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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di Indonesia etika akuntan menjadi perbincangan yang sangat menarik. Tanpa 

adanya etika tidak akan ada karena fungsi akuntansi yaitu penyedia informasi untuk 

proses pengambilan keputusan. Profesi akuntansi juga mendapat sorotan yang 

sangat tajam dari masyarakat. Hal ini dikarenakan seiring terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan. Maraknya kasus pelanggaran akuntansi 

yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri mencerminkan bahwa sikap 

profesional dan perilaku etis para akuntan masih buruk.  

 Sebut saja skandal Century, kasus Gayus sampai ‘benalu’ di institusi kepolisian 

berawal dari ungkapan kontroversial Susno Duaji sang jendral lulusan Akademi 

Kepolisian 1977 ini. Namun kegigihannya dalam mengungkap berbagai kasus 

ternyata berbalik arah, banyak kolega di intitusi internal Polri dan pihak-pihak yang 

merasa privasinya terganggu dan gerah sehingga berupaya untuk menghentikan 

sepak terjang orang yang pernah menyandang call sign ‘truno 3′ ini. Lebih jauh lagi 

seolah ada dalang yang ingin menyingkirkannya dalam kiprah dan karirnya di 

kepolisian. Contoh kecilnya adalah beliau dituduh melanggar kode etik dan disiplin 

internal kepolisian serta dikaitkan dengan dugaan penyelewengan dana pilkada 

Jawa Barat. Jauh sekali deviasinya dari akar persoalan yang sebenarnya dan tidak 

ada hubungannya sama sekali. Politisi Gayus Lumbuun yang duduk di komisi III 

(hukum dan HAM) DPR-RI memberi pernyataan bahwa Susno Duadji bisa 

dijadikan whistle blower skandal Century. Dengan begitu diharapkan para wakil 

rakyat yang duduk di komisi III nantinya dapat memperoleh data dan informasi 

baru dalam mengungkap skandal Century yang diduga ‘bernilai’ Rp.6,762 Trilyun 

itu. 
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Kecurangan (Fraud) yang terjadi di lingkungan perusahaan masih sering terjadi 

dan terkadang sulit untuk diatasi. Kecurangan tersebut dilakukan dengan sengaja 

demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh 

orang di luar organisasi tersebut. Pada Desember 2006 Indonesia Corruption Watch 

(ICW) melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dalam ruislaag (tukar guling) antara asset PT. Industri Sandang Nusantara (ISN), 

sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan asset PT. GDC, sebuah 

perusahaan swasta. Dalam ruislaag tersebut PT. ISN menukarkan tanah seluas 

178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan Tanah seluas 47 hektar beserta 

Pabrik dan mesin di karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan 

Keuangan (BPK) semester II Tahun Anggaran 1998/1999, menyatakan ruislaag itu 

berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 121,628 miliar. Pelanggaran-

pelanggaran tersebut membuat timbulnya kerugian bagi para pengguna laporan 

keuangan. Seorang akuntan seharusnya menjadi sumber informasi terpercaya dan 

bebas dari pengaruh pihak manapun. Namun kasus pelanggaran-pelanggaran 

akuntansi tersebut justru membuat citra seorang akuntan tercoreng.  

Fraud (kecurangan dalam akuntansi) hingga saat ini menjadi sesuatu yang 

fenomenal baik di negara maju maupun negara berkembang. Fraud adalah tindakan 

curang, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri 

sendiri/kelompok atau merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan, atau 

institusi).Fraud hampir terjadi di seluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta. 

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) juga sering terjadi kecurangan akuntansi.  

Kecurangan bisa terjadi di dalam sebuah profesi, contohnya profesi 

akuntansi. Seorang akuntan yang melakukan kecurangan dalam prosedur akuntansi 

akan mengakibatkan informasi akuntansi yang dihasilkan tidak akan berguna bagi 

pihak-pihak yang membutuhkannya. 

Karena sebuah informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi 

dari suatu entiti sangatlah penting, dimana informasi ini menjadi pertimbangan 
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terhadap program atau kebijakan entiti tersebut untuk mencapai tujuannya. 

Contohnya kecurangan  dalam pelaporan keuangan, kesalahan pencatatan 

akuntansi dapat menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan. 

Salah saji material pada pelaporan keuangan mengacu pada pengertian 

bahwa keputusan pengguna laporan keuangan akan terpengaruh/terkecoh oleh 

ketidakakuratan informasi yang terjadi karena salah saji tersebut. Secara umum 

salah saji material dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

Contoh salah saji yang kategori pertama adalah kesalahan pengelompokan rekening 

di pelaporan keuangan. Semisal pinjaman dari bank yang berumur kurang dari 1 

tahun (current) dilaporkan di rekening pinjaman jangka panjang (non-current). 

Efek dari kesalahan ini bisa berakibat pada tidak akuratnya perhitungan rasio lancar 

(current ratio) dan perbandingan hutang pada modal (debt to equity ratio). 

Selain itu kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan 

seperti manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen 

pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan, 

representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, 

transaksi, atau informasi signifikan. 

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 
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permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi 

organisasi (KNKG, 2008). 

Whistleblowing System adalah sistem pelaporan yang dilakukan seorang  

anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral 

kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Merdikawati, 2012). Penerapan 

Whistleblowing System ini diharapkan mencegah kerugian yang diderita oleh 

perusahaan dan untuk menyelamatkan usaha mereka.  

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).  

Berkaitan dengan sistem informasi yang memadai sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan. Salah satu fungsi dari sistem informasi yaitu memberikan informasi 

mengenai kegiatan perusahaan yang dimana berguna bagi manajemen perusahaan. 
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Informasi ini sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan, karena dengan 

informasi ini dapat diketahui seluruh aktivitas perusahaan. Pentingnya komunikasi 

antar departemen atau susbsistem akan membantu departemen lainnya dalam 

mengambil keputusan. Contoh dalam penerapan whistleblowing system yaitu  

setelah pelapor mengirimkan laporan mengenai pelanggaran, lembaga yang diberi 

mandat oleh direksi akan menerimanya. Kemudian dewan direksi akan melakukan 

investigasi mengenai pelaporan pelanggaran tersebut untuk mendapatkan 

kebenaran, selanjutnya jika bukti-bukti yang dikumpulkan telah cukup maka 

laporan akan ditindaklanjuti oleh direksi dan diteruskan kepada penegak hukum. 

Dalam memberantas penyelewengan-penyelewengan sering terdengar 

istilah Whistleblower. Problematika yang sering dihadapi Whistleblower adalah 

belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya dukungan perlindungan 

apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi mereka. Sampai saat 

ini perlindungan terhadap Whistleblower di Indonesia belum ada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Whistleblower. 

Lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap peranan penting seorang 

Whistleblower dalam proses peradilan pidana guna mengungkapkan kebenaran 

materiil dari suatu tindak pidana, diperlukan adanya suatu aturan hukum yang 

secara rinci dan tegas tentang perlindungan bagi Whistleblower (Astuti, 2014). 

Penelitian terdahulu mengenai Whistleblowing System dilakukan oleh 

Sharon Naomi (2015), mengenai penerapan Whistleblowing System dan 

dampaknya terhadap fraud menunjukkan bahwa penerapan Whistleblowing System 

di PT Telekomunikasi Indonesia sudah berjalan dengan baik karena adanya 

penurunan tingkat fraud dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Penurunan tingkat 

fraud di PT Telekomunikasi Indonesia dapat terjadi karena perusahaan 

menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus fraud yang dilaporkan oleh 

Whistleblower melalui Whistleblowing System. Penerapan Whistleblowing Sytem 

di Pertamina juga cukup efektif karena dapat mendeteksi tingkat fraud dengan 

waktu yang relatif cepat. 
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Berdasarkan fenomena disertai penelitian sebelumnya, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian bejudul “Analisis Penerapan Whistleblowing 

System, Penghargaan dan Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower sebagai 

Strategi Anti Fraud” studi kasus di PT PLN Persero dan PT Pertamina 

Persero 

 

B.  Rumusan Masalah 

      Dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Whistleblowing System di PT PLN dan PT Pertamina? 

2. Bagaimana penerapan Whistlebolwing System  pada PT PLN dan PT Pertamina 

sudah efektif untuk mencegah kecurangan sesuai dengan Pedoman Sistem 

Pelaporan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh KNKG ? 

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan penghargaan bagi 

Whistleblower di PT PLN dan PT Pertamina ? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

  Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab 

masalahan yang ada, yaitu: 

1. Mendeskripsikan penerapan Whistleblowing System di PT PLN dan PT 

Pertamina.  

2. Mengevaluasi keefektifan penerapan Whistleblowing System di PT PLN dan 

PT Pertamina.  

3. Mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum dan penghargaan 

yang diberikan kepada Whistleblower di PT PLN dan PT Pertamina. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

  Peneliti berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan 

atau lebih mengerti dan memahami pembelajaran  yang berhubungan 



7 

Whistleblowing, baik itu yang didapat selama proses perkuliahan mauapun 

diluar perkuliahan atau diskusi umum.  

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. 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. 


