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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penelitian dari berbagai institusi, seperti Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiner 

(ACFE) dan Global Economic Crime Survey (GECS) menyimpulkan bahwa dalam 

upaya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan termasuk di dalamnya 

pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, maka  salah satu cara 

yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan 

dengan Good Corporate Governance adalah melalui mekanisme pelaporan 

pelanggaran (Whistleblowing System). Efektivitasnya terlihat dari jumlah 

kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang relatif 

lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya. Selain itu, pimpinan organisasi 

memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal dulu, sebelum 

permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi 

organisasi (KNKG, 2008).  

 Whistleblowing merupakan suatu pelaporan atau pengungkapan praktik 

illegal atau melanggar hukum, yang dilakukan oleh anggota dari organisasi, 

perusahaan, ataupun lembaga  (baik yang masih bekerja maupun mantan pegawai) 

kepada seseorang atau organisasi lain dengan tujuan untuk ditindak lanjuti (Miceli 

& Near, 1984). Perilaku Whistleblowing berkembang atas beberapa alasan yaitu, 

Pertama, pergerakan dalam perekonomian yang berhubungan dengan peningkatan 

kualitas pendidikan, keahlian, dan kepedualian sosial dari para pekerja. Kedua, 
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keadaan ekonomi sekarang telah memberi informasi yang intensif dan menjadi 

penggerak informasi. Ketiga, akses informasi dan kemudahan berpublikasi 

menuntun Whistleblowing sebagai fenomena yang tidak bisa dicegah atas 

pergeseran perekonomian ini (Rothschild & Miethe, 1999). 

 Whistlebolwing System  merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang 

masih tergolong baru diterapkan di Indonesia. Dalam rangka mendorong 

terciptanya GCG dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan 

Corporate Governance di Indonesia, maka KNKG (Komite Nasional Kebijakan 

Governance) menerbitkan suatu pedoman yang diberi judul “Pedoman Sistem 

Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistlebolwing System  (WBS)” pada tahun 

2008. Pedoman ini dibentuk karena terdorong hasil survei sebuah lembaga 

internasional yaitu Institute of Business Ethics pada tahun 2007. Hasil survei 

tersebut menyimpulkan bahwa satu dari empat orang karyawan di dalam 

perusahaan mengetahui adanya pelanggaran dan lebih dari separuh keseluruhan 

karyawan lebih memilih diam dan membiarkan pelanggaran tersebut terus terjadi 

(KNKG, 2008). 

 Pedoman tersebut bukanlah hal yang wajib diikuti, namun KNKG berharap 

bahwa pedoman tersebut dapat dijadikan acuan oleh perusahaan di Indonesia untuk 

penerapan Whistlebolwing System  dalam rangka mewujudkan GCG di Indonesia. 

Selain itu, KNKG berharap melalui pedoman tersebut, tingkat partisipasi karyawan 

dalam melaporkan pelanggaran dapat terus meningkat dan semakin mendorong 

hilangnya budaya diam, menuju ke arah budaya kejujuran dan keterbukaan 

(KNKG, 2008). Namun sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang 
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mengatur perlindungan Whistleblower dan mekanisme penerapan Whistlebolwing 

System  di Indonesia, sehingga mekanisme yang ada selama ini masih mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 

korban serta Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistlebolwing 

System  (WBS) yang diterbitkan oleh KNKG . 

 Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali 

mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap 

ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal 

organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. 

Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi 

tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya 

(Semendawai et al., 2011). 

 Menurut penelitian dari Booz Allen di Asia Timur pada 1998 dalam  

Semendawai et al. (2011), negara Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki indeks terendah di dunia untuk pelaksanaan Good Corporate Governance. 

Hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa tidak adanya Good Corporate 

Governance di suatu perusahaan membuat banyaknya pelanggaran (fraud) yang 

dilakukan oleh pihak internal perusahaan baik terhadap aturan-aturan internal 

perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. 

 Whistlebolwing System  yang efektif akan mendorong partisipasi 

masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak untuk mencegah 

terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat 

menanganinya. Ini berarti Whistlebolwing System  mampu untuk mengurangi 
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budaya diam menuju ke arah budaya kejujuran dan keterbukaan. Selain itu, 

Whistlebolwing System  yang efektif memerlukan struktur dan proses yang benar, 

karena para pelapor memerlukan rasa aman dan jaminan keselamatan untuk mau 

berpartisipasi dalam mencegah kecurangan dan korupsi. Rasa aman dan jaminan 

keselamatan baik nyawa dan harta benda baginya serta keluarganya merupakan 

salah satu aspek penting penerapan Whistleblowing System. Negara sendiri telah 

menyiapkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan termasuk LPSK 

(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk melakukan perlindungan 

tersebut. Oleh karena itu, penyelenggaraan Whistlebolwing System  yang efektif 

perlu digalakkan di setiap organisasi, baik di sektor swasta maupun sektor publik. 

Whistleblowign System adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam 

mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan 

praktik good governance (KNKG, 2008). 

Menurut Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

menyebutkan bahwa sistem ini masih dalam tahap pengembangan sistem pelaporan 

oleh beberapa organisasi di Indonesia, sedangkan beberapa organisasi lain baru 

dalam tahap pengembangan sistem (Semendawai et al., 2011). Negara-negara di 

Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina bahkan telah sampai ke tahap 

membuat aturan yang memberikan perlindungan dan imbalan (financial benefit) 

bagi para Whistleblower (Hill Governance Centre n.d dalam Lamb (2009)). 

 Upaya untuk menurunkan tingkat korupsi di instansi pemerintah dilakukan 

dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 

Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, pada tanggal 
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19 Desember 2011. Instruksi presiden tersebut antara lain berisi tentang 

pemberlakuan Whistlebolwing System  di beberapa instansi pemerintah  pada tahun 

2012. Lembaga atau badan pelayanan publik di sektor pemerintahan cukup rawan 

terjadi dugaan praktik penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, atau tindak pidana. 

Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik administrasi dan keuangan pada 

lembaga sektor pemerintahan sangat penting (Semendawai et al., 2011).  

Salah satu lembaga negara yang menghimpun dana masyarakat/ publik 

khususnya tenaga kerja yaitu BPJS ketenagakerjaan. Tidak tanggung-tanggung 

dana yang terhimpun untuk dikelola mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini 

memungkinkan potensi untuk terjadinya kecurangan sangat besar sehingga perlu 

adanya usaha untuk mencegah resiko penyalah gunanan dalam pengelolaanya. 

Penerapan Whistlebolwing System  pada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat 

mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ungkin dilakuakan oleh 

oknum ataupun manajemen dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. 

 Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan 

Whistleblowing sistem pada BPJS Ketenagakerjaan dan apakah penerapan tersebut 

sudah efektif untuk mencegah kecurangan sesuai dengan pedoman sistem pelaporan 

pelanggaran (SPP) yang sering didengar dengan istilah Whistleblowing System, 

yang dikeluarkan oleh KNKG pada tahun 2008. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan Whistlebolwing System   pada BPJS Ketenagakerjaan ? 

2. Apakah penerapan Whistlebolwing System  pada BPJS Ketenagakerjaan sudah 

efektif untuk mencegah kecurangan sesuai dengan Pedoman Sistem Pelaporan 

Pelanggaran yang dikeluarkan oleh KNKG ? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis penerapan Whistlebolwing System  pada BPJS 

Ketenagakerjaan 

2. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Whistlebolwing System  pada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam mencegah kecurangan, sesuai dengan Pedoman Sistem 

Pelaporan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh KNKG 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa Manfaat, antara lain :  

1. Manfaat Teoritis: 

 Peneliti berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan 

atau lebih mengerti dan memahami pembelajaran  yang berhubungan 

dengan Etika dan Whistleblowing, baik itu yang didapat selama proses 

perkuliahan mauapun diluar perkuliahan atau diskusi umum. Dengan 

penelitian ini juga akan menambah sumber referensi mengenai 

Whistlebolwing System  dan penerapannya. 
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2. Manfaat Praktis: 

a. Manajemen perusahaan  

 Menjadi bahan evaluasi penerapan Whistlebolwing System  bagi manajemen 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, dan menghindari citra 

negatif serta sebagai upaya untuk efektivitas pengendalian internal 

b. Akuntan pendidik  

 Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai praktik Whistleblowing sehingga dapat menjadi bahan 

pembelajaran agar mahasiswa akuntansi sejak dini dapat mengetahui 

praktik Whistleblowing dan menjadi akuntan berkualitas dan berintegritas 

di masa mendatang.  

c. Mahasiswa akuntansi  

 Penelitian ini dapat mendorong adanya diskusi terkait dengan 

Whistleblowing sehingga mampu menemukan pemecahan masalah untuk 

dapat memahami profesionalisme dan etika berprilaku dalam perusahaan 

atau organisasi. 

 

 


