraud 
yang dilakukan dan akan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku 
fraud.  
Nilai – nilai inti yang disepakati adalah sebagai berikut :  

1) Setiap insan bank sebelum melaksanakan kegiatan, selalu 

diawali dengan niat baik dan semata – mata bekerja untuk 

kepentingan bank serta tidak merugikan orang lain, yang 

dilandasi keikhlasan dan tulus sehingga dapat memuaskan 

stakeholders.  

2) Setiap insan bank berkewajiban menghindari 

perbuatanperbuatan penyimpangan yang dilakukan untuk 

mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau 

pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau 
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menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, 

nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku 

fraud memperoleh keuntungan.  

3) Setiap insan bank berkewajiban melaporkan setiap fakta 

penyimpangan yang dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau 

memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di 

lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga 

mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita 

kerugian.  

4) Setiap insan bank tidak diperbolehkan memberi dan/atau 

menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam bentuk 

apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan.  

 
Demikian pernyataan ini dinyatakan dengan penuh kesadaran serta 

memahami ketentuan ini merupakan komitmen saya dalam 

penerapan strategi anti fraud dan merupakan hal penting untuk 

dijaga dan meningkatkan efektivitasnya. 

 
2. Deteksi 

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk 
mengidentifikasikan dan menemukan kejadian fraud, yang paling kurang 
mencakup: 
 
a. Deteksi fraud, dapat dilakukan melalui media – media sebagai berikut : 

1) Kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud); 

2) Penyalahgunaan aset (asset misappropiation); 

3) Korupsi (corruption). 

 
b. Kebijakan Whistleblowing  

Pengungkapan tentang laporan pengaduan pelanggaran (whistleblowing 
system) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia pada SE No. 
13/28/DPNP mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum 
tanggal 9 Desember 2011 Whistleblowing System (pengaduan 
pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan 
pihak eksternal untuk melaporkan tindakan fraud atau pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelaku di internal Perseroan. Pelaporan harus didasari 
itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari 
kehendak buruk/fitnah.  

Tujuan Whistleblowing System Penerapan whistleblowing system di 
Perseroan bertujuan untuk :  

a.  Membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk 
melaporkan tindakan fraud atau pelanggaran yang terjadi di 
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internal Perseroan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin 
kerahasiaannya.  

b. Agar fraud atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini 
mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (whistleblower).  

 
Berikut hal-hal yang mencakup whistleblowing, yaitu: 
1) Perlindungan kepada Whistleblower 

Bank memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan 
perlindungan kepada setiap pelapor fraud serta menjamin 
kerahasiaan identitas pelapor fraud dan laporan fraud yang 
disampaikan. 
 

2) Regulasi yang terkait dengan Pengaduan Fraud 
a) Setiap karyawan Bank yang mencurigai adanya tindakan fraud 

wajib melakukan pelaporan sesegera mungkin kepada unit atau 
fungsi yang menangani pencegahan fraud atau langsung kepada 
Manajemen apabila diduga pelaku fraud adalah pejabat yang 
menangani implementasi pencegahan fraud. Laporan dugaan fraud 
meliputi tetapi tidak terbatas pada tindakan – tindakan di bawah 
ini : 

ii. Setiap tindakan tidak jujur atau curang; 
iii. Pemalsuan atau perubahan dokumen atau rekening; 
iv. Penyalahgunaan dana, perlengkapan atau aset lainnya; 
v. Ketidakpantasan dalam penanganan atau pelaporan uang 

atau transaksi keuangan; 
vi. Keuntungan pribadi dari posisi resmi atau memungkinkan 

anggota keluarga atau orang lain untuk melakukannya;  
vii. Pengungkapan kegiatan resmi atau informasi untuk 

keuntungan diluar Bank; 
viii.  Menerima atau mencari nilai dari pihak ketiga karena 

posisi resminya  atau otoritas yang dimilikinya; 
viii. Pencurian atau penyalahgunaan properti, fasilitas atau 

layanan.  
b) Tindakan pihak eksternal yang harus dilaporkan meliputi:  

i. Penawaran suap atau bujukan oleh mitra atau pemasok Bank; 
ii. Menerima faktur palsu  dari pemasok ; 

iii. Pemasok atau mitra Bank dikenal kasus korupsi, penipuan atau 
tindak kejahatan lainnya. 

c) Setiap karyawan wajib untuk mencatat secara tertulis atas setiap 
rincian penting, termasuk apa yang dikatakan atau dilakukan oleh 
siapa, tanggal, waktu, lokasi dan nama – nama individu yang 
terlibat. 

d) Setiap karyawan dilarang : 
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i. Menghubungi pelaku fraud untuk mendapat fakta, hal ini 
hanya dapat dilakukan oleh pihak – pihak yang ditunjuk 
oleh Manajemen Bank; 

ii. Mendiskusikan kecurigaan atau kasus fraud dengan 
siapapun, kecuali unit atau fungsi yang khusus menangani 
fraud serta dengan Manajemen; 

iii. Melakukan investigasi atau wawancara pribadi dengan 
pihak yang diduga melakukan fraud. 

e) Unit atau fungsi yang menangani pencegahan fraud hanya dapat 
melaporkan setiap indikasi fraud sesuai dengan jenjang 
komunikasi dan pertanggungg jawaban yang dimilikinya. 

f) Setiap laporan kecurigaan fraud harus ditindaklanjuti sesegera 
mungkin, secara cermat dan obyektif. 

g) Unit atau fungsi yang menangani pencegahan fraud wajib 
mendokumentasikan setiap laporan yang masuk, maupun setiap 
kejadian fraud yang telah atau sedang diproses. 

h) Pihak pelapor wajib untuk mendapat jaminan kerahasiaan atas 
setiap laporan kecurigaan fraud yang telah dilakukan, termasuk 
apabila tindakan fraud tersebut tidak terbukti. 
 

3) Prosedur Pengaduan pada Whistleblowing system (WBS)  
Sarana yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan 
pelaporannya dapat diakses melalui website Whsitleblowing System 
Amar Bank. Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh 
pengelola whistleblowing system.  
Untuk mengaksesnya dengan membuka web antar cabang dan yang 
yang diperbolehkan membuka akses hanya Pimpinan SKAI dan 
Pimpinan Manajemen Risiko dengan Direktur Utama sebagai 
penanggung jawabnya. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke 
Unit Anti Fraud untuk dianalisis hanya jika terdapat kejadian tidak 
wajar yang perlu ditindaklanjuti. 
Hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pelapor untuk mempermudah dan 
mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah hal-hal yang 
harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya, 
yaitu memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk 
memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:  

1. Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim); Nomor 
telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.  

2. Harus memberikan indikasi awal yang dapat 
dipertanggungjawabkan yang meliputi:  

a. Masalah yang dilaporkan ; 
b. Pihak yang terlibat;  
c. Waktu kejadian; 
d. Bagaimana terjadinya  

3. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:  
a. Fraud;  
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b. Pelanggaran hukum;  
c. Pelanggaran Perjanjian Kerja; 
d. Pelanggaran kode etik;  
e. Pelanggaran kebijakan internal lainnya; 
f. Pelanggaran benturan kepentingan;  
g. Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu 

 
Perlindungan bagi Pelapor (Whistleblower)  

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Bank akan memberikan 
perlindungan terhadap pelapor yang meliputi:  

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang 
disampaikan;  

2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan 
pelapor; 

3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan 
ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak 
menyenangkan lainnya dari pihak terlapor. 

Untuk para pelapor ke WBS, akan dijamin kerahasiaan identitasnya. 
Beberapa kriteria tindakan yang dapat dilaporkan, yaitu :  

1) Termasuk kategori pelanggaran, pelanggaran hukum, 
perbuatan tidak etis di dalam lingkungan PT Bank Amar. 

2) Laporan terjadi paling lama 2 tahun sejak tanggal pelaporan 
 

4)  Sosialisasi Whistleblowing system (WBS)  
Proses Sosialisasi WBS sendiri bertujuan menumbuhkan kesadaran 
pegawai pentingnya menjaga kesehatan bank dengan ikut 
berpartisipasi melaporkan tindak kecurangan maupun tindak tidak 
etis yang ada di dalam lingkungan bank. Proses sosialisasi yang 
diperlukan untuk seluruh jajaran organisasi adalah cara mengakses 
WBS, kriteria dan jenis fraud yang dilaporkan, serta dampak yang 
terjadi baik bagi perusahaan maupun tiap pegawai jika membiarkan 
tindak fraud tidak diatasi. 

 
3. Surprise Audit 

Guna meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya, Bank dapat melakukan surprise audit sekurang-kurangnya satu 
kali dalam setahun, khususnya pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau 
rawan terhadap terjadinya fraud. Pelaksanaan surprise audit dapat 
dilakukan oleh Internal audit dan/atau bersama – sama dengan pihak  
lain. 
Setiap hasil yang didapatkan atas pelaksanaan surprise audit tersebut 
wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur Utama. 
 

4. Surveillance System 
Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau 
pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak 



 

  

PPEEDDOOMMAANN  AANNTTII  FFRRAAUUDD  
PPTT..  BBAANNKK  AAMMAARR  IINNDDOONNEESSIIAA   

  
BAB III 

STRATEGI  
ANTI FRAUD 

Nomor Dokumen 
B.038/SKAI-L2/XI/2019 

Halaman 

 17 

 

EDISI –  November  2019 Diperiksa Oleh, Dibuat Oleh, 

 

yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas 
kebijakan anti fraud. Surveillance system dapat dilakukan oleh pihak 
independent dan/atau pihak internal Bank, dan wajib mengacu kepada 
aturan – aturan yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko 
teknologi informasi. 
 

5. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi 
Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang 
ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan 
sanksi atas kejadian fraud, yang paling kurang mencakup: 
a. Investigasi 

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait 
dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan fraud. 
Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian fraud 
yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap 
indikasi tindakan fraud yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai 
standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai 
ketentuan yang berlaku. Standar investigasi yang dimiliki Bank paling 
kurang sebagai berikut: 
1) Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi adalah 

wewenang Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris; 
2) Penentuan pelaksana investigasi disesuaikan dengan kompleksitas 

permasalahan yang terjadi, dengan mempertimbangkan asas 
biaya,manfaat dan reputasi Bank; 

3) Investigasi dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi pihak – 
pihak dibawah ini : 
a) Internal Auditor Bank; 
b) Eksternal Auditor yang memiliki keahlian hukum pidana dan akses 

penyelesaian hukum; 
c) Kepolisian. 

4) Auditor Internal akan mencatat semua tindakan dalam penyelidikan, 
untuk  memastikan keberhasilan dalam penyelesaian tindak pidana di 
masa depan. 

5) Guna menghindari adanya konflik hubungan kerja dalam upaya 
investigasi, maka dengan persetujuan Direksi, Auditor Internal akan 
menentukan siapa yang seharusnya terlibat dan tidak terlibat dalam 
penyelidikan. 

6) Direksi  akan memastikan bahwa akses penuh diberikan kepada 
Auditor Internal dan setiap badan eksternal yang diminta Bank untuk 
melakukan investigasi kecurigaan fraud, khususnya pada area kerja 
yang bersangkutan, termasuk file dan  komputer. 

7) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada point 6) diatas, 
dilakukan secara tertulis dan sah, sehingga apabila diperlukan setiap 
bukti yang didapat dapat digunakan di pengadilan. 

8) Auditor internal wajib mencatat setiap penanganan atau tindakan atas 
bukti yang didapat. 
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9) Apabila diperlukan, proses wawancara dapat dilakukan, secara 
terstruktur dan didokumentasikan secara jelas. 

10) Internal Auditor akan mengeluarkan laporan yang merinci temuan 
dan kesimpulan dari setiap penyelidikan, termasuk rekomendasi 
untuk tindakan di masa depan. 

11) Hasil investigasi tidak akan diungkapkan kepada atau didiskusikan 
dengan orang selain dari Auditor Internal, Penasehat Hukum, Direksi, 
Auditor Eksternal, Komite Audit, dan siapa saja dengan kebutuhan 
yang sah untuk terlibat. 

12) Guna menghindari merusak reputasi mereka yang dicurigai telah 
melakukan fraud dan kemudian ditemukan tidak bersalah, untuk itu 
Bank bertanggung jawab menjaga reputasi yang bersangkutan, 
termasuk tanggung jawab perdata.  
 

b. Pelaporan 
Guna meningkatkan efektifitas pelaporan  atas pelaksanaan investigasi 
dan kejadian fraud yang ditemukan, maka prosedur pelaporan diatur 
sebagai berikut : 
1) Pelaporan internal 

a) pihak – pihak yang ditugaskan untuk melakukan investigasi wajib 
membuat laporan internal yang terbagi atas 2 jenis pelaporan, 
yaitu laporan fraud yang harus dilaporkan maksimal 7 hari kerja 
sejak diketahui adanya fraud dan laporan periodik yang 
dilaporkan sebulan sekali dengan maksimal 10 hari kerja bulan 
berikutnya kepada Direktur Utama dan / atau Direktur lain yang 
ditunjuk dan ditembuskan ke Dewan Komisaris. 

b) Setiap hasil pelaporan wajib didokumentasikan dengan baik. 
c) Direksi wajib memberikan saran secara tertulis atas hasil laporan 

investigasi yang diterimanya. 
2) Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

Bank wajib melaporkan setiap kejadian fraud yang berdampak 
potensial sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia 
yang berhubungan dengan Penerapan Strategi Anti Fraud dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a) Laporan penerapan strategi anti Fraud kepada Otoritas Jasa 

Keuangan dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni 
dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir 
bulan laporan dengan format dan cakupan yang terlampir pada 
Peraturan Bank Indonesia SE No 13/28/DPNP perihal Penerapan 
Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum tanggal 9 Desember 2011. 

b) Setiap Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara 
signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang 
berpotensi menjadi perhatian publik, dilaporkan paling lambat 3 
(tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya Fraud. 
Laporan tersebut memuat nama pelaku, bentuk 
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penyimpangan/jenis Fraud, tempat kejadian, informasi singkat 
mengenai modus, dan indikasi kerugian. 

c) Laporan Penerapan Strategi anti Fraud dan Laporan Fraud 
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat Kantor 
Otoritas Jasa Keuangan setempat, yaitu Kantor wilayah Regional 4 
Surabaya, Jawa Timur. 

d) Pelanggaran terkait pelaporan ini dikenakan sanksi administratif 
sesuai Peraturan Bank Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 
2009, yaitu : 

a. Sanksi administratif sesuai pasal 34 
b.Untuk pelanggaran penyampaian strategi dan laporan 

dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sesuai Pasal 33. 
 

c. Pengenaan Sanksi 
Setiap pelaku fraud akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 
Perusahaan PT. Bank Amar Indonesia yang berlaku. 
 

6. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut 
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat 
yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta 
tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang 
mencakup: 
 
a. Pemantauan 

Bank memastikan implementasi sistem pengendalian fraud dan tindak 
lanjut yang dilakukan terhadap kejadian – lejadian fraud telah sesuai 
dengan ketentuan internal dan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku. 
 

b. Evaluasi 
Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank perlu memelihara data 
kejadian fraud (Fraud profiling). Data kejadian tersebut dapat digunakan 
sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian fraud tersebut, paling kurang 
mencakup data dan informasi sebagaimana berikut : 
1) jenis fraud; 
2) tanggal terjadinya fraud; 
3) divisi / bagian terjadinya fraud; 
4) pihak yang terlibat; 
5) jabatan; 
6) jumlah kerugian; 
7) tindakan yang sudah diambil; 
8) kelemahan / kelemahan terjadinya fraud; 
9) tindak lanjut / perbaikan. 
Berdasarkan data kejadian fraud dan hasil evaluasi tersebut dapat 
diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya fraud serta ditentukan 
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat 
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sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem 
pengendalian fraud perlu dilakukan secara berkala. 
 

c. Tindak lanjut 
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Bank wajib mengambil 
langkah–langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan–
kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat 
mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa. 
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BAB IV 

                                                    PENUTUP                                                
Pedoman Anti Fraud ini disusun untuk melengkapi Peraturan Perusahaan dan 
Pedoman Perilaku Karyawan (Code of Conduct) PT. Bank Amar Indonesia dan 
berfungsi sebagai acuan/referensi dan rujukan untuk mengarahkan Bank dalam 
melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan 
untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta 
memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi dalam mengendalikan Fraud. 

Diharapkan penerapannya menjadi lebih efektif dan benar-benar menjadi fokus 

perhatian dan budaya di Bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen 

maupun karyawan. 
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Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud 

 
Start 

 
 
 
 

Whistleblower        Surprise Audit       Surveillance Audit          General Audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi dari pelapor Pengujian dari bukti-bukti fisik 

Indikasi awal 

Saksi Bukti awal 

Fraud Investigasi dihentikan ≠ cukup bukti 

Laporan awal fraud Otoritas Jasa Keuangan 

Bukti sah 

Special Audit 

Kroscek ke pihak-pihak terkait Verifikasi kerugian material 

Kroscek ke pelaku utama Rekonstruksi modus operandi 

Laporan audit khusus Direktur Utama 

Dewan Komisaris 
Laporan Semesteran 

Penerapan Strategi Anti 
Fraud Otoritas Jasa Keuangan 

Pemantauan, Evaluasi, Tindak Lanjut Bagian terkait 

Selesai 
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