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Kata Pengantar

Istilah Whistleblower menjadi populer dan banyak disebut oleh 
berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini makin  
sering digunakan sejak kasus Susno Duaji mencuat. Susno Duadji 
yang pada saat itu mengungkap adanya mafi a pajak dianggap sebagai 
whistleblower. Namun demikian hingga kini belum ditemukan padanan 
yang pas dalam Bahasa Indonesia untuk istilah tersebut.  Ada pakar 
yang memadankan istilah whistleblower sebagai “peniup peluit”, ada 
juga yang menyebutkan “ saksi pelapor” atau bahkan “pengungkap 
fakta”. 

Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat 
Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan 
whistleblower sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan 
melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagiandari pelaku ke-
jahatan yang dilaporkannya. Namun demikian pemahaman mengenai 
konsep Whistleblower pun masih minim dan hanya dipahami oleh ka-
langan tertentu. Lebih jauh lagi literatur dan bahan bacaan mengenai 
whistleblower juga masih minim di Indonesia.

Karena keterbatasan itulah, kemudian LPSK sebagai lembaga 
yang mempunyai mandat untuk melakukan perlindungan terhadap 
saksi dan korban, hendak membuka diskursus yang lebih luas dengan 
menerbitkan buku ini, yang kami beri judul “Memahami Whistleblower’. 
Buku ini tidak saja akan menguraikan mengenai ranah kerja LPSK dalam 
konteks perlindungan terhadap whistleblower (konteks hukum pidana), 
tetapi juga mengenai whistleblower dalam konteks sistem pelaporan 
untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, kelembagaan dan perusahaan.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, buku ini juga mengu-
las mengenai perkembangan baru mengenai pengaturan whistleblower 
ini. Mahkamah Agung pada tanggal 10 Agustus 2011 yang lalu mener-
bitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi 
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja 



vi

Sama di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Surat edaran ini menjadi 
pemecah “gunung es” sementara untuk memberikan arahan bagi 
aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus atau 
reward terhadap whistleblower.

Buku ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan mengenai 
pemahaman awal mengenai whistleblower, sistem pelaporan dan 
perlindungan whistleblower, praktik pelaporan dan perlindungan 
terhadap whistleblower, perlindungan whistleblower di Indonesia 
di masa mendatang, serta profi l tokoh whistleblower. Buku ini dike-
mas dengan bahasa yang mudah dipahami dan populer sehingga 
semua kalangan dapat membaca buku ini.

Buku ini disusun dalam waktu yang panjang dan kerja keras 
dari para penulis. Tidak mudah mendapatkan bahan-bahan yang di-
perlukan untuk menyusun buku ini, sehingga secara pribadi saya sam-
paikan terima kasih kepada para penulis. Tidak lupa juga saya sampai-
kan terima kasih secara khusus kepada editor dan para staf LPSK yang 
berkontribusi dalam penyusunan buku ini. 

Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan pengayaan wa-
cana bagi publik secara luas mengenai whistleblower. Selain itu buku ini 
juga diharapkan dapat memberikan informasi awal mengenai whistle-
blower. Lebih jauh lagi buku ini dapat mempengaruhi masyarakat se-
cara luas agar bersedia menjadi whistleblower untuk mengungkap ke-
jahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang diketahuinya. Selanjutnya 
diharapkan kehadiran buku ini dapat menginspirasi kehadiran buku-
buku lainnya untuk memperkaya literature dan bacaan tentang whistle-
blower. Selamat membaca!!

 Jakarta, Desember 2011

Ketua LPSK

Abdul haris Semendawai, SH., LLM.



vii

DAFTAR ISI

Pengantar  ...................................................................................................  v
Pendahuluan  ............................................................................................. ix

Bab I
Mengenal Whistleblower...........................................................................1

Bab II
Sistem Pelaporan dan Perlindungan Whistleblower  ........................15
A. Di Sektor Swasta....................................................................................16
B. Sektor Pemerintah .................................................................................27

Bab III
Belajar dari Negara Lain ..........................................................................41
A. Latar Belakang Whistleblower di Berbagai Negara .........................44
B. Sistem dan Mekanisme Pelaporan Whistleblower
di Berbagai Negara ....................................................................................36

Bab IV
Menuju Perlindungan Whistleblower di Indonesia ..........................67
A. Praktik Whistleblower Perusahaan Swasta .......................................67
B. Whistleblowing System menurut KNKG ..........................................70
C. Praktik Whistleblowing System ..........................................................71
D. Pengalaman Penerapan Sistem Whistleblowing di Pertamina ......75
E. Menuju Whistleblowing di Indonesia  ...............................................81

Bab V
Profi l Tokoh Whistleblower ........................................................................89

Daft ar Pustaka ...........................................................................................111



viii



ix

Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir istilah whistleblower menjadi makin populer 
di Indonesia, terutama sejak munculnya Khairiansyah, dan kemudian 
Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji yang mengungkap ko-
rupsi di instansi tempat mereka bekerja. Istilah whistleblower memiliki 
makna yang bermacam-macam. Kadang ia diartikan sebagai ‘saksi 
pelapor’, ‘pemukul kentongan’, atau ‘pengungkap fakta’. Sampai seka-
rang belum ada padanan kata yang pas dalam kosakata Bahasa Indo-
nesia bagi istilah yang secara harfi ah disebut ‘peniup peluit’ itu. 

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. 

Pada dasarnya seorang whistleblower merupakan seorang martir. Ia 
sang pemicu pengungkapan skandal kejahatan yang kerap melibatkan 
atasan maupun koleganya sendiri. Namun tidak banyak orang yang 
mengetahui dengan persis dan detail mengenai siapa sesungguhnya 
yang dapat dikategorikan sebagai seorang whistleblower? Laporan apa 
saja yang dapat disampaikan? Kepada siapa dia melaporkan? Dan 
bagaimana mekanisme pelaporannya?. 

Hingga saat ini tidak banyak referensi dan buku-buku bacaan yang 
menuliskan dan membahas mengenai whistleblower dalam bahasa 
Indonesia. Berkaitan dengan itulah kemudian Lembaga Perlindunan 
Saksi dan Korban (LPSK) berinisiatif menerbitkan buku ini dengan 
harapan memberikan bahan bacaan dan diskursus di ruang publik 



x

mengenai berbagai yang berkaitan dengan whistleblower. Buku ini ditu-
lis dengan referensi berbagai sumber baik buku-buku referensi, jurnal, 
artikel, berita-berita media, dan lain-lain. Buku ini terdiri lima bab dan 
ditulis dengan bahasa populer agar lebih mudah dipahami oleh publik 
secara luas. 

Selain itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menginspirasi dan 
mendorong masyarakat secara luas untuk tidak gentar menjadi seorang 
whistleblower dan berani mengungkap kejahatan, pelanggaran atau pe-
nyelewengan yang diketahuinya. 

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang 
secara khusus mengatur mengenai whistleblower di Indonesia. 
Pengaturannya secara implisit termaktub dalam UU No. 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti 
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi 
Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator). 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan dengan 
mendasarkan pengaturan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Hal lainnya yang penting dari su-
rat edaran tersebut bahwa perlakuan khusus untuk whistleblower dan 
justice collaborator tersebut hanya untuk kasus-kasus tindak pidana ter-
tentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana 
terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak 
pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas.

Seringkali masyarakat menganggap bahwa saksi dan whistleblower 
adalah sama. Padahal ini serupa tetapi tidak sama. Pasal 1 UU Per-
lindungan Saksi dan Korban menyebut saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau ia alami 
sendiri.  
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Sementara dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, whistleblower diartikan 
sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu 
dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan-
nya. Namun demikian dalam praktiknya kadang whistleblower juga terli-
bat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut.

Saat ini praktik-praktik sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower di 
Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan secara luas di lembaga-lembaga 
pemerintahan atau lembaga negara, institusi-institusi publik atau sektor 
swasta. Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti 
Amerika Serikat (AS), Australia, dan beberapa negara di Eropa yang 
sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan whistle-
blower. 

Beberapa lembaga negara memang telah mulai mengembangkan sistem 
pelaporan, seperti KPK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), 
Komisi Kejaksaan, sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) masih dalam tahap pembangunan sistem.  Selain itu beberapa pe-
rusahaan swasta dan BUMN sudah membangun dan menerapkan sistem 
whistleblowing tersebut, seperti Pertamina, United Tractors, Sinar Mas, dan 
sebagainya.

Sistem whistleblower yang diterapkan di berbagai instansi dan perusahaan 
BUMN atau swasta tersebut juga dilengkapi dengan perlindungannya. 
Tetapi untuk perlindungan terhadap whistleblower yang mengungkap 
kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
diserahkan kepada negara. LPSK menjadi salah satu lembaga yang di-
harapkan dapat melindungi whistleblower karena tugas dan fungsinya 
yang melindungi saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam UU No. 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Dalam praktiknya LPSK beberapa kali menerima permohonan perlindungan 
whistleblower karena yang bersangkutan merasa ketakutan. Bahkan mereka 
juga meminta bantuan kepada LPSK untuk mendampingi mereka untuk 
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melaporkan kejahatan yang mereka ketahui ke aparat penegak hukum. 
Dalam beberapa kasus tersebut mereka tidak memahami kemana ha-
rus melaporkan kejahatan atau pelanggaran yang mereke ketahui.

LPSK sendiri menilai bahwa perlindungan whistleblower di masa de-
pan akan semakin penting. Seiring dengan menguatnya perekonomian 
makro, kompetisi ekonomi, liberalisasi politik, tuntutan penegakan 
hukum, hingga pemberantasan mafi a yang gencar dilakukan oleh pel-
bagai kalangan, maka keberadaan sang peniup peluit menjadi signifi -
kan. 

Siapa pun pada akhirnya dapat berperan menjadi whistleblower jika dia 
bersedia dan mampu melaporkan atau menyampaikan dugaan keja-
hatan atau tindak pidana yang lebih terorganisir. Karena setiap skan-
dal publik dapat dipastikan akan mempengaruhi segala upaya perbai-
kan di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial tadi.

Lantas bagaimana praktik sistem pelaporan dan perlindungan whis-
tleblower dapat dilakukan secara lebih maksimal di masa-masa men-
datang? Di sini diperlukan upaya perbaikan terus-menerus penerapan 
praktik sistem pelaporan dan perlindungan saksi yang sudah ada. 

Dengan mengacu praktik sistem pelaporan whistleblower di beberapa 
negara, seperti di AS, pemahaman maupun praktik sistem pelaporan 
dan perlindungan whistleblower cukup bervariasi. Pada dasarnya ling-
kup whistleblower dapat dibagi ke dalam institusi negara dan swasta.

Seorang pekerja dapat menjadi whistleblower di institusi swasta atau pe-
rusahaan ketika dia melaporkan dugaan pelanggaran atau kejahatan di 
tempatnya bekerja. Melalui cara yang normal, biasanya laporan dapat 
disampaikan pada lembaga internal yang dibentuk khusus untuk 
menangani masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Laporan juga 
dapat disampaikan kepada lembaga eksternal yang dibentuk untuk 
menerima laporan whistleblower.
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Di AS, salah satu tokoh whistleblower yang terkenal di lingkup pe-
rusahaan swasta adalah Jeff rey Wigand, seorang direksi di Bagian 
Riset dan Pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok Brown and 
Williamson Tobacoo Corporation. Wigand memberi laporan atau 
kesaksian atas praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diduga 
terjadi di perusahaan itu. 

Kisah nyata Wigand ini kemudian pada 1996 diangkat ke layar lebar 
dengan judul fi lm “The Insider”. Film ini berhasil memenangi Piala 
Oscar 1996. Jeff ery Wigand sendiri diperankan oleh aktor hebat Russel 
Crow.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, 
fenomena whistleblower sebenarnya memainkan peranan penting untuk 
“mengubah” kondisi masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. 
Apalagi, nilai-nilai moral semakin terkikis akibat persaingan yang sema-
kin ketat.

Dalam pengantar buku Moralitas dan Modernitas, di Bawah Bayang-Bayang 
Nihilisme, Sudarminta mengungkapkan, masyarakat yang atomistik, 
impersonal, dan penuh persaingan dalam dunia pasar dan kapitalisme, 
membuat orang tidak lagi menemukan jati diri individualnya dalam jati 
diri sosial. 

Dalam masyarakat tersebut, jati diri individual seseorang menjadi abstrak 
dan berdasarkan pilihan bebasnya sendiri. Kesadaran bahwa seseorang 
menjadi warga suatu komunitas sehingga berbuat baik terhadap warga 
komunitas yang lain dan bagi komunitas secara keseluruhan adalah baik 
untuk dirinya sendiri juga, telah menipis dan bahkan cenderung meng-
hilang.1

Pentingnya, refl eksi dan penguatan nilai-nilai moral, termasuk nilai-nilai 
spiritual yang diterangi akal budi yang sehat, menjadi sangat penting untuk 

1 Ross Pole, Moralitas dan Modernitas, di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme, Kanisius, 1993, hala-
man xxiii.
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lebih menajamkan dan menumbuhkan bisikan suara hati. Dengan 
suara hati yang mampu memilih mana yang baik dan mana yang 
buruk atau mana yang benar dan mana yang salah, masing-masing 
individu dalam masyarakat dapat ikut mendorong perbaikan kon-
disi yang lebih baik, khususnya melalui peran sebagai whistleblower.  

Tanpa adanya dorongan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial dan 
masyarakat, dampak yang ditimbulkan tentu sangat besar. Misal-
nya, timbulnya perilaku yang menyimpang, termasuk praktik-praktik 
yang koruptif. Apalagi, keterpurukan Indonesia antara lain dise-
babkan oleh praktik koruptif yang cukup tinggi.  

Menurut Corruption Perceptions Index (CPI) yang dikeluarkan Transparency 
International (TI) tahun 2010, Indonesia berada dalam urutan ke 110 dari 
178 negara yang disurvei. Skor CPI Indonesia tercatat sebesar 2,8. TI meng-
klasifi kasi skor dari nilai 0-0,9 (sangat koruptif/highly corrupt) sampai 9-10 
(sangat bersih/very clean).2

Whistleblower dapat berperan besar dalam mengungkap praktik-praktik 
koruptif lembaga-lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan 
swasta. Tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower, 
partisipasi publik untuk membongkar suatu dugaan tindak pidana atau 
pelanggaran menjadi rendah. Hal itu berarti praktik-praktik menyim-
pang, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin berkembang subur.   

Oleh karena itu peran whistleblower di Indonesia perlu terus dido-
rong, disosialisasikan, dan diterapkan, baik di perusahaan, lembaga 
pemerintah, dan institusi publik lain. Bagaimana peran whistleblower 
di Indonesia dibangun dan dikembangkan memang membutuhkan 
waktu dan sebuah proses. 

Namun praktik pelaporan dan perlindungan terhadap whistleblower bu-
kan tanpa tantangan. Di tengah minimnya perlindungan hukum Indo-
nesia, seorang whistleblower dapat terancam karena laporan atau kesaksi-

2 Lihat Corruption Perceptions Index di www.transparency.org   
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annya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Pihak-pihak 
yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawa-
nan untuk mencegah whistleblower memberikan laporan atau kesaksian. 
Bahkan tak menutup kemungkinan mereka yang merasa dirugikan dapat 
mengancam dan melakukan pembalasan dendam.

Untuk itu, agar praktik pelaporan dan pengungkapan fakta oleh whistle-
blower dapat berjalan lebih efektif, dibutuhkan perubahan pengaturan di 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban. Selain itu SEMA Nomor 4 tahun 2011 penting untuk 
diterpakan oleh semua hakim dalam memutus perkara dan selalu di-
monitor pelaksanaannya.

Buku ini dibagi menjadi lima bab. Bab I akan mengulas pemahaman secara 
umum mengenai whistleblower. Bab II mengulas tentang sistem pelaporan 
dan perlindungan terhadap whistleblower. Sistem pelaporan dan perlind-
ungan tersebut tidak hanya menyangkut perlindungan fi sik, melainkan 
juga perlindungan yang bersifat non fi sik, seperti perlindungan secara hu-
kum. Bahkan, di beberapa negara, whistleblower juga mendapatkan reward. 

Pada dasarnya, dalam sistem pelaporan dan perlindungan, ada kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh seorang whistleblower untuk memberi laporan 
atau kesaksian dan mendapatkan perlindungan. Misalnya, hal yang di-
ungkap oleh whistleblower haruslah fakta dan bukan gossip atau isu se-
mata.

Whistleblower juga tidak akan menyampaikan laporan atau kesaksian 
kepada institusi lain atau kepada media massa jika whistleblower sudah 
memberikan laporan atau kesaksian kepada lembaga yang berwenang 
menangani. Selain terkait kewajiban, juga perlu diatur hak-hak whistle-
blower. Misalnya, hak mendapatkan perlindungan, seperti tempat tinggal 
yang aman, kerahasiaan identitas, pergantian identitas, termasuk per-
lindungan terhadap keluarga. 

Selanjutnya, dalam bab III, dibahas praktik sistem pelaporan dan per-
lindungan terhadap whistleblower di beberapa negara, seperti AS dan 
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Eropa. Dengan lebih memahami praktik di beberapa negara diharap-
kan ada perbandingan dan ada hal-hal positif yang dapat dipelajari.

Pada Bab IV akan diuraikan mengenai upaya menuju sistem per-
lindungan whistleblower di Indonesia, termasuk bagaimana sektor 
swasta menerapkan sistem pelaporan whistleblower. Selain itu, juga 
akan diuraikan upaya-upaya untuk menguatkan sistem perlindungan 
saksi dan korban yang ditangani oleh LPSK.

Untuk memberi gambaran yang lebih luas, dalam bab V ditampilkan 
beberapa sosok yang disebut sebagai whistleblower dari berbagai nega-
ra. Misalnya Jeff rey Wigand, Frank Serpico, dan sosok lain. Dengan 
melihat peran para tokoh itu diharapkan masyarakat dapat lebih ter-
inspirasi, mengenali, dan memahami bahwa peran whistleblower cukup 
penting. Dengan demikian akan ada lebih banyak anggota masyarakat 
yang terdorong untuk mengungkapkan kebenaran, berani membong-
kar kejahatan terorganisir demi kebaikan bersama dan terciptanya good 
governance. 

Pada bagian penutup, tim penyusun buku ini juga akan menyampai-
kan beberapa refl eksi dan harapan. Dengan diterbitkannya buku whis-
tleblower ini, diharapkan akan muncul buku-buku mengenai whistle-
blower untuk memperkaya literatur-literatur. Selamat membaca!



Bab I
Mengenal Whistleblower

 

A. Siapa Whistleblower?

Seorang whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang 
yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tin-
dak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan 
pidana. Namun untuk disebut sebagai whistleblower, saksi tersebut seti-
daknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. 

Kriteria pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap lapo-
ran kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau 
publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang 
atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap 
dan terbongkar. 

Pada umumnya, whistleblower akan melaporkan kejahatan di ling-
kungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang 
whistleblower tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas in-
ternal ketika proses penyelidikan laporannya mandeg. Ia dapat melapor-
kan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke de-
wan direksi, komisaris, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar 
organisasi yang berwenang serta media massa. 

Langkah ini dilakukan supaya ada tindakan internal organisasi atau 
tindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Hanya saja ter-
dapat kecenderungan yang tak dapat ditutupi pula bahwa jika terjadi 
sebuah kejahatan dalam organisasi, maka otoritas tersebut bertindak 
kontraproduktif. Alih-alih membongkar, terkadang malah sebaliknya, 
menutup rapat-rapat kasus.

Kita lalu teringat pada sosok seperti Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. 
Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian 
RI. Susno Duadji merupakan orang yang pertama kali membeberkan 
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adanya praktik mafi a hukum yang menyeret Gayus H.P. Tambunan 
dkk kepada publik. Gayus Tambunan adalah pegawai Direktorat Ke-
beratan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat ka-
sus pencucian uang dan korupsi puluhan miliaran rupiah.

Dalam testimoninya yang disiarkan media massa, Susno Duadji 
mengungkapkan telah terjadi skandal rekayasa perkara yang mem-
bebaskan Gayus dari dakwaan pencucian uang. Skandal Gayus itu 
sendiri melibatkan seorang hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, 
jaksa senior, seorang petinggi Polri yang menjadi bekas bawahannya, 
dan ‘asisten’ Wakil Kepala Polri saat itu.

Posisi Susno Duadji dalam struktur Kepolisian RI sesungguhnya 
sangat kuat untuk mengungkap perkara Gayus. Hanya saja saking 
kuatnya tembok solidaritas di kalangan atasan maupun koleganya 
di Mabes Polri, laporan Susno terpental dan tak terselesaikan secara 
tuntas. Maka tak ada pilihan lain, Susno pun melontarkan pernyataan 
kepada otoritas di luar organisasi kepolisian yang sesungguhnya lebih 
berwenang. Susno membeberkan skandal Gayus ke media massa dan 
Satgas Pemberantasan Mafi a Hukum bentukan Presiden SBY.

Kriteria kedua, seorang whistleblower merupakan orang ‘dalam’, yaitu 
orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang 
terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan 
selalu terorganisir, maka seorang whistleblower kadang merupakan ba-
gian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafi a itu sendiri. Dia terli-
bat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

Dengan demikian, seorang whistleblower benar-benar mengetahui 
dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja 
dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan 
kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. 
Laporan yang disampaikan oleh whistleblower merupakan suatu peris-
tiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut. Bu-
kan informasi yang bohong atau fi tnah.
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Kasus Agus Condro merupakan contoh terbaik dalam hal ini. Mantan 
anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut 
mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya 
menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gu-
bernur Senior Bank Indonesia tahun 2000an awal. 

Agus Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima 
cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan calon 
deputi, Miranda Goeltom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan 
sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada 
akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Secara tidak langsung 
skandal yang melibatkan banyak politisi DPR ini dapat terkuat berkat 
pengakuan Agus beberapa tahun setelah penyuapan terjadi.

Seorang whistleblower selain dapat secara terbuka ditujukan kepada in-
dividu-individu dalam sebuah organisasi atau skandal, seperti Komjen 
Pol. Susno Duadji dalam organisasi Kepolisian RI atau Agus Condro 
dengan kolega politisinya yang korup, dapat pula ditujukan kepada 
para auditor internal.3 Auditor internal memiliki kewenangan formal 
untuk melaporkan adanya ketidakberesan dalam sebuah perusahaan. 
Kewenangan formal ini yang membedakan auditor internal dengan 
para individu di atas dalam kapasitasnya sebagai whistleblower. 

Marcia Miceli berargumen bahwa ada tiga alasan mengapa auditor 
internal juga dapat dianggap sebagai whistleblower. Pertama, memiliki 
mandat formal—meski bukan satu-satunya organ dalam perusahaan—
untuk melaporkan bila terjadi kesalahan. Setiap pegawai perusahaan 
juga memiliki hak untuk melakukannya juga, meski pada umumnya 
auditor internal yang lebih paham mengenai kesalahan yang terjadi 
dalam perusahaan. 

Kedua, laporan auditor internal mungkin bertentangan dengan per-
nyataan top managers. Jika para manager cenderung menutupi kesala-
han guna memoles kondisi perusahaan, maka laporan auditor inter-

3 Miceli et al, Who Blows the Whistle and Why?, ILR Review, http://www.jstor.org/stable/2524705   
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nal mengenai kesalahan justru sebaliknya, membuat para stakeholder 
menjadi kecil hati. 

Ketiga, perbuatan mengungkap kesalahan merupakan tindakan yang 
jarang ditegaskan dalam aturan perusahaan. Hanya beberapa asosiasi 
profesi saja yang menekankan bolehnya pelaporan kesalahan yang 
telah ditentukan melalui jalur-jalur tertentu di internal perusahaan.

Dengan demikian pada prinsipnya seorang whistleblower—atau 
juga disebut peniup peluit—merupakan ‘prosocial behaviour’ yang 
menekankan untuk membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah 
organisasi atau perusahaan. 

Motivasi seorang pengungkap fakta melampaui dari kepentingan sem-
pit, seperti pencitraan organisasi, kolegialisme sesama pekerja atau 
pegawai di lingkungannya bekerja. Meski tak menampik pula ada ke-
pentingan individu sang whistleblower yang terkadang menjadi alasan 
kuat untuk mengungkap sebuah skandal kejahatan.

Peran whistleblower seperti Susno Duadji maupun Agus Condro sangat 
besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan 
pelanggaran hukum yang terjadi. Tetapi resiko yang mereka hadapi 
pun juga besar ketika mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman ter-
hadap keamanan sampai dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja. 
Sehingga whistleblower penting untuk dilindungi.

B. Kategorisasi Whistleblower

1. Whistleblower di Sektor Swasta

Dilihat dari tempat seseorang bekerja, pada umumnya, seorang whistle-
blower dapat berasal dari perusahaan swasta atau instansi Pemerintah. 
Oleh karena itu, seorang whistleblower dapat muncul dari perusahaan-
perusahaan swasta maupun dari lembaga-lembaga publik dan pemerin-
tahan. Di Amerika Serikat, misalnya, salah satu tokoh whistleblower yang 
terkenal di lingkup perusahaan swasta adalah Jeff rey Wigand.
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Wigand merupakan direksi di Bagian Riset dan Pengembangan (1988-
1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacoo Corporation. 
Dia memberi laporan mengungkap kesaksian adanya praktik manipu-
lasi kadar nikotin rokok di perusahaan tempatnya bekerja. 

Di Indonesia, banyak sekali orang yang bisa dikategorisasikan sebagai 
whistleblower dari sektor swasta atau perusahaan. Sebut saja Vincentius 
Amin Sutanto, mantan pegawai PT. Asian Agri yang mengungkap skan-
dal manipulasi pajak trilyunan rupiah perusahaan perkebunan raksasa 
milik konglomerat Sukanto Tanoto. 

Selain Vincent, ada pula Yohanes Waworuntu, ‘direktur bayangan’ PT. 
Sarana Rekatama Dinamika, perusahaan yang berafi liasi dengan Kelom-
pok Usaha Bhakti Investama milik Harry Tanoesoedibjo, yang meraup 
ratusan milyar saat menjadi operator layanan sistem administrasi badan 
hukum (sisminbakum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Banyaknya whistleblower di sektor swasta menunjukkan bahwa tindak 
pidana yang berlangsung di perusahaan merupakan bagian dari keja-
hatan terhadap publik. Tidak lagi sebagai sebuah skandal yang privat, 
internal perusahaan. Hal ini dilatari kenyataan bahwa lingkup operasi 
perusahaan juga bersinggungan dengan kepentingan publik, seperti 
kewajiban pajak perusahaan, dampak produk yang dihasilkan, hingga 
penggunaan dana publik oleh perusahaan.

Dengan makin dominannya sektor swasta dalam menggerakkan per-
ekonomian negara, maka peran whistleblower di sektor swasta pada 
masa-masa mendatang semakin diperlukan. Perusahaan akan lebih 
dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja-
kerjanya. 

Meski beroperasi dengan modal sendiri, namun perusahaan-perusahaan 
tersebut seringkali melakukan hubungan kerja dengan institusi-institusi 
Pemerintah, seperti di bidang perpajakan, kepabeanan, departemen-
departemen teknis, atau pun perbankan. Dalam hubungan kerja terse-
but tak jarang perusahaan swasta turut menggunakan sumberdaya atau 
dana-dana milik publik.
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Misalnya saja terkait dengan pengadaan barang Pemerintah. Sektor 
swasta memegang peranan penting sebagai pihak yang turut menye-
diakan jasa atau pengerjaan proyeknya. Oleh karena itu, untuk meng-
hindari praktik menyimpang atau praktik koruptif, sistem pelaporan dan 
perlindungan whistleblower di sektor swasta menjadi hal yang sangat 
penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. 

Dengan besarnya peran swasta dalam kehidupan publik, setiap pe-
rusahaan tampaknya perlu membangun sistem pelaporan dan per-
lindungan whistleblower yang dapat saja diintegrasikan dengan per-
lindungannya oleh institusi publik yang spesifi k didirikan untuk 
melindungi saksi, seperti LPSK. Sehingga masyarakat mudah me-
nyampaikan laporan dan berperan sebagai whistleblower. 

2. Whistleblower di Sektor Pemerintahan

Selain di sektor perusahaan atau swasta, whistleblower dapat mencakup 
orang yang memberi kesaksian mengenai suatu dugaan pelanggaran 
atau kejahatan di institusi pemerintah atau publik. Misalnya, di insti-
tusi kepolisian, perpajakan, atau institusi lain. Tak banyak whistleblower 
dari sektor Pemerintahan yang mengungkap kejahatan di lingkup or-
ganisasinya. Satu dari sedikit orang yang berani mengungkap skandal 
kecurangan di tempatnya bekerja tak lain adalah Komjen Pol. Susno 
Duadji yang telah disebut sebelumnya. 

Bila dipilah berdasarkan kasus, Gayus Tambunan sebenarnya 
dapat dimasukkan sebagai whistleblower dari sektor Pemerintah 
saat dirinya memberikan testimoni adanya pegawai atasannya 
yang terlibat dalam penyuapan oleh perusahaan pengemplang 
pajak. Dampak dari testimoni Gayus tersebut beberapa atasannya 
semasa bekerja sebagai pegawai Ditjen Pajak diseret ke pengadilan 
dan divonis bersalah oleh hakim.

Budaya kerja di sektor Pemerintah amat berbeda dengan perusahaan 
dimana faktor performa organisasi lebih penting ketimbang birokrasi. 
Dengan kata lain, bahwa kolegialisme dalam birokrasi telah menjadi 



7

acuan utama dalam setiap kerja pegawai di instansi-instansi Pemerintah. 
Sehingga bila terjadi kesalahan atau manipulasi dalam birokrasi jarang 
yang terekspose oleh media massa, kecuali yang telah tertangkap tangan 
terlibat kejahatan atau karena eksposure yang intensif oleh media massa.

C. Whistleblower dan Dilema Pengungkapan

Seorang whistleblower dalam upaya mengungkap suatu pelanggaran 
atau kejahatan, baik di perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan, 
memang dapat dilatari berbagai motivasi, seperti pembalasan dendam, 
ingin “menjatuhkan” institusi tempatnya bekerja, mencari “selamat”, 
atau niat untuk menciptakan lingkungan organisasi tempatnya bekerja 
yang lebih baik. Yang jelas seorang whistleblower memiliki motivasi pili-
han etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terha-
dap publik. 

Whistleblower memiliki suara hati yang memberi petunjuk kuat 
mengenai pentingnya sebuah skandal diungkap. Seperti pernah 
dialami seorang Jeffrey Wigand. Dalam situasi yang sulit dengan 
berbagai tekanan, Wigand pada akhirnya mau mengungkap dugaan 
pelanggaran atau kejahatan itu. 

Jeff rey Wigand jelas menekankan aspek moralitas dalam memberikan 
laporan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan. 
Hal ini tersurat dari pernyataannya yang cukup terkenal bahwa, “kita 
sebenarnya adalah manusia biasa yang berada dalam situasi luar biasa. Na-
mun, kita telah melakukan sesuatu yang benar yang seharusnya dilakukan 
oleh semua orang.”4

Dengan berani mengungkap apa yang benar dan salah atau apa yang 
baik dan yang jahat, diharapkan pelanggaran atau kejahatan dapat ter-
ungkap. Dengan demikian, pelanggaran atau kejahatan dapat diatasi 
demi perbaikan suatu negara, perusahan, lembaga, dan kondisi ma-
syarakat.

4 Lihat www.jeffreywigand.com
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Penekanan pada aspek moralitas itu sangat penting pada saat nilai-nilai 
yang dapat menjadi acuan hidup bersama menjadi kendur. Penekanan 
pada aspek moralitas itu sangat penting karena moralitas adalah 
sebuah aspek dari kehidupan sosial, dan hanya dengan demikian 
moralitas bisa digerakkan dan dihubungkan dengan praktik-praktik 
sosial yang ada.5

Selain itu, yang ditekankan dari seorang whistleblower adalah mua-
tan informasi yang sangat penting bagi kehidupan publik. Skandal 
keuangan yang ditutup-tutupi, misalnya, dalam skala yang besar 
tentu dapat menggoyahkan kondisi sebuah perusahaan, bahkan per-
ekonomian sebuah negara. Penyalahgunaan keuangan membuat para 
investor tidak mempercayai kinerja perusahaan sehingga tidak lagi 
mau menanam investasinya. 

Efek yang ditimbulkan dengan adanya skandal keuangan akan sangat 
panjang. Skandal keuangan dapat memicu larinya para investor, bang-
krutnya perusahaan, pemutusan hubungan kerja karyawan secara 
massal, yang secara langsung dapat menyumbang kenaikan angka 
pengangguran. Kondisi demikian menjadikan whistleblower pada po-
sisi penting guna menjaga kesehatan perusahaan atau perekonomian 
nasional. 

Bagi seorang whistleblower, berlangsungnya kejahatan yang terorganisir 
perlu disadari dapat merusak kehidupan publik. Penegakan hukum 
tak jalan, pemasukan negara terkorupsi, atau efek buruk bagi publik 
lainnya jika skandal publik tersebut tak segera diungkap. 

Namun, persyaratan pengungkapan kesalahan (whistleblowing) bu-
kan tanpa dasar. Pilihan etis yang kuat merupakan dasar dari segala 
motif whistleblower dalam mengungkap kejahatan. Dengan nilai-nilai 
moralitas yang diyakini, seorang whistleblower pada akhirnya mampu 
“mendobrak” berbagai kejahatan yang biasanya terlindung secara rapi 
dan terorganisir. 

5 Ross Poole, Moralitas dan Modernitas, di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme, Kanisius, 1993, hala-
man xxiii.
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Dalam buku Whistleblower; Para Pengungkap Fakta, dengan jelas merinci 
sejarah-sejarah kasus orang-orang Australia yang telah menghadapi 
dilema etis dari whistleblower. Cerita-cerita mereka menjadi sebuah 
panduan, peringatan, dan inspirasi bagi sebagian dari kita yang mung-
kin menghadapi dilema semacam itu.6

Seorang whistleblower John McLennan, mantan auditor efi siensi inter-
nal Westpac Banking Corporation, Australia, pernah merasakan dilema 
ini saat mengungkapkan kejahatan perbankan kepada penyelidik per-
bankan parlemen Australia. Dia mengatakan:

”Bank dan para pegawainya mencuri uang dari nasabah mereka. 
Mengambil komisi-komisi secara rahasia dan mengubah kesepakatan 
adalah tindakan mencuri. Mereka berusaha menutupinya dengan 
berusaha untuk mengakhiri dengan paksa publikasi dari surat-surat itu. 
Saya tidak bisa memikirkan kasus yang lebih buruk dari bobroknya moral 
korporasi.”7

Dilema etis yang dominan melingkupi pertimbangan seseorang untuk 
mengungkap skandal kejahatan terorganisir seyogyanya dapat dimini-
malkan melalui sistem pelaporan dan perlindungan bagi whistleblower 
yang kuat. Berlakunya sistem pelaporan dan perlindungan dapat men-
dorong keberanian seseorang untuk turut menjadi pengungkap fakta.

Dalam sistem pelaporan dan perlindungan, seorang whistleblower tidak 
bisa sembarangan menceritakan kesaksian kepada orang lain, institusi 
lain, atau media massa, ketika dia sudah melaporkan dugaan suatu 
pelanggaran atau kejahatan kepada lembaga yang menangani laporan 
whistleblower. 

Tujuannya adalah agar lembaga perlindungan saksi atau whistleblower 
tersebut benar-benar dapat melindunginya, dan laporan yang diung-
kap dapat diteliti dan ditindaklanjuti oleh lembaga perlindungan saksi 
dengan baik. Di sisi lain, dengan masuk ke dalam sistem perlindungan 
saksi, whistleblower pun memiliki hak-hak. 

6 Lihat buku Whistleblower; Para Pengungkap Fakta, yang diterbitkan Elsam, halaman 2. 
7 Ibid, halaman 5 
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Hak-hak whistleblower yang juga seorang saksi (pelapor) telah diatur 
dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Haknya meliputi:

 Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan 
saksi. Bahkan, keluarga whistleblower pun bisa memperoleh 
perlindungan. Bentuk perlindungan pun bermacam-macam. 
Misalnya, mendapat identitas baru, tempat kediaman baru 
yang aman (safe house), pelayanan psikologis, dan biaya hidup 
selama masa perlindungan.
 Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu 

pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, 
tanpa rasa takut atau terancam. 
 Mendapatkan informasi mengenai tindaklanjut atau 

perkembangan penanganan Lembaga Perlindungan Saksi 
terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap.
 Mendapatkan balas jasa atau reward dari negara atas kesaksian 

yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar 
suatu kejahatan yang lebih besar. 

D. Kondisi Whistleblower di Indonesia
Kesaksian whistleblower kepada lembaga perlindungan saksi dapat 
ditangani dengan baik bila lembaga yang menangani laporannya 
dinyatakan secara tegas dan beroperasi secara efektif. Namun, sejauh 
mana lembaga tersebut dapat menangani lebih baik, sangat tergantung 
pada produk undang-undang yang mengatur. Misalnya, adanya per-
lindungan hukum dalam ketentuan perundang-undangan khusus bagi 
whistleblower. 

Di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya sistem pelaporan dan 
perlindungan terhadap whistleblower mulai meningkat. Beberapa lem-
baga, seperti Komite Nasional Kebĳ akan Governance (KNKG) terus 
“mempromosikan” praktik-praktik tata kelola yang baik (good 
governance), termasuk di sektor swasta. Perusahaan-perusahaan 
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besar dan memiliki manajemen yang baik juga sudah mulai menerapkan 
sistem pelaporan untuk menerima laporan dari karyawan atau whistle-
blower. 

Akan tetapi, di Indonesia, memang belum berkembang lembaga yang 
dapat menerima pelaporan whistleblower di sektor swasta. Pelaporan 
whistleblower di sektor swasta masih dominan ditangani secara internal 
oleh perusahaan. Misalnya, melalui lembaga ombudsman atau tim audit 
yang dibentuk oleh perusahaan atau Dewan Komisaris perusahaan.  

Sementara untuk lingkup sektor pemerintahan, baru lembaga-lembaga 
pengawas atau lembaga negara ad hoc yang menerima laporan dugaan 
praktik menyimpang dari aparat Pemerintah. Misalnya, Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi 
Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Komisi Hak  Nasional Asasi Manusia 
(Komnas HAM), dan Ombudsman.

Belum terlihat bagaimana sistem pelaporan dan perlindungan pelapor 
whistleblower yang lebih baik dan mendorong munculnya peran whistle-
blower di sektor Pemerintah. Mekanisme pelaporan dan perlindungan 
terhadap pelapor atau whistleblower belum sepenuhnya diatur dengan 
jelas dan tegas dengan produk perundang-undangan.

Meskipun demikian, beberapa lembaga, seperti Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), sudah membangun sistem pelaporan dan perlindungan yang 
lebih jelas. Lembaga-lembaga yang memiliki sistem pelaporan whistle-
blower sebenarnya dapat bekerja sama dengan LPSK. LPSK memiliki 
sistem pelaporan dan perlindungan saksi yang lebih jelas karena se-
cara eksplisit diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban.

Aturan main atau ketentuan sistem pelaporan tampaknya sudah seha-
rusnya dipertegas. Misalnya, laporan apa yang dapat dilaporkan, apa 
persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melapor, bagaimana tin-
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dak lanjut laporan yang telah disampaikan. Aturan yang jelas seperti 
itu sangat penting untuk meyakinkan whistleblower bahwa laporannya 
terkait dugaan suatu tindak pidana benar-benar ditindaklanjuti. 

Sistem pengungkapan kesalahan atau whistleblowing sebenarnya ti-
dak hanya terkait dengan sistem pelaporan, melainkan juga sistem 
perlindungan whistleblower. Sistem perlindungan itu meliputi per-
lindungan secara fi sik terhadap whistleblower maupun non fi sik. 

Perlindungan secara fi sik misalnya terkait dengan penempatan whis-
tleblower di tempat yang aman, perubahan identitas, termasuk per-
lindungan terhadap keluarga whistleblower. Melalui perlindungan 
fi sik itu, diharapkan whistleblower dapat terhindari dari tindakan 
balas dendam, intimidasi, atau ancaman lainnya.

Perlindungan non fi sik menyangkut perlindungan whistleblower 
dari resiko pemecatan dari tempat ia bekerja, dikriminalisasikan, 
pendampingan secara psikologis, dan komunikasi yang efektif dengan 
lembaga yang menangani laporan untuk memastikan perkembangan 
penangangan laporan. Sistem perlindungan juga terkait dengan pem-
berian balas jasa atau reward terhadap whistleblower.   

Di negara yang situasi penegakan hukumnya yang tidak kuat seperti In-
donesia, bukan perkara sulit bagi para atasan atau pihak yang berkuasa 
dalam sebuah organisasi untuk mempidanakan atau menyeret pen-
gungkap fakta ini menjadi pihak yang bersalah. Mereka yang diung-
kap terlibat dalam skandal kejahatan dapat menggunakan aparat hu-
kum untuk mengkriminalkan para whistleblower. Ini jelas dialami oleh 
Komjen Pol. Susno Duadji dan beberapa Vincentius Amin Sutanto, 
Yohanes Waworuntu, atau Daniel Sinambela.

Baik Susno Duadji maupun ketiga pengungkap fakta di atas, saat ini 
tengah menjalani tahanan penjara atas dugaan kriminalisasi para pi-
hak yang diungkap kecurangannya. Tampaknya penegakan hukum 
yang berpihak pada kekuasaan secara langsung berpengaruh pada 
perlakuan yang tak adil bagi para whistleblower. Ini pula dialami oleh 
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Agus Condro. Meski dia yang mengungkapkan adanya skandal, na-
mun dia diganjar hukuman yang sama dengan koleganya dan tak me-
nerima keringanan hukuman.

Menjadi tugas besar untuk memikirkan bagaimana memberikan per-
lindungan bagi whistleblower dari setiap kemungkinan ancaman ter-
hadap dirinya akibat testimoni atau pengungkapan yang telah dia 
lakukan. Hal ini guna menjamin keselamatan diri maupun jaminan 
kesejahteraan para whistleblower di masa depan. Sistem pelaporan dan 
perlindungan ini akan dibahas lebih dalam pada bab berikutnya.
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Bab II
Sistem Pelaporan dan Perlindungan Whistleblower

Dalam bab-bab sebelumnya telah digambarkan betapa pentingnya peran 
whistleblower dalam memerangi kejahatan. Berkat laporan seorang whis-
tleblower, skandal kejahatan terorganisir yang merugikan dan memba-
hayakan publik dapat terungkap dan diberantas. Ditambah dengan 
penegakan hukum yang tegas, niscaya adanya whistleblower mampu 
menghadirkan kehidupan publik yang lebih baik. 

Sudah selayaknya peran-peran seorang whistleblower lebih ditonjol-
kan di dalam kehidupan masyarakat. Alasannya jelas, supaya dapat 
mencegah setiap kejahatan yang merugikan publik. Demikian pula 
jika whistleblower tersebut bekerja di sektor perusahaan swasta, maka 
peran-peran yang dimainkannya dapat menciptakan iklim internal 
perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Upaya mendorong peran whistleblower itu setidaknya dapat dimulai 
dari tempat bekerja, seperti perusahaan-perusahaan swasta, institusi 
Pemerintah dan publik. Di tempat-tempat tersebut diperlukan sistem 
pelaporan dan perlindungan whistleblower yang perlu terus menerus 
disosialisasikan dan dikembangkan.

Selain itu, sistem perlindungan juga penting agar whistleblower atau 
pelapor tidak mendapatkan perlakuan yang dapat merugikan dirinya, 
seperti pemecatan dari tempatnya bekerja, ancaman fi sik, intimidasi, 
maupun kriminalisasi. Perlindungan yang perlu diberikan itu adalah 
perlindungan fi sik maupun perlindungan secara hukum. 

Bagaimana sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower itu 
dimulai atau diterapkan? Pada bagian di bawah akan diuraikan 
mengenai dua sistem tersebut di dua sektor kerja whistleblower: 
swasta dan pemerintahan.
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A. Di Sektor Swasta

Peran sektor swasta untuk menciptakan kehidupan publik yang bersih 
dan bebas dari praktik koruptif sangat penting. Untuk itu, prinsip tata 
kelola yang baik di perusahaan-perusahaan juga perlu dibangun. Pent-
ingnya peran sektor swasta juga sudah ditekankan dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (United Nations Con-
vention against Corruption).

Pasal 12 Konvensi yang diratifi kasi menjadi UU No. 7 tahun 2006 ten-
tang Pengesahan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi itu mengatur 
peran negara mendorong sektor swasta dalam upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut disebutkan:

Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan 
prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang 
melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit 
di sektor swasta dan, jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, 
administratif atau pidana yang efektif, proporsional, dan bersifat larangan 
bagi yang tidak mematuhi tindakan-tindakan tersebut.

Langkah atau tindakan yang dapat dilakukan guna mencapai tujuan 
ini dapat meliputi antara lain, meningkatkan pengembangan standar 
dan tata cara yang dirancang untuk menjaga integritas badan swasta 
terkait. Termasuk dalam hal ini adalah pembuatan dan pemberlakuan 
kode etik bagi pelaksanaan kegiatan usaha. 

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah mengusahakan agar 
perusahaan swasta, dengan memperhatikan struktur dan ukurannya, 
memiliki pengendalian audit internal yang cukup untuk membantu 
pencegahan dan deteksi perbuatan korupsi. Dengan demikian, lapo-
ran-laporan keuangan perusahaan swasta tersebut tunduk pada tata 
cara audit.

Perusahaan-perusahaan swasta yang besar dan memiliki manajemen 
yang baik, baik swasta nasional maupun swasta asing, umumnya me-
miliki kode etik, aturan perilaku (code of conduct) atau standar tata ke-
lola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) yang jelas 
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dan ketat.  Namun, belum tentu perusahaan-perusahaan itu memiliki 
sistem pelaporan whistleblower yang baik. 

Aturan-aturan perilaku (code of conduct) itu diharapkan mampu menga-
rahkan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan dan kegiatan perusa-
haan berjalan dengan baik, efi sien, dan sesuai dengan arah dan kebĳ akan 
perusahaan. Dengan demikian, kinerja perusahaan menjadi akuntabel, 
transparan, dan dapat terhindar dari praktik-praktik koruptif.

Akan tetapi, persoalan yang sering muncul adalah lemahnya sistem 
pengawasan yang mampu mencegah atau menindak pelanggaran kode 
etik atau aturan perilaku. Berdasarkan penelitian kelompok Ethics and 
Responsible Business Practices dari Arthur Andersen dan London Business 
School pada 1999 tentang kode etik perusahaan, ditemukan hal menarik 
bahwa tidak ada sistem pengelolaan yang digunakan untuk melak-
sanakan kode etik di lingkungan perusahaan. 

Ternyata kode etik atau aturan perusahaan seringkali hanya sekadar 
dibuat, tetapi tidak disosialisasikan kepada karyawan. Sebagai akibat-
nya, karyawan kurang memahami kode etik, aturan berperilaku, atau 
aturan perusahaan yang telah dibuat. Selain itu pula, kode etik atau 
aturan main di perusahaan cenderung hanya dibuat oleh orang-orang 
tertentu dalam perusahaan dan kurang melibatkan karyawan.

Jeremy Pope juga pernah melansir temuan senada. Dalam bukunya yang 
berjudul Strategi Memberantas Korupsi, dia mengungkapkan meski kode 
etik sudah semakin populer di kalangan perusahaan swasta di negara 
maju, tidak berarti kode etik sudah diterapkan dalam perusahaan-
perusahaan swasta. Kode etik masih sering dilihat sebagai tujuan 
yang harus dicapai, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Masih dari survei yang dilakukan Pope, sebanyak 65 persen perusahaan, 
kode etiknya disusun oleh bagian hukum dan sekretaris perusahaan, se-
mentara hanya 43 persen perusahaan yang dalam penyusunan kode 
etiknya melibatkan bagian sumberdaya manusia perusahaan.8

8 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Terjemahan edisi ke-2, Yayasan Obor Indonesia, 
halaman 278.
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Survei itu setidaknya dapat menunjukkan bahwa pimpinan perusa-
haan cenderung ingin membuat aturan perilaku dan mengawasi pe-
nyusunan kode etik ataupun aturan perusahaan. Namun, pimpinan 
perusahaan kurang menyosialisasikan kepada karyawan untuk diim-
plementasikan. 

Penelitian atau survei itu juga menemukan bahwa kurang dari sepa-
ruh dari seluruh perusahaan yang disurvei memiliki prosedur pelapo-
ran atau pengaduan untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau 
pelanggaran. Sebanyak 60 persen dari perusahaan-perusahaan yang 
memiliki prosedur pelaporan ternyata tidak menggunakan prosedur 
itu. 

Mengapa, prosedur tidak berjalan? Salah satu faktornya adalah seba-
gian perusahaan tidak memiliki mekanisme untuk melindungi pelapor 
atau whistleblower yang ingin melaporkan perilaku yang mencurigakan 
atau menyimpang dari kode etik yang telah dibuat.

Akibatnya, penerapan kode etik atau aturan perilaku di perusahaan 
menjadi tidak efektif. Pelanggaran atau praktik menyimpang yang ter-
jadi pada unit-unit di perusahaan seringkali tidak diketahui oleh pihak 
manajemen perusahaan dan terus-menerus dapat terjadi. Jika dibiar-
kan berlarut, kondisi itu tentu dapat mempengaruhi kinerja perusa-
haan yang bersangkutan. 

Jika perusahaan memiliki sistem pelaporan, termasuk sistem per-
lindungan terhadap pelapor atau whistleblower, suatu dugaan pelang-
garan kode etik ataupun tindak pidana yang terjadi di perusahaan ke-
mungkinan besar dapat dilaporkan dan ditangani. 

Disinilah pentingnya mengintroduksi dan terus mengembangkan 
sistem pelaporan dan perlindungan peniup peluit di internal perusa-
haan. Dengan demikian, praktik-praktik menyimpang di sektor swasta 
lebih dapat dicegah. 

Misalnya, bagaimana perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, 
seperti perbankan, membuat sistem pelaporan dan whistleblower yang 
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memungkinan karyawan dapat melaporkan praktik yang menyimpang 
atau mencurigakan, seperti praktik-praktik pembobolan dana nasabah 
oleh karyawan perbankan sendiri atau praktik-praktik perbankan lain 
yang dapat merugikan pihak nasabah.

Di dalam perusahaan, umumnya terdapat dua cara sistem pelaporan, 
yaitu sistem pelaporan internal dan sistem pelaporan eksternal. Agar 
dapat berjalan efektif, ada beberapa persyaratan mendasar yang perlu 
dipenuhi pihak manajemen perusahaan atau Dewan Komisaris  untuk 
menerapkan sistem pelaporan whistleblower di perusahaan. 

Persyaratan itu adalah sistem pelaporan harus tersosialisasi kepada se-
luruh karyawan; otoritas yang menerima laporan harus jelas, seperti 
Dewan Komisaris atau tim audit independen yang dibentuk Dewan 
Komisaris; dan karyawan harus dapat diyakinkan bahwa pelaporan 
yang disampaikan dĳ amin kerahasiaannya dan dapat ditindaklanjuti. 

Selain itu, pekerja yang berperan sebagai whistleblower perlu dilindungi 
sehingga dirinya tidak takut atau merasa terintimidasi dengan anca-
man-ancaman, seperti ancaman pemecatan dari tempatnya bekerja.

1. Mekanisme Internal
Sistem pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran-
saluran komunikasi yang sudah baku dalam perusahaan. Sistem 
pelaporan internal whistleblower perlu ditegaskan kepada seluruh 
karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat mengetahui otoritas 
yang dapat menerima laporan.

Melalui sistem pelaporan secara internal, seorang whistleblower 
dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana ke 
atasan langsung9 atau bisa ke media lain yang disiapkan untuk me-
kanisme pelaporannya. Namun untuk kepentingan pelaporan terse-
but, dalam suatu perusahaan, perlu ditegaskan juga bentuk pelanggaran 
atau tindak pidana yang dapat dilaporkan (reportable). 

9 Melaporkan ke atasan secara langsung bukan merupakan kewajiban dalam system ini karena sifat 
pelaporan dalam whistleblowing system adalah sukarela dan terbuka,  tidak terbatas oleh jabatan 
atau kedudukan atau dengan kata lain siapa saja boleh melaporkan atau dilaporkan.
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Bermacam bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan seorang 
karyawan yang berperan sebagai whistleblower, misalnya, perilaku 
tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian fi nansial 
perusahaan; pencurian uang atau aset, perilaku yang mengganggu 
atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, atau kesehatan.  

Begitu mendapat laporan dari seorang whistleblower, sang atasan lang-
sung melapor kepada pemimpin eksekutif atau bahkan Dewan Komisa-
ris. Pemimpin eksekutif bertanggungjawab untuk memastikan apakah 
dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang dilaporkan benar terjadi 
atau tidak. 

Untuk itu, pemimpin eksekutif atau Dewan Komisaris dapat menentu-
kan atau membentuk tim investigasi atau tim audit yang independen un-
tuk melakukan investigasi. Tim investigasi atau tim audit perlu melaku-
kan investigasi secara adil, termasuk terhadap orang yang dilaporkan. 

Hasil investigasi tim independen kemudian dilaporkan kepada pimpi-
nan eksekutif atau Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan atau 
kebĳ akan terkait dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi. 

Akan tetapi, seorang karyawan atau whistleblower tak jarang merasa eng-
gan melaporkan suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang 
diketahui kepada atasan langsung. Entah karena atasannya sendiri 
terlibat, karena nepotistik, atau bisa jadi dia menganggap lebih baik 
menempuhnya melalui jalur pintas langsung ke pimpinan eksekutif 
atau Dewan Komisaris. Mekanisme terakhir ini termasuk pula dalam 
sistem pelaporan whistleblower. 

Untuk mencegah keengganan whistleblower melapor kepada pimpinan 
eksekutif atau Dewan Komisaris, sejak awal sistem pelaporan dan per-
lindungan whistleblower di perusahaan perlu diumumkan secara luas 
kepada karyawan. Selain itu, kerahasiaan dalam sistem pelaporan dan 
perlindungan terhadap whistleblower menjadi sangat penting.

Dengan demikian, karyawan benar-benar mendapatkan kepastian 
mengenai otoritas yang berwenang menangani laporan whistleblower 
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demi perbaikan kinerja perusahaan. Selain itu, karyawan sebagai 
whistleblower benar-benar yakin bahwa dirinya dilindungi dan laporan 
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat ditindaklanjuti.

Agar whistleblower dapat melaporkan suatu pelanggaran atau tindak 
pidana, tentu diperlukan saluran komunikasi langsung atau khusus 
kepada pemimpin eksekutif atau Dewan Komisaris. Misalnya, melalui 
nomor telepon tertentu, hotline khusus, email, atau saluran komunikasi 
yang lain. Saluran komunikasi itu tentu juga perlu disosialisasikan ke-
pada pekerja sehingga sistem pelaporan dapat diketahui dan berjalan 
lebih efektif.

Aspek kerahasiaan identitas whistleblower, jaminan bahwa whistleblower 
dapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, per-
lu dipegang oleh pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris. Dengan 
demikian, dalam sistem pelaporan internal, peran pimpinan eksekutif 
atau Dewan Komisaris sangat penting. Pimpinan eksekutif atau De-
wan Komisaris juga berperan sebagai orang yang melindungi whistle-
blower (protection offi  cer). 

Sistem pelaporan secara internal tentu dapat dikembangkan sesuai 
dengan mekanisme kerja dan kebutuhan masing-masing perusahaan. 
Misalnya, pemimpin eksekutif atau Dewan Komisaris membentuk tim 
audit, tim investigasi atau lembaga ombudsman. 

Program whistleblower sejatinya dirancang untuk melengkapi saluran 
komunikasi normal antara pimpinan perusahaan dengan pekerja un-
tuk menangani berbagai keprihatinan, usulan, dan keluhan. Sebagai 
contoh, salah satu group perusahaan yang mengembangkan program 
whistleblower secara internal di Indonesia adalah Pertamina, United 
Tractors, Sinar Mas, dan beberapa perusahaan lainnya. 

2. Mekanisme Eksternal

Selain secara internal, dalam sistem pelaporan whistleblower di peru-
sahaan, juga dikenal sistem pelaporan secara eksternal. Dalam sistem 
pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga di luar perusahaan 
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yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan whistleblower. Di 
Indonesia, lembaga di luar perusahaan yang dapat menerima laporan 
whistleblower di sektor swasta belum berkembang. Berbeda di negara-
negara yang sudah terbiasa menerapkan sistem pelaporan whistleblow-
er.  Misalnya, di Australia. 

Sebagai gambaran, di Australia, ada lembaga yang khusus menangani 
laporan whistleblower dari sektor swasta tersebut. Misalnya, Mission 
Australia. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku 
yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada pe-
rusahaan. 

Di Amerika Serikat (AS), perusahaan-perusahaan swasta, khusus-
nya perusahaan yang sudah go public, diwajibkan membuat sistem 
pelaporan yang memungkinkan seorang whistleblower melaporkan 
suatu pelanggaran. Kewajiban itu diatur dalam Sarbanes-Oxley Act 
yang disahkan tahun 2002. 

Sarbanes-Oxley Act merupakan undang-undang yang disahkan guna 
menghindari penyimpangan keuangan di perusahaan-perusahaan 
terbuka, termasuk penyimpangan laporan keuangan yang dibuat oleh 
kantor akuntan publik. 

Bagi perusahaan-perusahaan yang kurang mampu membuat atau 
mengembangkan sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower se-
benarnya dapat menggunakan perusahaan jasa konsultan. Perusahaan 
tersebut menawarkan jasa konsultasinya untuk menangani sistem 
pelaporan whistleblower secara independen di sebuah perusahaan. 

Lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri atau 
menginvestigasi laporan, serta memberi rekomendasi kepada De-
wan Komisaris. Dengan demikian, pimpinan eksekutif atau Dewan 
Komisaris dapat mengambil keputusan atau kebĳ akan. 

Salah satu contoh layanan jasa konsultasi yang bergerak dalam pem-
berian bimbingan teknis untuk membuat sistem pelaporan dan per-
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lindungan whistleblower adalah Association of Certifi ed Fraud Examiners 
(ACFE) Ethicline di Amerika. Asosiasi ini menawarkan berbagai upaya 
untuk mencegah suatu perusahaan mengalami kerugian akibat prak-
tik-praktik yang menyimpang atau fraud dan cara-cara kontrol secara 
internal.

AFCE EthicsLine menyediakan saluran khusus (hotline), analisis dan 
manajemen penanganan kasus untuk memberdayakan suatu perusa-
haan atau organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvesti-
gasi penyimpangan-penyimpangan yang ada.10  

Dalam laporannya pada 2010, ACFE EthicsLine mengklaim telah 
melakukan studi terhadap 1.843 kasus fraud dari berbagai negara pada 
rentang waktu Januari 2008 sampai Desember 2009. Studi itu men-
cakup 106 negara dengan lebih dari 40 persen negara berasal dari luar 
Amerika Serikat.

Dari survei tersebut terungkap bahwa diperkirakan, potensi kerugian 
dari praktik fraud mencapai 5 persen dari pendapatan tahunan peru-
sahaan. Jika dibandingkan dengan Gross World Product tahun 2009, di-
perkirakan kerugian dari praktik fraud mencapai lebih dari 2,9 triliun 
dollar AS.11 

Dalam mekanisme kerjanya, ACFE EthicsLine menekankan perlindungan 
terhadap whistleblower sehingga whistleblower tersebut merasa aman dari 
tindakan balas dendam dari pihak yang dilaporkan. 

Di Indonesia, lembaga-lembaga eksternal yang memiliki sistem pelaporan 
untuk menangani laporan whistleblower dari sektor swasta secara khusus 
memang belum ada. Meskipun demikian, sudah ada lembaga yang peduli 
terhadap upaya mempromosikan praktik tata kelola perusahaan yang baik 
atau good corporate governance (GCG) di sektor swasta. Misalnya, Komite Na-
sional Kebĳ akan Governance (KNKG). 

10 Lihat situs www.ethicsline.com
11 Lihat, “Report to Nations”,www.ACFE.com
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KNKG telah banyak melakukan diskusi dan workshop tentang konsep 
pedoman umum good public governance (GPG). Pada Juli 2006, KNKG 
juga pernah membuat diskusi untuk mendapatkan pandangan dan pe-
nilaian atas isi dan akseptabilitas konsep pedoman umum GPG yang 
telah disusun KNKG dan membangun rasa memiliki pedoman umum 
GPG oleh berbagai kalangan sehingga pada waktunya pedoman terse-
but dapat dilaksanakan dengan baik.12 

Akan tetapi, sejauh ini, lembaga KNKG terlihat belum sepenuhnya 
berperan sebagai lembaga yang dapat menerima laporan whistleblower di 
sektor swasta dan menindaklanjutinya secara sistematis, seperti ACFE 
Ethicsline. Oleh karena itu, di Indonesia, perlu terus didorong dan di-
tumbuhkan lembaga-lembaga eksternal yang mampu menerima laporan 
whistleblower di sektor swasta. 

Lembaga yang menangani laporan whistleblower dan memberikan per-
lindungan whistleblower di sektor swasta sebenarnya juga dapat diben-
tuk berdasarkan bidang usaha perusahaan atau melalui asosiasi pelaku 
usaha. Dalam sistem pelaporan whistleblower secara eksternal perlu di-
perhatikan beberapa persyaratan mendasar agar sistem pelaporan 
dapat berjalan efektif. Persyaratan mendasar itu adalah:

a. Kelembagaan
Kejelasan lembaga eksternal yang berwenang menerima laporan whis-
tleblower sangat penting. Dengan demikian, whistleblower mengetahui 
kemana laporan harus ditujukan dan ditindaklanjuti. Lembaga itu juga 
perlu menyediakan saluran komunikasi khusus untuk dapat menerima 
laporan secara rahasia. Bahkan, lembaga itu sebaiknya menyediakan 
petugas atau tenaga khusus untuk menerima pelaporan, termasuk me-
lindungi whistleblower dari berbagai tindakan balas dendam dari pihak 
yang dilaporkan. 

Lembaga eksternal yang menerima pelaporan whistleblower pertama-
tama perlu menentukan bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang 

12 Lihat, “Public Governance, Proceeding Diskusi Panel dan Workshop Konsep Pedoman Umum”, 
KNKG, 
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dapat dilaporkan. Bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan, misal-
nya, perilaku yang tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan 
kerugian fi nansial perusahaan; pencurian uang atau aset, perilaku 
yang menganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, 
atau kesehatan.  

Mengacu pada UU Sarbanes-Oxley, di Amerika Serikat misalnya, ACFE 
Ethicsline lebih memprioritaskan bentuk pelanggaran-pelanggaran 
yang dapat dilaporkan adalah praktek penyimpangan keuangan dari 
perusahaan-perusahaan yang go public, termasuk laporan keuangan 
dari kantor akuntan publik.

Atas laporan yang diterima, lembaga yang menangani laporan whistle-
blower mengenai suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang 
terjadi di perusahaan swasta dapat secara langsung melakukan inves-
tigasi atau menunjuk seorang investigator atau tim investigasi untuk 
menelusuri atau menginvestigasi laporan. Investigasi harus dilakukan 
secara independen. 

Itu artinya, investigasi harus adil dan independen dari kepentingan 
orang-orang atau unit-unit bisnis yang menjadi obyek pelaporan. 
Perkembangan dari hasil investigasi kemudian juga sebaiknya disam-
paikan kepada whistleblower dan Dewan Komisaris. 

Selama proses investigasi, whistleblower perlu mengetahui sejauhmana 
perkembangan penanganan laporan yang dilaporkan. Di sisi lain, De-
wan Komisaris pun dapat memutuskan langkah yang harus diambil 
dalam menangani dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang ter-
jadi. Sistem pelaporan whistleblower yang ditangani lembaga eksternal 
di perusahaan cukup efektif untuk menghindari atau mencegah keru-
gian perusahaan yang lebih besar di masa-masa mendatang. 

b. Kejelasan Mengenai Apa yang Boleh dan Apa tidak Boleh
Motif seseorang membuat laporan atau sebagai whistleblower bukan 
merupakan hal yang penting untuk dipersyaratkan. Motif seseorang 
sebagai whistleblower dapat bermacam-macam, mulai dari motif itikad 
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baik menyelamatkan lembaga/perusahaan, persaingan pribadi atau bah-
kan persoalan pribadi. Bagi pengembangan sistem ini yang terpenting 
adalah seseorang tersebut melaporkan untuk mengungkap kejahatan 
atau pelanggaran yang terjadi di perusahannya bukan motifnya. Den-
gan mengungkap dugaan pelanggaran atau tindak pidana, diharapkan  
pelanggaran yang lebih besar dapat terungkap dan praktik-praktik me-
nyimpang di perusahaan dapat ditangani dan diperbaiki. 

Untuk kepentingan pelaporan, seorang whistleblower juga perlu me-
miliki pengetahuan yang memadai atas dugaan pelanggaran atau tin-
dak pidana yang akan diungkap. Pengetahuan mengenai hal-hal yang 
dapat dialprokan sebagai pelanggaran dan kejahatan biasanya ber-
dasarkan aturan-aturan di internal perusahaan kesepakatan etik dalam 
berbisnis. Jika semua hal yang dapat dilaporkan tersebut diatur dan 
disepakati oleh internal perusahaan, maka mudah bagi semua orang 
untuk dapat menjadi whistleblower.

Lebih jauh lagi seorang whistleblower sebaiknya melengkapi diri 
dengan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan in-
vestigasi oleh lembaga yang menangani laporan whistleblower. 

c. Jaminan Perlindungan terhadap Whistleblower

Jika whistleblower sudah melaporkan ke lembaga yang berwenang, 
seorang whistleblower perlu mendapatkan perlakuan yang baik. Per-
lakuan yang baik itu meliputi adanya jaminan perlindungan terhadap 
aksi balas dendam, seperti pemecatan. Laporan whistleblower pun perlu 
dilindungi dan ditindaklanjuti  oleh otoritas yang berwenang di peru-
sahaan tersebut.

Penanganan terhadap orang yang dituduhkan perlu dipertimbang-
kan. Penerima laporan perlu berkonsultasi dengan penasihat hukum 
sebelum mengambil langkah atau tindakan yang lebih jauh, terutama 
langkah hukum atas semua informasi terkait laporan yang ditangani. 
Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah tetap menjadi pegangan 
penting sehingga tidak merugikan banyak pihak. 
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B. Sektor Pemerintah
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.

Selama ini, di Indonesia sudah cukup banyak lembaga pengawas yang 
dibentuk untuk mengawasi kinerja lembaga pemerintah. Misalnya, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), 
Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Ombudsman. Lembaga-
lembaga itu berperan mengawasi aparatur dan lembaga pemerintah 
yang diduga melakukan mal-administrasi, pelanggaran, dan tindak 
pidana.

Berikut uraian mengenai kiprah atau peran lembaga pengawas dalam 
mengungkap dugaan pelanggaran atau kejahatan dalam kaitannya 
dengan sistem whistleblowing.

1. Lembaga Pengawas
Peran lembaga pengawas itu seringkali belum maksimal dalam 
mengungkap suatu bentuk dugaan pelanggaran atau tindak pidana 
yang terjadi dalam suatu lembaga. Mengapa? Salah satu penyebab 
adalah bahwa lembaga-lembaga itu belum sepenuhnya dikenal se-
bagai lembaga yang memiliki program atau sistem pelaporan dan 
perlindungan whistleblower. Akibatnya, masyarakat sebagai pelapor atau 
whistleblower kurang yakin terhadap lembaga yang menerima laporan 
whistleblower. Whistleblower juga merasa kurang yakin apakah ia dapat 
terlindungi dan sejauhmana laporan dapat ditindaklanjuti.

Tanpa adanya kejelasan program atau sistem pelaporan dan perlindungan 
whistleblower, seorang whistleblower cenderung enggan melaporkan pelang-
garan atau dugaan tindak pidana yang diketahui. Apalagi, umumnya, para 
pegawai yang ingin memberikan kesaksian seringkali dihadapkan dengan 
berbagai dilema dan resiko untuk berani melaporkan suatu pelanggaran 
atau dugaan tindak pidana yang diketahui. 
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Setidaknya, ada empat pilihan yang dihadapi oleh pegawai untuk 
melaporkan atau tidak melaporkan suatu pelanggaran atau dugaan 
tindak pidana di tempatnya bekerja. Pilihan-pilihan tersebut meli-
puti berdiam diri; melaporkan kekhawatiran melalui prosedur in-
tern; melaporkan kekhawatiran ke lembaga luar, misalnya penga-
was; atau membeberkan ke media.13

Selama ini tidak semua lembaga pengawas menangani pelaporan 
whistleblower, termasuk sistem perlindungannya. Sehingga orang yang 
mengetahui suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana di tempat ia 
bekerja pun semakin enggan atau takut melapor. 

Di sisi lain, tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan whistle-
blower, lembaga-lembaga pengawas, seperti KPK, PPATK, Kompolnas, 
KY, Komisi Kejaksaan, atau Ombudsman, menjadi kurang efektif dan 
maksimal mengungkap suatu dugaan pelanggaran atau kejahatan yang 
terjadi.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengawas seperti itu memang perlu 
memiliki program sistem pelaporan whistleblower yang jelas dan tegas. 
Berikut ini, dĳ abarkan beberapa persyaratan mendasar suatu lembaga 
dapat menjadi lembaga yang mampu menangani laporan whistleblower.

Persyaratan:

a. Kelembagaan
- Lembaga tersebut harus menyampaikan ke publik bahwa 

lembaga tersebut benar-benar membuat program dan sistem 
pelaporan dan perlindungan whistleblower. Dengan demikian, 
masyarakat atau pegawai yang ingin melapor (whistleblower) 
benar-benar mengetahui dan merasa yakin terhadap lembaga 
yang akan menangani laporan.

- Lembaga perlu menetapkan dan menentukan jenis 
pelanggaran atau tindak pidana   yang dapat dilaporkan. 

13 Jeremy Pope, “Strategi Memberantas Korupsi”, Terjemahan edisi ke-2, tahun 2007, halaman 463 
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Selain itu, persyaratan minimal untuk dapat melapor juga 
perlu dĳ abarkan sehingga whistleblower dapat melapor dan 
merasa yakin bahwa laporan yang sesuai dengan persyaratan 
itu dapat ditindaklanjuti.

- Lembaga harus membuat sistem pelaporan whistleblower 
yang jelas dan dikenal oleh publik atau masyarakat sehingga 
memudahkan publik atau seseorang menyampaikan laporan. 
Misalnya, bagaimana pelaporan disampaikan ke lembaga 
tersebut? Apakah ada saluran komunikasi khusus untuk 
melapor? Jenis pelanggaran atau dugaan tindak pidana seperti 
apa yang dapat dan persyaratan laporan yang disampaikan? 
Apa hak-hak dan kewajiban seorang whistleblower? 

- Lembaga harus menjaga kerahasiaan whistleblower, melindungi 
whistleblower, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan 
jika persyaratan laporan sudah terpenuhi. Lembaga juga perlu 
melakukan proses investigasi secara independen. 

- Lembaga yang menangani laporan whistleblower juga perlu 
menetapkan dan memberikan bentuk-bentuk perlindungan, 
baik fi sik maupun non fi sik, kepada whistleblower.

b. Perlindungan terhadap Whistleblower

 Berikut beberapa hal untuk seseorang dapat menjadi 
whistleblower :

- Menaati persyaratan atau aturan lembaga yang menangani 
laporan whistleblower. 

- Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada lembaga 
lain atau pihak lain selama whistleblower berada dalam program 
perlindungan whistleblower di lembaga tersebut.

- Mampu memberikan laporan yang didasari oleh apa 
yang dialami, didengar, dan dilihat. Jika dimungkinkan, 
whistleblower juga dapat melengkapi laporan dengan bahan-
bahan atau petunjuk awal  sebagai dasar investigasi laporan 
oleh lembaga perlindungan whistleblower. 
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- Memiliki niat baik atau tidak bukan merupakan persyaratan 
yang penting. Artinya, whistleblower tidak harus  memiliki 
tujuan atau niat baik dalam mengungkapkan laporan atau 
kesaksian yang ia ketahui. Dengan melaporkan kejahatan 
atau pelanggaran dengan disertai bukti-bukti, maka dapat 
mengungkap kejahatan atau pelanggaran di lembaga/instansi. 
Dengan sistem pelaporan whistleblower yang jelas, diharapkan 
semakin banyak muncul whistleblower yang benar-benar berani 
mengungkap suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana di 
lembaga-lembaga pemerintah, termasuk dugaan pelanggaran 
atau tindak pidana yang jauh lebih besar daripada yang telah 
dilaporkan.

Sebagai contoh, ada orang yang diduga disiksa oleh oknum polisi di 
kantor polisi  untuk mendapatkan suatu pengakuan atas suatu tindak 
pidana yang dituduhkan. Padahal orang yang disiksa sama sekali tidak 
melakukan suatu tindak pidana. Setelah diproses sampai ke pengadilan, 
orang tersebut akhirnya diputus bebas murni oleh hakim di pengadilan.

Bagaimana orang yang disiksa, apalagi dari kalangan masyarakat kecil 
dan tidak memiliki dukungan ekonomi dan akses politik yang kuat, dapat 
melaporkan penyiksaan yang dialaminya, kalau Kompolnas sebagai lem-
baga pengawas kepolisian, belum dikenal. Apalagi, Kompolnas sendiri 
belum memiliki sistem pelaporan dan perlindungan terhadap whistleblower 
yang dikenal publik.

Dugaan kasus pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oknum 
polisi dapat dilihat dari kasus seorang yang sebut saja berinisial AS, 
usia 30 tahun. AS seorang pekerja di bagian keuangan di salah satu 
perusahaan swasta besar di Indonesia. AS mengetahui banyak penyim-
pangan penggunaan keuangan di perusahaan tersebut terkait dengan 
pembangunan jaringan dan pemberian upeti khusus kepada aparat 
keamanan untuk kepentingan bisnis perusahaan tersebut. Karena AS 
dianggap mengetahui banyak informasi dan bukti-bukti keuangan, 
maka AS dikriminalkan dengan dituduh sebagai pemakai narkotika 
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(dĳ ebak dengan ditangkap tangan menyimpan sabu-sabu).  Lalu AS di-
tahan tetapi akhirnya dibebaskan majelis hakim di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. 

Majelis hakim memutuskan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal 
demi hukum. Majelis hakim menilai surat dakwaan jaksa cacat karena 
merujuk pada berkas acara pemeriksaan polisi serta berita acara peng-
geledahan yang juga cacat. Dalam pertimbangannya, hakim menilai 
berita acara penggeledahan polisi tidak sesuai kenyataan di lapangan 
berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi. Lalu di tingkat banding AS 
dinyatakan bersalah tetapi justru di tingkat kasasi AS dinyatakan 
tidak bersalah dan diputus bebas.

Jika ada sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower, AS tentu 
dapat melapor kasus yang dialami ke lembaga tersebut dengan rasa 
aman dan terlindungi. Apalagi, jika di balik laporan AS sebagai whistle-
blower, kemungkinan terdapat kasus penyuapan dan pemberian upeti 
ilegal kepada aparat keamanan yang dapat diungkap. 

Oleh karena itu, sangat penting program atau sistem pelaporan whis-
tleblower dibuat dan disosialisasikan oleh lembaga-lembaga pengawas, 
seperti Kompolnas, KY, atau Komisi Kejaksaan, Ombudsman, atau lem-
baga lain yang sejenis. 

Bagaimana sistem pelaporan dibuat tentu dapat dilihat dari praktik-
praktik lembaga yang telah menerapkan sistem pelaporan whistleblower 
misalnya, PPATK dan KPK.

Sebagai contoh, dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dĳ abarkan pengertian 
mengenai pelapor. Dalam UU ini disebutkan, pelapor antara lain terdiri 
dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa. 

Yang termasuk penyedia jasa keuangan antara lain bank, perusahaan 
pembiayaan, perusahan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, pe-
rusahaan efek, manajer investasi, dan kustodian. Penyedian barang dan 
atau jasa, misalnya, perusahaan properti, pedagang kendaraan bermo-
tor, dan pedagang perhiasan. 
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Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang itu mengatur ketentuan mengenai sistem pelaporan 
dan perlindungan pelapor atau whistleblower. Pasal 83 UU itu, misalnya, 
mengatur pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau 
hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor. 

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas memberikan hak kepada 
pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui 
pengadilan.

Undang-Undang tersebut juga menegaskan pentingnya peran negara 
dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor sebagaimana diatur 
dalam Pasal 84. Pasal itu menjelaskan bahwa setiap orang yang melapor-
kan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi pe-
lindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang mem-
bahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. 

Sedang mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus tersebut 
akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tak hanya itu, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tin-
dak Pidana Pencucian Uang juga mengatur ketentuan mengenai per-
lindungan terhadap pelapor dalam pemeriksaan. Dalam Pasal 86 diatur 
bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan 
tindak pidana pencucian uang wajib diberi pelindungan khusus oleh 
negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, 
dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. 

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus itu 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai perlindungan 
lebih lanjut, Pasal 87 menegaskan bahwa pelapor dan/atau saksi tidak 
dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/
atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Selain PPATK, KPK juga memiliki sistem pelaporan dan perlindungan 
pelapor. KPK melalui situsnya, kws.kpk.go.id telah membuat sistem 
pelaporan, yaitu KPK whisleblower’s system bagi masyarakat yang ingin 
melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. 
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Dalam sistem pelaporan di KPK, whistleblower diartikan sebagai 
seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak 
pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia beker-
ja, dan orang tersebut memiliki akses informasi yang memadai 
atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.   

Melalui program atau sistem pelaporan whistleblower yang dikembang-
kan, KPK menyajikan saluran komunikasi khusus dengan whistleblower 
atau dikenal dengan ‘kotak komunikasi’. Melalui kotak komunikasi, 
whistleblower dan pihak KPK dapat saling berkomunikasi dengan 
sistem yang cukup menjamin kerahasiaan whistleblower dan laporan 
yang disampaikan.  

Dalam sistem whistleblower di KPK, kriteria tindak pidana korupsi pun 
dibatasi, yaitu tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak 
hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya 
dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum 
atau penyelenggara Negara. Selain itu, kasus tindak pidana korupsi 
mendapat perhatian masyarakat atau menyangkut kerugian negara 
paling sedikit sebesar Rp 1 miliar. 

Program atau sistem pelaporan whistleblower sebenarnya tidak hanya 
terkait dengan sistem pelaporan, melainkan juga sistem perlindungan. 
Oleh karena itu, sistem perlindungan terhadap whistleblower, baik se-
cara fi sik maupun non fi sik, perlu diperhatikan dan benar-benar dĳ aga. 

Bentuk perlindungan terhadap whistleblower sangat tergantung pada 
sejauhmana suatu lembaga yang menanganinya. Kemampuan itu juga 
sangat terkait dengan kapasitas lembaga dan aspek fi nansial atau du-
kungan anggaran Pemerintah bagi suatu lembaga yang secara khusus 
menangani sistem pelaporan dan perlindungan pelapor atau whistle-
blower.

Sebagai perbandingan, di AS, program perlindungan saksi atau whistle-
blower (witness security/Witsec) berada langsung di bawah pengawasan 
Kementerian Kehakiman US dan Kejaksaan Agung US. Perlindungan 
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terhadap saksi atau whistleblower yang telah ditetapkan dilakukan oleh 
lembaga tersendiri, yaitu US Marshal Service. Lembaga ini merupakan 
salah satu lembaga penegak hukum tertua di AS.14 

Di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk me-
lindungi saksi dan korban serta adalah LPSK. Tetapi undang-undang 
ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pengertian whistle-
blower dan tidak secara eksplisit pula menyebutkan bahwa undang-
undang ini juga melindungi whistleblower. 

Dalam praktiknya LPSK sulit mengelak untuk memberikan per-
lindungan terhadap whistleblower mengingat seringkali mereka juga 
berkedudukan sebagai saksi atau korban atau pelapor. Selain itu 
seringkali para whistleblower ini menghadapi ancaman dan teror yang 
dapat mengancam jiwanya atau keluarganya ketika mengungkap ke-
jahatan atau pelanggaran yang diketahuinya. Sehingga kemudian 
LPSK juga melakukan perlindungan terhadap mereka sesuai dengan 
pengaturan di Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006. Tetapi menurut Pasal 10 ayat (3) undang-undang ini, itikad baik 
seorang pelapor dan/atau whistleblower menjadi persyaratan penting 
bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hal-hal yang 
terkait dengan perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower. Se-
seorang yang ditetapkan atau diputuskan sebagai whistleblower dan 
masuk dalam program whistleblower memiliki hak-hak yang dapat di-
berikan. Hak-hak itu meliputi:

- memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harga benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.

- ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan.

- memberikan keterangan tanpa tekanan.

14 Pete Earley dan Gerald Shur, Witsec, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, 
terjemahan, 2006, halaman xxv.
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- mendapatkan penerjemah. 
- bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- mendapat identitas baru.
- mendapatkan tempat kediaman baru.
- memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan.
- mendapat nasihat hukum.
- memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 

waktu perlindungan berakhir.
- mendapatkan bantuan medis.
- mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006, LPSK juga melindungi whistleblower berupa:

- saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum 
baik pidana maupun perdata

- saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan 
pidana apabila ternyata terbukti bersalah, tetapi kesaksiannya 
dapat dĳ adikan pertimbangan hakim dalam meringankan 
pidana yang akan dĳ atuhkan

Seorang pelapor atau whistleblower yang mengikuti sistem per-
lindungan whistleblower perlu menaati beberapa kriteria. Kriteria 
itu diperlukan agar sistem perlindungan dapat berjalan efektif. 

Kriteria-kriteria itu adalah kesediaan memberikan kesaksian, terma-
suk dalam proses peradilan; menaati aturan terkait keselamatannya; 
tidak berhubungan dengan orang lain dengan cara apapun tanpa per-
setujuan dari lembaga yang menangani laporan whistleblower selama 
berada dalam sistem perlindungan; dan tidak memberitahukan ke-
beradaan selama di bawah perlindungan lembaga yang melindungi.     
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Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung menerbitkan Surat 
Edaran Nomor 4 Tahun 2011 dengan merujuk pada Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006. Surat edaran ini memberikan petunjuk 
bagi para majelis hakim untuk memberikan perlakuan khusus terha-
dap whistleblower dan justice collaborator. Perlakuan khusus yang di-
maksud adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan reward 
bagi whistleblower dan justice collaborator.

Kerja Sama LPSK dengan Lembaga Pengawas untuk Melindungi 
Whistleblower 

Selain KPK dan PPATK, masih ada lembaga-lembaga pengawas, seperti 
Kompolnas, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Ombudsman. Lemba-
ga-lembaga itu tentu sudah memiliki prosedur penerimaan pelaporan. 
Namun, sejauh mana sistem pelaporan dan perlindungan saksi  atau 
pelapor dibuat dan diimplementasikan tidak banyak kalangan publik 
yang mengetahuinya.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengawas perlu memiliki, menyem-
purnakan dan menyosialisasikan sistem pelaporan tersebut untuk men-
dorong masyarakat lebih berani melaporkan pelanggaran atau dugaan 
tindak pidana yang terjadi pada suatu lembaga pemerintah. Selain itu, 
lembaga-lembaga tersebut juga dapat bekerja sama dengan LPSK untuk 
memberikan  perlindungan melalui sistem perlindungan yang baik ter-
hadap pelapor atau whistleblower.

Lembaga-lembaga Pemerintah yang belum memiliki sistem 
pelaporan perlu terus mengembangkan sistem pelaporan. Dengan 
demikian, pelapor atau whistleblower dapat lebih mudah memanfaatkan 
lembaga tersebut. Sistem pelaporan seperti itu perlu dikembangkan di 
lembaga-lembaga publik atau pemerintah yang rawan terjadinya pe-
nyimpangan atau tindak pidana.

Misalnya, di bidang pengawasan obat dan makanan yang selama ini 
ditangani oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). 
Badan POM juga perlu mengembangkan sistem pelaporan whistleblower 
seperti yang dilakukan KPK. Melalui sistem pelaporan itu, masyarakat 
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yang mengetahui suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang 
terkait dengan obat dan makanan dapat melaporkan ke lembaga terse-
but. 

Sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower juga perlu dibentuk 
dan disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan negara, seperti BUMN 
atau bank-bank pemerintah. Melalui sistem pelaporan dan perlind-
ungan itu, diharapkan pelanggaran atau dugaan tindak pidana yang 
terkait dengan keuangan dapat dicegah sebagaimana perusahaan go 
publik di AS diwajibkan memiliki sistem pelaporan yang diatur dalam 
Sarbanes-Oxley Act.

Oleh karena itu, dukungan politik dan pemerintah sangat penting 
untuk “mengkampanyekan” sistem pelaporan di lembaga-lembaga 
pemerintah dan memperkuat peran LPSK. Melalui peran whistleblower, 
berbagai bentuk kejahatan terorganisir yang terjadi di lembaga-lembaga 
pemerintah maupun lembaga-lembaga publik dapat terungkap. 

Lembaga-lembaga pemerintah yang perlu membuat sistem pelaporan 
dan perlindungan whistleblower, misalnya Direktorat Jenderal Bea, Cukai 
atau Direktorat Jenderal Pajak, termasuk kementerian-kementerian tek-
nis lain yang dinilai cukup rawan terjadinya praktik-praktik menyim-
pang atau praktik-praktik koruptif.

Meskipun berbagai lembaga pemerintah dan publik dapat memiliki 
sistem pelaporan, lembaga yang menangani sistem pelaporan dan per-
lindungan whistleblower atau saksi, seperti LPSK, tetap menjadi penting. 
Melalui lembaga itu, lembaga-lembaga pemerintah dan public yang 
telah memiliki sistem pelaporan dapat bekerja sama dengan LPSK un-
tuk memberikan perlindungan. Dengan demikian, whistleblower dapat 
mengungkap laporan atau kesaksian secara bebas dan aman.

Tanpa adanya sistem perlindungan, tentu whistleblower akan mendapat 
ancaman dan intimidasi dari sesama karyawan atau bahkan dari 
atasan. Akibatnya, whistleblower tidak mampu mengungkap kesaksian 
atau mengungkap pelanggaran atau kejahatan lebih jauh. 

Mahkamah Agung RI telah memulai pemberian reward kepada whis-
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tleblower melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011. Bentuk per-
lindungan dan reward yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah 
Agung ini kepada whistleblower berupa jika yang dilaporkan melapor-
kan balik si whsitleblower, maka penanganan kasus yang dilaporkan 
whistleblower harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh 
terlapor. 

Bentuk perlindungan dan reward yang lain perlu juga dipikirkan oleh 
pemerintah sebagaimana juga diterapkan di negara-negara lain. Pem-
berian reward tersebut misalnya, berupa bantuan fi nansial sejumlah 
nilai kerugian negara yang dapat diselamatkan dengan adanya kesak-
siannya.

Salah satu upaya lain untuk melindungi whistleblower adalah mem-
perkuat beberapa ketentuan UU No. 13 tahun 2006  dengan merevisi 
UU tersebut. Melalui revisi itu diharapkan beberapa ketentuan penting 
dapat diakomodasi.  Misalnya, adanya defi nisi mengenai whistleblower. 
Dengan demikian pelaksanaan perlindungannya lebih jelas dan tegas. 

Saat ini proses revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
sedang berlangsung. Beberapa topik penting berkaitan dengan per-
lindungan terhadap whistleblower adalah di dalam draf revisi UU No. 
13 tahun 2006, ada beberapa ketentuan yang dapat menguatkan ke-
wenangan LSPK dan lebih menjamin perlindungan terhadap whistle-
blower. Misalnya, ketentuan mengenai perlindungan hukum.

Selanjutnya di draft revisi tersebut di Pasal 10 diatur mengenai 
penanganan secara khusus terhadap whistleblower, seperti pemisa-
han tempat tahanan dan penjara yang berjauhan dengan tersangka 
dan/atau narapidana lain yang diungkap; pemberkasan yang ter-
pisah dengan terdakwa lain atas tindak pidana yang diungkap-
kannya; dan/atau penundaan penuntutan atas tindak pidana yang 
diungkapkannya dan/atau tindak pidana lain yang diakuinya; 
penundaan proses hukum atas pengaduan yang timbul karena in-
formasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.

Selain itu, whistleblower yang juga terbukti bersalah terlibat melakukan 
kejahatan dapat memperoleh penghargaan berupa: keringanan tuntutan; 
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penghapusan penuntutan; pemberian remisi dan/atau grasi atas dasar 
pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana. 
Dalam menjatuhkan vonis, hakim wajib mempertimbangkan keringanan 
hukuman bagi whistleblower yang juga bersalah. 

Problem-Problem dalam Praktik Perlindungan terhadap Whistleblower

Praktik perlindungan yang sudah dilakukan oleh LPSK selama ini ada 
problem-problem yang dihadapi, seperti problem kewenangan yang 
terkait dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan ke-
wenangan aparat penegak hukum.  Selama ini, dengan UU No 13/2006, 
beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan un-
dang-undang adalah terkait dengan pemahaman atas tugas, fungsi,  
dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan. Pelaksa-
naan tugas dan fungsi itu seringkali bersinggungan dengan kewenangan 
penegak hukum lain, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan 
Pasal 10.  

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan pengaturan yang lebih tegas 
terkait dengan status pelapor dan kewenangan LPSK. Secara umum 
terdapat beberapa permasalahan yang diidentifi kasi sebagai titik-titik 
kelemahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Pertama, terkait dengan rumusan pengertian-pengertian kunci, 
seperti pengertian mengenai whistleblower yang juga memiliki 
pengertian yang luas, yaitu pelapor dan juga pelapor pelaku. 
Dalam revisi UU No 13/2006, diperlukan penegasan pengertian-
pengertian yang ada, khususnya pengertian-pengertian yang be-
lum dicantumkan dalam UU No 13/2006. 

Kedua, perbaikan rumusan pasal undang-undang mengenai kelem-
bagaan, kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tu-
gas dan fungsi LPSK, dan hubungan/koordinasi antar lembaga (khu-
susnya penegak hukum) dalam melaksanakan perlindungan. Dengan 
demikian, hubungan dan koordinasi antar lembaga tidak lagi terlalu 
menjadi hambatan untuk mengimplementasikan praktik pelaporan 
dan perlindungan whistleblower. 
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Aspirasi publik untuk memperkuat keberadaan LPSK semakin dira-
sakan. Publik semakin menginginkan adanya praktik pengelolaan 
pemerintahan yang baik. Untuk mencapai itu, tentu peran whistle-
blower semakin diperlukan. Untuk itu juga, perangkat undang-undang 
yang lebih baik untuk menjamin sistem pelaporan dan perlindungan 
whistleblower dapat berjalan baik, sangat penting dan diperlukan.

Tabel 
Identifi kasi Kelemahan UU No. 13 tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Definisi dan 
Rumusan 

Prosedur Kelembagaan Koordinasi 

Keterbatasan defisini 
kunci, seperti 
pengertian 
whistleblower. 
Misalnya, pengertian 
whistleblower 
mencakup pengertian 
pelapor dan pelapor 
pelaku. Definisi-
definisi kunci dalam 
konteks perlindungan 
saksi dan korban 
seharusnya melihat 
konteks hukum 
nasional yang berlaku 
di Indonesia dan 
keselarasannya 
dengan aturan, 
standar, maupun 
norma internasional 
yang berlaku dalam 
hal perlindungan saksi 
dan korban. 

Keterbatasan dalam 
rumusan-rumusan 
definisi kunci dan 
prosedur-prosedur 
yang diberlakukan 
sehingga dalam 
praktik, muncul 
kesulitan 
operasionalnya. 
Kesulitan 
operasional itu 
muncul akibat 
berbagai penafsiran 
atas rumusan-
rumusan pasal. 

Aspek pengaturan 
kelembagaan LPSK 
dalam undang-
undang berlaku 
saat ini belum 
memadai untuk 
mendukung tugas 
dan fungsinya 
untuk memberikan 
perlindungan bagi 
saksi dan korban.  
Keterbatasan 
kewenangan LPSK 
dalam rangka 
pengelolaan dan 
pengembangan 
sumber daya 
manusia serta 
keuangan 
berimplikasi pada 
bobot kualitas 
pemberian layanan 
perlindungan saksi 
dan korban. 

 

Upaya-upaya LPSK 
untuk melakukan 
koordinasi dengan 
berbagai instansi 
terkait yang 
berwenang yang 
pada praktiknya 
masih terdapat 
masalah dalam 
implementasinya 
termasuk dalam hal 
ini adalah 
pemahaman dan 
penafsiran instansi 
mitra LPSK atas 
lingkup 
kewenangan LPSK.  
Untuk itu 
diperlukan 
pengkajian yang 
komprehensif dan 
harmonisasi 
peraturan 
perundangan-
undangan yang 
saat ini berlaku  
maupun yang 
rancangan-
rancangan undang-
undang terkait 
lainnya.   

 



Bab III
Belajar dari Negara Lain

A. Latar Belakang Whistleblower di Berbagai Negara

Sejak awal 1990-an banyak negara di dunia telah membuat peraturan 
perundangan-undangan yang melindungi pegawai yang “mengung-
kapkan” untuk kepentingan publik maupun privat. Peraturan perundang-
undangan yang melindungi whistleblower ini  telah diatur dalam 
Undang-undang korporasi, Undang-undang Ketenagakerjaan, Un-
dang-undang Konsumen dan Keuangan. Negara-negara ini antara lain 
Australia, Kanada,  Perancis,  India, Jepang, Selandia Baru, Inggris, dan 
Amerika Serikat15.

Peraturan perundang-undangan ini seringkali memiliki judul yang 
panjang, seperti “UU tentang Prosedur untuk Mengungkap Kejahatan 
Dalam Sektor Publik, termasuk perlindungan terhadap orang-orang 
yang mengungkapkan terjadinya kejahatan”, seperti yang diatur di 
Kanada. Atau “UU untuk Mempromosikan Pemenuhan dengan Hukum 
dan Peraturan Perundang-undangan Berkaitan dengan Perlindungan 
Hidup, Tubuh, Properti, dan Kepentingan Warga Negara, dalam Rangka 
Stabilisasi Kesejahteraan Umum” yang dibuat oleh Pemerintah Jepang. 

Selain itu, ada juga yang berjudul “UU Perlindungan Bagi Pejabat 
Publik yang Mengungkap Perilaku Korup, Maladministrasi dalam 
Sektor Publik” yang dibuat oleh Pemerintah New South Wales.  

Pada umumnya, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait 
whistleblower ini didasari oleh pentingnya memberikan perlindungan ke-
pada setiap orang yang mau mengungkapkan terjadinya korupsi, praktik 
curang, penipuan, maladministrasi, kelalaian dan kesalahan yang dilaku-
kan pejabat-pejabat, baik yang bekerja pada sektor publik maupun privat.

15 Paul Latimer dan AJ Brown, Whistleblower Laws : International Best Practices, University of 
South Wales Law Journal Volume 31 (3) 2008. 



42

Saat ini, telah ada konsensus internasional yang terus berkembang un-
tuk perlindungan whistleblower. Banyak negara di Eropa, Asia, Afrika, 
dan Amerika Selatan telah mengadopsi dan menerapkan ketentuan-
ketentuan mengenai perlindungan whistleblower untuk segmen yang 
lebih besar. Beberapa instrumen internasional, termasuk perjanjian-
perjanjian multinasional, peraturan lembaga internasional dan kode 
etik sudah memberikan perlindungan terhadap whistleblower, seperti 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Prin-
ciples of Corporate Governance16, dan Committ ee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Integrated Framework 
dan United Nations Convention Against Corruption – 2003 (UNCAC).

Di Amerika Serikat, fenomena whistleblower semakin meningkat seiring 
dengan diundangkannya Sarbanes-Oxley Act (SOA).  SOA telah disah-
kan pada 2002 oleh Presiden AS waktu itu, yakni George W. Bush. 
Sarbanes-Oxley Act ini merupakan sebuah UU yang mengatur tentang 
akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk 
tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Diundangkannya 
SOA tersebut diprakarsai oleh dua orang senator yang bernama Paul 
Sarbanes dari Maryland dan Michael Oxley wakil rakyat dari Ohio17. 

UU tersebut mensyaratkan adanya pengungkapan (disclosure) tentang 
informasi keuangan yang cukup, keterangan tentang pencapaian hasil-
hasil (kinerja) manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan 
dan independensi komite audit yang efektif, serta pembatasan kom-
pensasi bagi para eksekutif perusahaan, termasuk pembaharuan good 
governance corporation (corporate governance).

Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih 
baik bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik, serta kan-
tor akuntan publik, walaupun tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. 
Sarbanes-Oxley Act terdiri dari 11 bab yang menetapkan hal-hal, mu-
lai dari tanggung jawab Dewan Perusahaan hingga hukuman pidana. 

16  http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf
17 The History of Sarbanes Oxley, http://ezinearticles.com/?The-History-of-Sarbanes Oxley&id=143573



43

SOA juga menuntut Securities and Exchange Commission (SEC) untuk 
menerapkan aturan persyaratan baru untuk mentaati undang-undang 
ini18. Saat ini, corporate governance dan pengendalian internal bukan lagi 
sesuatu yang mewah lagi, karena kedua hal ini telah disyaratkan oleh 
UU.

Latar belakang diundangkannya SOA itu sendiri tidak secara otomatis 
muncul. Berbagai skandal yang melibatkan perusahaan-perusahaan 
besar di Amerika Serikat merupakan pemicu utamanya, seperti 
skandal Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, 
WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Com-
puter Associates International, CMS Energy, Global Crossing, 
HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen dan Xerox. 

Pelbagai skandal tersebut turut melibatkan kantor akuntan publik 
macam Arthur Andersen, Price Water House Cooper dan KPMG (the 
big fi ve) serta memicu kebangkrutan beberapa perusahaan besar seperti 
Enron, TICO, Worldcom, dan Adelphia dan menimbulkan kepanikan 
luar biasa kalangan dunia usaha. 

Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi 
investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan 
yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat ter-
hadap pasar saham. Semua skandal ini merupakan contoh tragis 
bagaimana kecurangan (fraud schemes) berdampak sangat buruk ter-
hadap pasar, pemegang saham dan para pegawai. 

Dengan diterbitkannya UU ini, ditambah dengan beberapa aturan 
pelaksanaan dari Securities Exchange Commision (SEC) dan beberapa 
self regulatory bodies lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar 
akuntabilitas korporasi, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta 
memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk 
melakukan dan menyembunyikan kecurangan, serta membuat per-
hatian yang besar terhadap good corporate governance (GCG). Manfaat  

18  The Sarbanes-Oxley Act, http://www.soxlaw.com/
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SOA secara langsung berdampak positif dalam rangka implementasi 
GCG di perusahaan publik di berbagai belahan dunia lainnya.

Sementara di Australia, latar belakang lahirnya perlindungan 
whistleblower tidak dapat dipisahkan dari merebaknya penyelidikan 
terhadap kasus-kasus korupsi dan perang terhadap kartel-kartel yang 
melibatkan perusahaan multinasional. Terutama, pada tahun 1990-
an, hukum nasional Australia, tidak memberikan ruang bagi pegawai 
untuk mengungkapkan informasi mengenai situasi dan kondisi di 
tempat kerja19. 

Sama seperti UU kebebasan informasi dan ketentuan pemerintahan yang 
terbuka, dan mendukung hak kebebasan berekspresi, perlindungan 
terhadap whistleblower merupakan dasar dari akuntabilitas demokratis 
dan pemerintahan demokratis.

B. Sistem dan Mekanisme Pelaporan Whistleblower di Berbagai Negara 

1. Whistleblower di Amerika Serikat
Peraturan tentang whistleblower mulai diperkenalkan dengan dikeluar-
kannya UU Reformasi Pegawai Negeri 1978 (Civil Service Reform Act of 
1978). UU ini merupakan bagian utama dari UU yang melindungi pega-
wai  federal yang mengungkapkan informasi (whistleblowing) terhadap 
kesalahan yang dilakukan Pemerintah20. 

Dalam kampanye-kampanye pemilihan presiden saat itu, Jimmy 
Carter berjanji untuk mendorong UU yang melindungi whistleblower 
yang berasal dari kalangan pegawai pemerintah federal dari tindakan 
balasan. Janji kampanye Carter ini diterima kedua partai di Kongres, 
yakni Partai Republik dan Partai Demokrat. 

Perlindungan yang diberikan dalam UU Reformasi Pegawai Negeri sema-
kin menguat dengan diundangkannya Whistleblower Protection Act pada 

19 Whistleblowing in Australia— transparency, accountability … but above all, the truth, RESEARCH 
NOTE Information, analysis and advice for the Parliament 14 February 2005, no. 31, 2004–05, 
ISSN 1449-8456

20 Whistleblower Protection Laws (1989), Robert G. Vaughn, http://www.enotes.com/major-acts-
congress/whistleblower-protection-laws
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1989, yang dikenal sebagai WPA. UU ini melarang pembalasan terhadap 
pegawai federal yang mengungkap terjadinya pelanggaran hukum dan 
perundang-undangan, mismanajemen, pemborosan anggaran, penyalah-
gunaan kekuasaan, atau bahaya khusus dan substansial bagi kesehatan 
dan keselamatan publik. 

Berdasarkan UU Perlindungan Whistleblower, pengungkapan dapat di-
lakukan terhadap pihak manapun. Proses pengungkapan (whistleblowing) 
akan dilindungi, apabila pengungkapan tersebut “tidak secara khusus 
dilarang oleh hukum, dan informasi tersebut tidak secara khusus di-
perintahkan untuk dirahasiakan demi kepentingan pertahanan na-
sional atau pelaksanaan urusan luar negeri.” 

Terhadap whistleblower yang dikenai sanksi atau tindakan kepega-
waian tertentu sebagai akibat dari tindakannya mengungkapkan in-
formasi, seperti pemindahan/mutasi, skorsing, diganti, atau tindakan 
serupa lainnya yang dianggap sebagai hukuman, whistleblower tersebut 
dapat mengadukannya kepada Merit Systems Protection Board (sejenis 
pengadilan administratif Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia). 

UU Perlindungan Whistleblower juga mengatur dan memberikan hak 
kepada whistleblower untuk mendapatkan pemulihan, termasuk pem-
bayaran kembali dan ganti kerugian atas kerusakan yang timbul 
setelah dilakukan pengungkapan.  Lembaga yang bertugas untuk 
melaksanakan perlindungan terhadap whistleblower ini adalah Kan-
tor Penasihat Khusus (Offi  ce of the Special Counsel). 

Kantor Penasihat Khusus diberi kewenangan oleh UU untuk menge-
luarkan tindakan disipliner terhadap pejabat federal yang melakukan 
pembalasan terhadap whistleblower. Berdasarkan kewenangan ini, se-
jumlah pejabat federal telah diberhentikan atau di-skors. Selain itu, 
Penasehat  Khusus juga dapat meminta Kepala Instansi terkait untuk 
menanggapi tuduhan yang dibuat oleh seorang whistleblower.

Diundangkannya UU Perlindungan Whistleblower ini telah mening-
katkan perlindungan terhadap whistleblower. Perubahan yang paling 
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penting adalah kemudahan bagi pegawai federal untuk membuktikan 
bahwa mereka telah mengalami pembalasan atas pengungkapan yang 
dilakukannya. Pegawai federal hanya perlu menunjukkan bahwa tin-
dakan kepegawaian tersebut dilakukan sebagai akibat dari pengung-
kapan. Sehingga, tindakan kepegawaian tersebut dapat diduga sebagai 
suatu pembalasan. 

Apabila seorang pegawai dapat menunjukkan hubungan ini, instansi 
terkait harus menunjukkan dengan “bukti yang jelas dan meyakinkan” 
bahwa instansi tersebut akan melindungi pegawai yang melakukan 
pengungkapan. Berikut beberapa poin penting mengenai sistem 
pelaporan dan perlindungan terhadap whistleblower di AS:

o Pengungkapan sebagai Kewajiban Warga Negara

Salah satu efek yang paling penting dari UU Perlindungan Whistle-
blower ini adalah, diberikannya legitimasi terhadap tindakan-tindakan 
mengungkap rahasia (whistleblowing). Dengan adanya UU ini, whistle-
blowing tidak lagi dianggap sebagai suatu tindakan ketidakpatuhan, 
melainkan sebagai pemenuhan tanggung jawab kewarganegaraan. 
Sehingga pengungkapan dianggap sebagai tindakan yang melindungi 
masyarakat, tidak hanya dari penyalahgunaan wewenang dan pembo-
rosan anggaran, tetapi juga dari kondisi yang tidak aman dan berba-
haya bagi masyarakat21.

Situasi ini berbeda sekali pada saat UU Reformasi Pegawai Negeri 
masih dalam proses pembahasan. Pada saat itu, tindakan mengung-
kap rahasia masih dianggap sebagai tindakan yang mencemooh yang 
seringkali dihukum. Sementara saat ini, Kongres telah menyetujui dan 
secara tegas melindungi whistleblower dari tindakan pembalasan, baik 
dalam sektor publik dan sektor swasta.

Pegawai negeri dan karyawan swasta merupakan sumber informasi 
yang penting berkaitan dengan praktik korup pejabat Pemerintah dan 

21  Robert Vaughn, Op Cit
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penipuan dana-dana publik. Diundangkannya The Federal False Claims 
Act, setelah amandemen pada 1986, telah mendorong pengungkapan 
oleh para pegawai swasta dan publik dengan nominal pengembalian 
uang negara miliaran dolar yang dihasilkan dari praktik curang peja-
bat pemerintah. 

The False Claims Act sendiri berisi ketentuan untuk melindungi para 
pegawai dan karyawan yang berusaha untuk mengungkapkan tinda-
kan penipuan dan kejahatan. Tindakan mendorong pengungkapan 
tidak hanya melalui perlindungan whistleblower, tapi juga dengan 
mengĳ inkan mereka (para whistleblower), dalam beberapa keadaan, 
untuk menerima persentase dari dana-dana Pemerintah yang berhasil 
dikembalikan.

o Melindungi Whistleblower pada Sektor Swasta 

UU Federal melindungi whistleblower yang bekerja di sektor swasta, 
dan mereka yang melaporkan pelanggaran berbagai peraturan federal 
mengenai kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Selain itu, dalam 
merespon terhadap penipuan dan kesalahan oleh perusahaan besar 
dan para akuntan, serta pengacara yang mewakili perusahaan besar, 
Kongres termasuk Sarbanes-Oxley Act of 2002, dapat menangani kasus-
kasus seperti ini. Perlindungan terhadap whistleblower yang dilakukan 
Pemerintah Federal mencakup jutaan pekerja sektor swasta.

Sementara itu, peraturan mengenai whistleblower yang dikeluar-
kan sektor swasta tetap dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja 
Amerika Serikat. Peraturan mengenai whistleblower yang terdapat 
dalam Sarbanes-Oxley Act memberikan izin whistleblower pada sek-
tor swasta untuk mengajukan gugatan ke pengadilan federal apa-
bila pada waktu yang telah ditetapkan Departemen Tenaga Kerja 
tidak menyelesaikan “klaim” mereka terhadap adanya tindakan 
pembalasan. Dalam proses peradilan tersebut, whistleblower ber-
hak untuk diperiksa oleh sebuah juri.
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Seperti whistleblower pada sektor publik, whistleblower di sektor swasta 
juga seringkali berkaitan dengan hak-hak publik untuk mengetahui 
mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah. Pengung-
kapan oleh whistleblower sektor swasta sering menyangkut kesalahan 
pejabat Pemerintah maupun majikan mereka. Pengungkapan ten-
tang kesehatan, keselamatan atau lingkungan ini dapat mengungkap 
dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan administrasi dalam 
pemerintahan atau peraturan perundang-undangan. Dengan cara 
ini, perlindungan whistleblower pada sektor swasta juga berkorelasi 
dengan kebebasan berekspresi dan hak untuk mengetahui seperti 
perlindungan pejabat publik.

o Lembaga yang Menangani Whistleblower

The U.S. Offi  ce of Special Counsel (OSC) merupakan lembaga penyeli-
dikan dan penuntutan independen Pemerintah Federal. Kewenangan 
OSC diberikan berdasarkan empat undang-undang federal, yaitu the 
Civil Service Reform Act, UU Perlindungan Whistleblower, the Hatch Act, 
dan UU tentang Hak-hak Persamaan Layanan Ketenagakerjaan22 .

The Hatch Act merupakan UU yang berisi larangan intimidasi atau pe-
nyuapan terhadap pemilih dan pembatasan aktivitas kampanye poli-
tik yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah. UU ini melarang peng-
gunaan dana-dana publik bagi kepentingan umum. UU ini disahkan 
pada 1939.

Misi utama OSC sendiri untuk melindungi sistem merit (merit system) 
dengan melindungi karyawan federal dari praktik kepegawaian yang 
dilarang, terutama pembalasan terhadap praktik pengungkapan (whis-
tleblowing). Merit system merupakan sebuah sistem dalam pengelolaan 
sumberdaya manusia yang didasarkan pada prestasi (merit), yaitu se-
genap perilaku kerja pegawai dalam wujudnya sebagai prestasi baik 

22 Kantor Penasehat Khusus (Offi ce of the Special Counsel/OSC) merupakan badan investigasi 
dan penuntutan independen investigasi federal yang dibentuk berdasarkan empat undang-
undang federal, yaitu the Civil Service Reform Act, the Whistleblower Protection Act, the Hatch 
Act, and the Uniformed Services Employment & Reemployment Rights Act (USERRA). Leng-
kapnya mengenai hal ini lihat http://www.osc.gov/Intro.htm
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atau buruk dan berpengaruh langsung pada naik-turunnya peng-
hasilan atau karir jabatannya.

OSC bertugas untuk menerima, menyelidiki, dan menuntut dugaan 
terjadinya praktik kepegawaian yang dilarang (prohibited personnel 
practices/PPP), dengan penekanan terhadap perlindungan whistleblower 
Pemerintah Federal. OSC juga memiliki tugas untuk menyediakan me-
kanisme pemulihan terhadap kerugian-kerugian yang diderita whistle-
blower dan pelapor lainnya. OSC juga berwenang untuk mengajukan 
pengaduan di Merit Systems Protection Board (MSPB) untuk meminta 
dilakukannya tindakan disipliner terhadap individu-individu yang 
melakukan praktik kepegawaian yang dilarang. 

Dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, OSC menyediakan 
saluran yang aman yang dapat diakses oleh para pegawai federal 
dalam mengungkap informasi tentang berbagai kejanggalan di tem-
pat kerja, termasuk pelanggaran hukum dan perundang-undangan, 
mismanajemen, pemborosan anggaran, penyalahgunaan wewenang, 
atau menimbulkan bahaya besar bagi kesehatan atau keselamatan 
masyarakat. Unit yang menangani proses pengungkapan ini disebut 
sebagai Disclosure Unit (Unit Pengungkapan).

Sementara itu, dalam rangka mempromosikan kepatuhan pegawai 
pemerintah terhadap pembatasan hukum terkait kegiatan politik, OSC 
membentuk badan penasihat yang disebut sebagai OSC’s Hatch Unit. 
Setiap tahunnya, Unit ini memberikan lebih dari seribu nasihat dan 
rekomendasi, yang memungkinkan individu untuk menilai apakah 
kegiatan politik yang mereka lakukan diperbolehkan berdasarkan UU 
atau tidak.

OSC juga bertugas untuk melindungi hak-hak para pekerja sipil, 
veteran, dan anggota komponen cadangan dengan memberlakukan 
UU tentang Hak-hak Persamaan Layanan Ketenagakerjaan. OSC 
dipimpin oleh Penasehat Khusus, yang diangkat oleh Presiden, dan 
disahkan oleh Senat. Badan ini mempekerjakan sekitar 110 pegawai 
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(terutama ahli manajemen, penyidik dan pengacara) untuk melak-
sanakan tanggung jawab Pemerintah. Mereka bekerja di kantor pusat di 
Washington DC, dan di kantor lapangan di Dallas, Detroit, dan Oakland.

o Praktik Kepegawaian yang Dilarang

OSC memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan, bila perlu, melaku-
kan penuntutan terhadap dugaan “praktik kepegawaian yang dila-
rang.” Ada dua belas macam tindakan dilarang, termasuk pembalasan 
terhadap pengungkapan rahasia, sebagaimana diatur dalam § 2302(b) of 
title 5 United States Code (USC) tentang Prohibited personnel practices.23 Suatu 
tindakan kepegawaian yang memberikan janji, promosi, penugasan 
kembali, tindakan disipliner, dan hal-hal lainnya yang berkaitan 
dengan kepegawaian merupakan praktik kepegawaian yang dila-
rang. Selain itu, pegawai pemerintah federal yang memiliki kewenangan 
dalam pengambilan keputusan-keputusan, dilarang:

a. melakukan diskriminasi terhadap pegawai  atau calon 
pegawai berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, 
asal negara, umur, handicap, status perkawinan, atau afi liasi 
politik;

b. mempertimbangkan permintaan atau rekomendasi pekerjaan 
berdasarkan faktor-faktor, selain pengetahuan personal atau 
catatan pekerjaan yang berkaitan dengan kemampuan atau 
karakteristik;

c. memaksa aktivitas politik seseorang;
d. melakukan penipuan atau dengan sengaja menghalangi 

siapapun dalam persaingan kerja; 
e. mempengaruhi siapapun untuk menarik diri dalam persaingan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan atau menghalangi 
prospek pekerjaan setiap orang;

f. memberikan preferensi yang tidak sah atau keuntungan 
kepada siapa pun, sehingga dapat meningkatkan atau 

23 http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe
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menghalangi prospek kerja dari setiap pegawai tertentu atau 
calon pegawai;

g. melakukan nepotisme, dalam hal ini mempekerjakan, 
mempromosikan, atau membantu keluarga;

h. terlibat dalam pembalasan terhadap  whistleblowing – yang 
dilakukan oleh pegawai atau calon pegawai yang memiliki 
alasan dan bukti yang sah untuk mengungkapkan suatu 
informasi mengenai pelanggaran hukum dan peraturan 
perundang-undangan, mismanajemen, pemborosan 
anggaran, penyalahgunaan wewenang, atau bahaya besar 
dan spesifi k terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. 
Kecuali pengungkapan tersebut bertentangan dengan hukum 
atau berdasarkan perintah eksekutif (executive order) harus 
dirahasiakan demi kepentingan pertahanan nasional atau 
urusan luar negeri, kecuali apabila pengungkapan tersebut 
dilakukan oleh special counsel, Inspektur Jenderal atau pejabat 
yang setingkat. 

i. melakukan tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan 
kepegawaian terhadap pegawai  atau calon pegawai untuk 
melakukan banding, menyampaikan keluhan, atau hak 
keluhan, bersaksi untuk atau membantu lainnya dalam 
melaksanakan hak tersebut, bekerja sama dengan atau 
mengungkapkan informasi kepada Penasehat Khusus atau ke 
Inspektur Jenderal; atau menolak untuk mematuhi perintah 
yang akan memerlukan individu untuk melanggar undang-
undang;

j. melakukan diskriminasi berdasarkan perilaku pribadi yang 
tidak berkaitan dengan pekerjaan dan tidak mempengaruhi 
kinerja pegawai, calon pegawai atau yang lainnya;

k. memberikan atau tidak memberikan rekomendasi, atau 
menyetujui tindakan kepegawaian, apabila melakukan atau 
tidak melakukan tindakan tersebut akan melanggar hak-hak 
istimewa (preferensi) veteran; atau

l. melakukan atau tidak melakukan tindakan kepegawaian, 
apabila melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut 
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akan melanggar peraturan perundang-undangan atau yang 
secara langsung yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ‘merit 
system’.

o Siapa yang Dapat Dilindungi?

Secara umum OSC memiliki kewenangan untuk melindungi pegawai 
atau calon pegawai yang bekerja di badan-badan eksekutif dan Kantor 
Percetakan Pemerintah (Offi  ce of the Government Printing) yang men-
gungkapkan praktik kepegawaian yang dilarang. Secara khusus OSC 
memiliki kewenangan  atas dugaan pembalasan terhadap whistleblower, 
yang bekerja pada: 

a. perusahaan-perusahaan negara;
b. administrasi penerbangan federal;
c. administrasi keamanan transportasi;
d. kantor pos, khususnya yang berkaitan dengan nepotisme. 

o Bagaimana OSC Menangani Pengaduan Mengenai Praktik Kepegawaian 
yang Dilarang? 

Unit Pemeriksaan Pengaduan (Complaint Examining Unit) menerima 
pengaduan-pengaduan yang diserahkan kepada OSC. Unit akan 
menganalisa semua dugaan mengenai praktik kepegawaian yang di-
larang, sama seperti dugaan-dugaan terhadap kegiatan lain yang dila-
rang UU pelayanan sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya24.

Apabila diperlukan, Unit Pemeriksaan Pengaduan akan menghubungi 
orang yang meminta OSC untuk melakukan tindakan dalam rangka 
memastikan bahwa Unit Pemeriksaan Pengaduan secara jelas mengerti 
dasar dari setiap dugaan. Tindakan ini dilakukan untuk melihat se-
jauhmana penyelidikan lanjutan diperlukan. 

Orang-orang yang mengajukan tuduhan kepada Unit Pemeriksaan 
Pengaduan akan menerima tanggapan-tanggapan sebagai berikut :

24  http://www.osc.gov/pppNext1.htm
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a. Surat penerimaan pengaduan dan staf yang akan menangani 
pengaduan tersebut;

b. Informasi status laporan setelah 90 hari, dan setiap 60 hari 
selama masih ada permasalahan; 

c. Surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa pengaduan 
telah diserahkan kepada Divisi Penyelidikan dan Penuntutan 
OSC untuk penyelidikan lanjutan;

d. Surat penentuan awal yang akan dianggap sebagai masukan 
ketika Unit Pemeriksaan Pengaduan mengusulkan untuk 
menutup pengaduan tanpa tindakan perbaikan atau rujukan 
ke Divisi Penyidikan dan Penuntutan; atau

e. Surat pemberitahuan yang menyatakan OSC tidak akan 
melakukan tindakan lebih lanjut karena bukan kewenangan 
OSC.

Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang menyeluruh, 
Divisi Penyelidikan dan Penuntutan akan merujuk pengaduan 
yang secara potensial mengindikasikan kebenaran kepada salah 
satu kantor cabang yang ada (fi eld offi  ces) di Washington D.C., Dallas, 
Texas, San Francisco Bay Area, dan Detroit, Michigan.

Selanjutnya Divisi Penyelidikan dan Penuntutan melakukan penyelidi-
kan untuk mereview  catatan-catatan penting, dan untuk mewawanca-
rai pengadu dan saksi-saksi berkaitan dengan pengetahuannya terkait 
tuduhan yang diajukan. 

Hal-hal yang tidak diselesaikan dalam tahap penyelidikan akan dilaku-
kan dalam tinjauan hukum dan analisis. Hal ini untuk menentukan 
apakah dalam penyelidikan oleh Divisi Penyelidikan dan Penuntutan 
telah ditemukan pelanggaran hukum, peraturan perundang-un-
dangan, dan apakah diperlukan surat perintah untuk tindakan 
pemulihan, tindakan disipliner, atau keduanya. Pengadu akan me-
nerima pemberitahuan lanjutan dalam 60 hari selama permasalahan 
ditangani oleh Unit Penyelidikan dan Penuntutan.

Setelah Unit Penyelidikan dan Penuntutan melakukan pemeriksaan 
secara lengkap, OSC akan menawarkan mediasi sebagai alternatif dari 
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penyelidikan, dalam rangka menyeleksi praktik kepegawaian yang di-
larang. Keikutsertaan dalam Program Mediasi OSC adalah sukarela, 
baik bagi pengadu maupun instansi yang diadukan. Apabila kedua be-
lah pihak sepakat untuk melakukan mediasi, OSC akan menugaskan 
pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk memfasilitasi diskusi 
antara para pihak dalam rangka mencapai kesepakatan penyelesaian 
bersama berkaitan dengan pengaduan yang diajukan. 

o Bisakah OSC Menunda Tindakan Kepegawaian Sambil Menunggu 
Hasil Penyelidikan? 

Setiap individu dapat meminta Penasehat Khusus (Special Counsel) 
untuk menunda, atau “menghentikan” tindakan kepegawaian yang 
merugikan sambil menunggu penyelidikan OSC. Jika Penasehat Khu-
sus memiliki alasan yang bisa kuat dan meyakinkan bahwa tindakan 
yang diusulkan adalah hasil dari praktik kepegawaian yang dilarang, 
OSC dapat meminta instansi yang terlibat untuk menunda tindakan 
kepegawaian. Apabila badan tersebut tidak setuju untuk menunda, 
maka OSC dapat meminta Merit Systems Protection Board (MSPB) un-
tuk menghentikan tindakan. Langkah ini dikarenakan OSC tidak bisa 
menghentikan tindakan kepegawaian berdasarkan kewenangannya 
sendiri25.

o Bagaimana OSC Memulihkan Praktik Kepegawaian yang Dilarang?

Pegawai, mantan pegawai dan calon pegawai federal dapat melaporkan 
orang yang diduga melakukan praktik kepegawaian yang dilarang ke-
pada OSC. Dugaan tersebut akan diselidiki, dan apabila terdapat bukti 
yang cukup untuk membuktikan pelanggaran, OSC dapat melakukan 
tindakan pemulihan, tindakan disipliner atau keduanya. Sebagai alter-
natif, dalam beberapa kasus, para pihak yang terlibat dapat melakukan 
mediasi dalam rangka mencari kesepakatan bersama untuk menyele-
saikan perselisihan26. 

25  http://www.osc.gov/pppNext2.htm
26  http://www.osc.gov/pppNext3.htm
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OSC dapat mengadakan diskusi dengan instansi terkait pada setiap 
tahap permasalahan dalam rangka mencari solusi yang dapat diterima 
para pihak. OSC akan mematuhi kebĳ akan yang ditetapkan dalam 
negosiasi awal untuk memperoleh tindakan korektif yang tepat (dan/
atau tindakan disipliner) untuk pelanggaran-pelanggaran yang benar-
benar terjadi.

Berdasarkan UU, OSC harus terlebih dahulu mencari tindakan korektif 
sukarela dari instansi yang terlibat. Apabila instansi yang terlibat ga-
gal untuk memperbaiki praktek kepegawaian yang dilarang atas per-
mintaan OSC, tindakan perbaikan juga dapat diperoleh melalui proses 
litigasi pada MSPB. Proses litigasi tersebut dimulai dengan pengajuan 
permohonan oleh OSC, yang  menyatakan bahwa terdapat alasan 
yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi suatu praktik kepegawaian 
yang dilarang, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tindakan korektif 
yang dapat diperintahkan oleh MSPB meliputi pemulihan pekerjaan, 
penundaan penangguhan dan tindakan merugikan lainnya, penggan-
tian biaya pengacara, pembayaran kembali, pemberian biaya medis 
dan biaya kerusakan lainnya.

o Unit Pengungkapan27 (Disclosure Unit)

Unit Pengungkapan OSC (DU) berfungsi sebagai saluran yang aman 
untuk menerima dan mengevaluasi pengungkapan informasi yang di-
lakukan oleh pegawai, mantan pegawai, dan calon pegawai federal. 
Proses pengaduan dapat dilakukan secara online, melalui fax, surat, 
atau dapat dikirimkan langsung kepada Kantor Penasehat Khusus 
(Offi  ce of the Special Counsel). 

Unit Pengungkapan akan melakukan evaluasi terhadap pengaduan yang 
masuk, yang dilakukan secara terpisah dan berbeda dari pengaduan 
mengenai tindakan balasan atau pembalasan atas tindakan whistleblowing. 
Pengaduan mengenai adanya pembalasan atau balas dendam akan 

27  http://www.osc.gov/wbdiscOverview.htm
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ditinjau oleh Unit Pemeriksa Pengaduan (Complaints Examining Unit) 
sebagai tindakan praktik kepegawaian yang dilarang. Pengaduan 
praktik kepegawaian yang dilarang, termasuk pembalasan terhadap 
pengungkapan rahasia, dapat diajukan kepada Unit Pemeriksa 
Pengaduan OSC. 

Petugas Unit Pengungkapan akan memeriksa lima jenis pelanggaran 
sebagaimana dinyatakan dalam UU, yaitu mengenai pelanggaran ter-
hadap hukum, peraturan perundang-undangan, mismanajemen, pem-
borosan anggaran, penyalahgunaan wewenang, serta bahaya besar 
dan spesifi k terhadap kesehatan atau keselamatan masyarakat. Proses 
pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah ada informasi 
yang cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran 
salah satu dari lima jenis pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan.  

Proses pengungkapan yang dilakukan Unit Pengungkapan berbeda 
dengan mekanisme whistleblower Pemerintah lainnya, terutama yang 
berkaitan dengan: 

(1) hukum federal menjamin kerahasiaan pelapor;

(2) Penasehat Khusus dapat memerintahkan seorang Kepala 
Instansi untuk menyelidiki dan melaporkan pengungkapan, 
dan 

(3) setelah melakukan penyelidikan, Penasihat Khusus harus 
mengirimkan laporan kepada instansi terkait, termasuk 
catatan mengenai whistleblower, kepada Presiden dan Komite 
Pengawas Kongres.

Sebagaimana dinyatakan di atas, identitas whistleblower tidak akan di-
ungkap tanpa persetujuan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Pe-
nasehat Khusus dapat menyatakan bahwa ada bahaya bagi kesehatan 
atau keselamatan publik atau pelanggaran terhadap hukum pidana, 
Penasihat Khusus memiliki kewenangan untuk mengungkapkan iden-
titas whistleblower itu. 
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o Kewenangan Unit Pengungkapan

Unit Pengungkapan memiliki kewenangan terhadap pegawai federal, 
mantan pegawai federal, dan calon pegawai federal. Penting untuk di-
catat bahwa pengungkapan ini harus terkait dengan sebuah peristiwa 
yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab seorang pegawai. Unit Pengungkapan tidak memiliki yurisdiksi 
atas pengungkapan yang diajukan oleh:

a. Pegawai Komisi Tarif dan Pelayanan Pos

b. Anggota Angkatan Bersenjata US, termasuk pegawai sipilnya

c. Pegawai negeri yang menggunakan anggaran dari hibah 
pemerintah federal

d. Karyawan dari kontraktor Pemerintah Federal

e. Pegawai atau agen-agen federal yang dikecualikan menurut 
hukum federal.

OSC tidak akan mempertimbangkan pengungkapan yang dilakukan atau 
dilaporkan secara anonim. Jika laporan diajukan oleh sumber anonim, 
maka pengungkapan tersebut akan dirujuk ke Kantor Inspektur Jenderal 
di lembaga terkait. OSC tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut atas 
laporan pengungkapan tersebut. Di sini jelas bahwa OSC hanya akan 
merespon laporan yang disampaikan secara terbuka karena keterbukaan 
pelapor terkait dengan perlindungan yang hendak diberikan OSC.

Dalam rangka menemukan “bukti-bukti penting”, OSC mempertim-
bangkan beberapa faktor, antara lain apakah pengungkapan tersebut 
dapat dipercaya dan apakah informasi tersebut berasal dari sumber 
pertama. Secara umum, OSC tidak meminta kepala instansi/lembaga 
untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi orang kedua 
mengenai kesalahan instansi tersebut. Seseorang yang mengetahui 
langsung mengenai adanya suatu kesalahan dari suatu lembaga di-
harapkan langsung mengungkapkan pengetahuannya tersebut secara 
tertulis kepada OSC. 
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Apabila OSC tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan 
mengenai pengungkapan suatu  kesalahan, whistleblower akan diberi-
tahu bahwa laporannya tidak akan ditindaklanjuti dan memberitahukan 
instansi-instansi yang mungkin dapat menerima laporan whistleblower 
yang bersangkutan. Kepala Instansi-instansi yang dirujuk tersebut harus 
melakukan penyelidikan dan mengirimkan laporan tertulis mengenai 
hasil penyelidikan kepada Penasehat Khusus. 

Laporan Instansi tersebut harus ditinjau dan ditandatangani oleh Ke-
pala Instansi dan harus mencakup dasar dilakukannya penyelidikan, 
cara melakukan penyelidikan dan ringkasan dari bukti-bukti yang 
diperoleh. Laporan tersebut juga harus mencatat daft ar pelanggaran-
pelanggaran yang ditemukan dan deskripsi atas tindakan yang akan 
diambil sebagai hasil dari penyelidikan. OSC tidak berwenang untuk 
memutuskan siapa yang melakukan penyelidikan. Namun, Kepala 
Instansi sering menugaskan Kantor Inspektur Jenderal untuk bertang-
gungjawab dalam menyelidiki pengungkapan yang dirujuk oleh OSC.

UU juga mengharuskan Kepala Instansi untuk menyelesaikan penyeli-
dikan dan melaporkan kembali temuannya dalam waktu 60 hari. Apa-
bila lembaga tersebut memerlukan waktu tambahan untuk menyele-
saikan penyelidikan dan laporan, perpanjangan waktu dapat diminta. 
Perpanjangan permintaan harus diajukan secara tertulis dan harus me-
nyatakan secara spesifi k alasan perpanjangan tersebut. Perpanjangan 
tersebut akan diberikan apabila didasari alasan-alasan yang baik dan 
dapat diterima. 

Setelah diterima, laporan lembaga tersebut akan ditinjau untuk menen-
tukan apakah laporan itu berisi informasi sebagaimana ditetapkan oleh 
UU dan apakah temuan dari laporan itu masuk akal atau tidak. Selain 
itu, whistleblower diberikan kesempatan untuk mereview dan memberi-
kan komentar atas laporan dari Instansi. Apabila laporan tersebut me-
menuhi persyaratan perundang-undangan, Penasihat Khusus kemu-
dian mengirimkan laporan kepada Presiden dan Komite Pengawasan 
Kongres dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Lem-
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baga yang terlibat. OSC juga diwajibkan untuk menempatkan laporan 
tersebut ke dalam dokumen publik. Komentar Para whistleblower, dan 
temuan Penasehat Khusus juga dikirim kepada Presiden dan Komite 
Pengawasan Kongres.

Apabila laporan mengungkap telah terjadi pelanggaran pidana, lapo-
ran itu tidak akan dikirim kepada whistleblower dan tidak menjadi 
bagian dari dokumen publik. OSC akan meneruskan informasi ini 
langsung kepada Jaksa Agung dan memberitahu Kantor Manajemen 
Kepegawaian serta Kantor Manajemen dan Anggaran. 

Untuk pengungkapan informasi yang melibatkan informasi intelĳ en 
asing dan kontra intelĳ en, UU menetapkan prosedur yang berbeda. 
Apabila Penasehat Khusus menentukan bahwa pengungkapan meli-
batkan kontraintelĳ en atau informasi intelĳ en asing, yang dilarang 
diungkapkan berdasarkan hukum atau perintah Eksekutif, pengung-
kapan tersebut akan dikirim kepada Penasihat Keamanan Nasional, 
Komite Tetap Intelĳ en di DPR, dan Komite Intelĳ en di Senat. Keterli-
batan Penasehat Khusus berakhir ketika Penasihat Keamanan Nasional 
dan komite intelĳ en Kongres memutuskan bagaimana cara menangani 
informasi tersebut. Pengungkapan tidak akan dilaporkan kepada ke-
pala instansi terkait. 

2. Whistleblower di Australia
Di Australia, perlindungan whistleblower berkembang pada awal 
1980an, ketika dilakukan penyelidikan besar-besaran terhadap kasus-
kasus korupsi. Pada waktu itu, sulit sekali melindungi whistleblower. 
Tidak ada UU yang dapat memberikan perlindungan kepada para 
whistleblower untuk mengungkapkan informasi rahasia atau bahkan 
yang bukan rahasia sekalipun mengenai tempat kerjanya28. 

Karyawan yang mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan 
tempat kerja menghadapi risiko bahwa pengungkapan mereka akan 

28  Whistleblowing In Australia— Transparency, Accountability … But Above All, The Truth, Research 
Note, Parliamentary Library Information, Analysis And Advice For The Parliament, 14 February 
2005, no. 31, 2004–05, ISSN 1449-8456
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ditafsirkan sebagai tindakan yang merusak tugas. Selain itu akibat 
pengungkapan informasi oleh para whistleblower, majikan mereka 
dapat mengambil tindakan hukum.

Selama kurun waktu 1989-2000, terutama pada waktu dilakukannya 
penyelidikan korupsi secara besar-besaran pada akhir 1980-an hingga 
awal 1990-an menjadikan korupsi dan mengungkap rahasia sebagai 
bagian dari agenda politik. Whistleblowing dĳ adikan bahan yang efektif 
dalam rangka mengekspos kesalahan pemerintahan atau perusahaan. 
Terutama ketika pada tahun 1989, the Queensland Commission of Inquiry 
into Possible Illegal Activities and Associated Police Misconduct (Fitzgerald 
Inquiry) menghadapi kesulitan untuk melindungi orang-orang yang 
melakukan pengungkapan informasi. Hasil penyelidikan Komisi ini 
menekankan pentingnya perlindungan terhadap whistleblower dari 
pembalasan dan memberikan rekomendasi untuk membentuk un-
dang-undang yang melindungi whistleblower. 

Selanjutnya pada 1991, Komite Persemakmuran Kajian Hukum Pidana 
menyatakan bahwa “dalam masyarakat demokratis, publik harus 
memiliki akses terhadap informasi sebanyak mungkin terhadap cara 
kerja dan kegiatan Pemerintah dan pegawainya untuk memastikan 
pemerintahan berjalan efektif dan kompatibel.29” 

Berdasarkan hasil penyelidikan ini, semua negara bagian di Australia 
mengadopsi beberapa bentuk pengungkapan rahasia atau undang-
undang mengenai pengungkapan untuk kepentingan publik. Namun 
sebagian besar UU ini hanya mengatur mengenai sektor publik dan 
lembaga-lembaga amal. Ketentuan belum menjangkau whistleblower di 
sektor korporasi.

Sejak tahun 2000 mulai muncul kesadaran untuk mengamandemen 
UU. UU yang mengatur mengenai perlindungan whistleblower diang-
gap banyak kekurangan dan perlu diubah secara signifi kan. Kantor 

29  Pernyataan ini sendiri berkaitan dengan rekomendasi Komite mengenai pentingnya reformasi 
hokum untuk pengungkapan informasi resmi dan pengungkapan rahasia dalam kaitannya den-
gan reformasi undang-undang tentang rahasia pejabat.
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Ombudsman dan Komisi Integritas Kepolisian juga melaporkan bahwa 
UU yang ada sudah tidak efektif lagi. Bila tidak segera ada perubahan 
UU, dikuatirkan akan mengurangi jumlah pelapor sehingga proses 
pengungkapan akan berkurang. Salah satu rekomendasi penting yang 
dikeluarkan adalah pembentukan Unit Perlindungan Pengungkapan 
(Protected Disclosures Unit).

Sebagai respon atas tuntutan yang ada, pada tingkat federal, pada ta-
hun 2002 Senat mengeluarkan draft  RUU Perlindungan Whistleblower 
yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang 
yang melakukan pengungkapan mengenai praktik yang merugikan 
kepentingan publik dalam sektor publik.

Pada tahun 2004, salah satu bagian dari draft  RUU tersebut dimasuk-
kan ke dalam Corporations Act 2001 (UU Korporasi). Bagian ini mem-
berikan kekebalan tertentu dan perlindungan dari pembalasan atas 
setiap karyawan perusahaan yang melaporkan suatu dugaan pelang-
garan terhadap UU Korporasi. Pada tahun itu juga, Parlemen melo-
loskan Workplace Relations Amendment (Codifying Contempt Off ences) 
Act 2004, yang memasukkan perlindungan bagi whistleblower ke dalam 
Workplace Relations Act 1996. Selanjutnya, pada tahun 2005, Pemerintah 
mengumumkan perubahan terhadap UU Praktek Perdagangan untuk 
mendorong whistleblower dalam membantu dalam mengungkap kartel.

o Siapa yang Dapat Dilindungi oleh UU Whistleblower?

Di Australia, legislasi mengenai whistleblower umumnya terbatas kepa-
da instansi-instansi Pemerintah, kecuali Australia Selatan, di mana UU 
Whistleblower menjangkau sektor swasta, dan salah satu Bagian dari 
Corporations Act, yang memperluas perlindungan whistleblower terha-
dap direksi dan karyawan perusahaan dan subkontraktor di seluruh 
Australia.

Ruang lingkup yang terbatas dari UU Whistleblower telah banyak di-
kritik, namun perubahan terhadap terbatasnya ruang lingkup ini sulit 
dicapai karena:
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a. beberapa profesi telah melakukan reservasi, karena whistleblowing 
dipandang bertentangan dengan hak istimewa profesional yang 
berlaku untuk hubungan klien-profesional, dan

b. kendala konstitusional, yang mencegah Persemakmuran untuk 
menerapkan peraturan nasional yang seragam. 

o Mekanisme Pengungkapan 

Sebagian besar Negara-negara Bagian menentukan keharusan pe-
nyampaian pengungkapan informasi kepada otoritas internal yang 
tepat atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan. 
Langkah ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap whis-
tleblower. Sementara pejabat yang berwenang tersebut antara lain, 
Ombudsman, Police Complaints Authority and the Anti Corruption 
Branches, Komisi Integritas Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan, 
atau apabila diizinkan, media atau anggota parlimen. 

Setelah amandemen UU Korporasi pada Juli 2004, perusahaan-peru-
sahaan sesuai dengan peraturan yang ada dapat membuat struk-
tur pengungkapan internal atau eksternal. Struktur pengungkapan 
eksternal dapat mencantumkan Komisi Investasi dan Efek Australia, 
serta auditor. Pengungkapan melalui struktur internal dapat melibat-
kan direktur atau manajer senior dari perusahaan yang berwenang un-
tuk menerima pengungkapan seperti itu. 

o Perlindungan Whistleblower di Negara Bagian Queensland  

UU Whistleblower di Negara Bagian Queensland diundangkan pada 
tahun 1994. UU ini menyediakan suatu skema yang, demi ke-
pentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada 
pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di 
sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan ti-
dak pantas, atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan 
umum, atau bahaya terhadap lingkungan. Skema perlindungan yang 
diberikan dalam UU ini ditetapkan dengan berbagai pertimbangan, 
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sebagai berikut:

(a) Memberi perlindungan hanya jika diperlukan; dan
(b) Membuat mudah untuk memutuskan apakah terhadap suatu 

pengungkapan diperlukan perlindungan khusus; dan
(c) Memastikan bahwa kepentingan orang-orang yang 

terhadapnya dilakukan pengungkapan juga diperhitungkan 
secara pantas; dan

(d) Mendorong agar pengungkapan dilakukan sedemikian rupa, 
sehingga membantu memperbaiki hal-hal yang diungkapkan; 
dan

(e) Mencegah agar skema dalam UU ini tidak berpengaruh buruk 
terhadap independensi peradilan dan aktivitas komersial dari 
BUMN atau perusahaan-perusahaan.

Skema ini memberi perlindungan hanya terhadap “pengungkapan 
demi kepentingan umum” yang merupakan suatu pengungkapan yang 
khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkap-
kan, jenis informasi yang diungkapkan, dan pihak yang terhadapnya 
dilakukan pengungkapan (pihak terkait). 

o Pengungkapan yang dilakukan oleh Pejabat Publik

Berdasarkan UU ini, seorang pejabat publik dapat : 

a. mengungkapkan “penyelewengan pejabat”;
b. mengungkapkan “maladministrasi” yang secara khusus dan 

substansial merugikan kepentingan seseorang. Dalam hal 
ini, maladministrasi luas didefi nisikan sebagai “tindakan 
administrasi” di sektor publik yang melanggar hukum, 
sewenang-wenang, menindas, atau tidak pantas.;

c. mengungkapkan suatu managemen yang lalai atau tidak 
pantas yang mengakibatkan penyalahgunaan dana publik 
dalam jumlah yang substansial;

d. mengungkapkan suatu bahaya tertentu dan substansial 
terhadap kesehatan dan keselamatan publik atau terhadap 
lingkungan.
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o Pengungkapan demi Kepentingan Umum oleh Siapapun

Pengungkapan juga dapat dilakukan oleh siapapun yang :

a. mengetahui bahaya tertentu yang substansial bagi kesehatan 
dan keselamatan seseorang;

b. mengetahui bahaya tertentu yang substansial terhadap 
lingkungan karena pelanggaran terhadap, atau karena 
keadaan menurut, ketentuan dalam perundang-undangan;

o Cara Melakukan Pengungkapan

Pengungkapan demi kepentingan umum harus dilakukan terhadap 
suatu lembaga yang tepat, yaitu suatu “lembaga publik”, dengan per-
syaratan bahwa :

(a) pengungkapan demi kepentingan umum dilakukan terhadap 
lembaga-lembaga publik yang bertanggung jawab atau 
berwenang mengambil tindakan yang tepat tentang informasi 
yang diungkapkan atau untuk melakukan tindakan perbaikan 
yang semestinya; 

(b) tidak menimbulkan kerugian yang tidak wajar terhadap 
reputasi orang-orang yang terhadapnya pengungkapan 
dilakukan dengan cara publikasi yang tidak wajar atas 
pengungkapan yang tidak didukung bukti-bukti;

(c) lembaga-lembaga publik yang menerima pengungkapan 
publik diminta untuk menyimpan dengan baik pengungkapan 
itu mengingat adanya perlindungan khusus yang diberikan 
terhadap pengungkapan publik;

(d) informasi yang masuk akal mengenai tindakan yang diambil 
atas pengungkapan publik yang dibuat terhadap, atau dirujuk 
kepada, suatu lembaga beserta hasilnya diminta untuk 
diberikan kepada  pihak yang mengungkapkan atau pihak 
yang dirujuk.
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3. Perlindungan Khusus terhadap Whistleblower di Queensland
UU Perlindungan Whistleblower Negara Bagian Queensland memberi-
kan perlindungan terhadap whistleblower yang mengungkapkan infor-
masi untuk kepentingan umum, antara lain:

a. Whistleblower tidak dapat dituntut secara perdata, pidana atau 
secara administratif karena melakukan pengungkapan demi 
kepentingan umum.

b. merugikan atau mencoba atau bersekutu untuk merugikan 
whistleblower dinyatakan sebagai suatu balas dendam dan 
melanggar hukum menurut hukum perdata maupun hukum 
pidana.

c. lembaga-lembaga publik harus membuat prosedur yang wajar 
untuk melindungi pejabatnya dari balas dendam; dan

d. pejabat publik dengan hak-hak yang sudah ada untuk 
mengajukan keberatan terhadap, atau mengajukan peninjauan 
atas sanksi administratif, menunjukkan, pemindahan atau atas 
perlakuan sewenang-wenang diperbolehkan menggunakan 
hak-hak ini terhadap tindakan balas dendam; dan

e. pekerja yang melayani kepentingan umum diberi hak tambahan 
untuk memohon kepada Komisioner urusan layanan publik 
agar kerjanya dipindah dengan tujuan menghindari bahaya 
balas dendam.

o Jenis Informasi Apa yang Dapat Diungkapkan?

Informasi yang boleh diungkapkan adalah informasi yang berkaitan 
dengan :

1. Informasi tentang perbuatan atau bahaya, dengan alasan-
alasan yang masuk akal sungguh-sungguh yakin bahwa dia 
memiliki informasi yang akan memperlihatkan perbuatan 
atau bahaya tersebut. Jika informasi itu menyangkut suatu 
peristiwa, maka boleh mengenai sesuatu yang telah terjadi, 
sedang terjadi, atau akan terjadi.

2. Jika informasi itu menyangkut perbuatan seseorang, maka 
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boleh mengenai perbuatan dimana orang tersebut telah atau 
mungkin telah terlibat, sedang atau mungkin sedang terlibat, 
atau sedang atau sedang bermaksud akan terlibat.

3. Informasi tersebut tidak perlu dalam bentuk yang akan 
memungkinkannya dipakai sebagai bukti dalam suatu proses 
persidangan.

4. Pejabat Publik boleh mengungkapkan kelalaian dan 
ketidakbecusan managemen yang mempengaruhi dana-dana 
publik.

5. Pejabat Publik boleh mengungkapkan maladministrasi yang 
secara spesifi k dan substansial berdampak negatif terhadap 
kepentingan orang lain.

6. Pejabat Publik boleh mengungkapkan bahaya terhadap 
kesehatan dan keselamatan umum atau terhadap lingungan.

7. Siapapun dapat mengungkap tindakan balas dendam.

o Pengungkapan Harus Diajukan kepada Lembaga yang Tepat

Tiap lembaga publik adalah lembaga yang tepat untuk menerima 
suatu pengungkapan demi kepentingan umum :

(a) mengenai perbuatannya sendiri atau perbuatan salah seorang 
pejabatnya; atau

(b) yang dibuat terhadapnya mengenai sesuatu yang terhadapnya 
lembaga publik bersangkutan memiliki kewenangan untuk 
menyelidiki atau memulihkannya; atau

(c) yang dibuat terhadapnya oleh seseorang yang berhak 
melakukan pengungkapan demi kepentingan umum dan 
berkeyakinan sungguh-sungguh bahwa suatu lembaga yang 
tepat lah yang harus menerima pengungkapan berdasarkan 
poin (a) dan (b); atau

(d) dirujuk kepadanya oleh lembaga publik lain.



Bab IV
Menuju Perlindungan Whistleblower di Indonesia

A. Praktik Whistleblower Perusahaan Swasta

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan keuangan pada 1997-
1998, beberapa pakar dan praktisi ekonomi menganalisis bahwa sum-
ber masalahnya bukan hanya pada persaingan ekonomi antar negara, 
tetapi juga karena persaingan antar perusahaan atau corporate antar 
negara. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki tata kelola 
perusahaan yang baik (good corporate governance). 

Tata kelola perusahaan yang baik sebenarnya menentukan bagaima-
na perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dan bersaing di pasar, 
yang kemudian turut menentukan perkembangan perekonomian di 
suatu negara. Sayangnya faktor ini tidak banyak diperhatikan oleh 
para ekonom dan pelaku ekonomi Indonesia sampai terjadinya krisis 
ekonomi. Walhasil Indonesia merupakan salah satu negara yang men-
galami dampak paling buruk dari krisis ekonomi di Asia pada tahun 
1997-1998.

Menurut penelitian dari Booz Allen di Asia Timur pada 1998, 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 di-
lakukan oleh pihak internal perusahaan baik terhadap aturan-aturan 
internal perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. 

Hal lainnya adalah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang 
dilakukan oleh pemegang kekuasaan di perusahaan. Rezim berkuasa 
mengontrol perusahaan dengan memprioritaskan kepentingan keluarga 
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dan kroni untuk masuk dan memiliki pengaruh di perusahaan-perusa-
haan yang beroperasi di Indonesia. Modus ini dipakai sebagai konsensi 
perusahaan untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap sumber-
daya atau keistimewaan dari rezim berkuasa. 

Kedua hal tersebut kemudian berdampak terhadap kerugian perusa-
haan dan rendahnya minat pengusaha luar negeri untuk berinvestasi 
terhadap usaha di negara tertentu. Dampak-dampak inilah yang dira-
sakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia ketika krisis ekonomi 
terjadi.

Berdasarkan analisa ini kemudian muncul inisiatif dan usaha untuk 
menata kelola perusahaan di Indonesia dengan baik. Inisiatif ini dimu-
lai pada tahun 1999 oleh KNKG, dimana tidak hanya praktisi ekonomi 
atau pelaku usaha, tetapi juga birokrat dan pakar ekonomi yang terli-
bat aktif di dalam KNKG untuk pengembangan konsep good corporate 
governance di Indonesia. Esensi dari good corporate governance adalah 
peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan 
kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap 
pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan 
peraturan yang berlaku.

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam inisiatif ini memiliki ekspektasi 
besar untuk mengubah kondisi yang selama ini berlaku di perusahaannya. 
Harapan-harapannya adalah untuk dapat mengontrol jalannya perusahaan 
dengan benar, menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang besar, serta 
menciptakan iklim usaha yang baik. 

Beberapa perusahaan swasta yang terlibat di dalam inisiasi KNKG 
antara lain PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Bank Central Asia, PT. 
Unilever Indonesia, dan PT. Bank Rakyat Indonesia. Inisiasi ini banyak 
membicarakan mengenai konsep-konsep penting di dalam good corporate 
governance dan bahkan kemudian membuat berbagai macam aturan dan 
pedoman untuk diikuti oleh para partisipannya. 
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Salah satu konsep penting dalam rumusan good corporate governance, 
yang banyak dibicarakan di inisiatif ini adalah mengenai prinsip-prinsip 
good corporate governance, yang meliputi:30

a. Transparan, yang berarti keterbukaan dalam melaksanakan 
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 
mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai 
perusahaan.

b. Akuntabilitas, yang berarti kejelasan fungsi, struktur, sistem, 
dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga 
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Responsibilitas, yang berarti kesesuaian (kepatuhan) di dalam 
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang 
sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

d. Independensi, yang berarti suatu keadaan dimana perusahaan 
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 
pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai 
dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku 
dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

e. Keadilan, yang berarti  perlakuan yang adil dan setara di dalam 
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pengawasan internal perusahaan, inisiatif 
ini membuat sebuah whistleblowing system. Sistem ini disusun pada 
2008 dan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelang-
garan-pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini 
disediakan agar para karyawannya atau orang di luar perusahaan 
dapat melaporkan kejahatan yang dilakukan di internal perusahaan. 

Pembuatan whistleblowing system ini untuk mencegah kerugian yang 
diderita perusahaan-perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha 
mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian diterjemahkan ke dalam 
aturan perusahaan masing-masing. Dan dalam tindak lanjutnya, 

30  Sumber dari???
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ternyata tidak semua perusahaan yang terlibat tersebut dapat segera 
menuangkan atau menerapkan sistem tersebut di dalam aturan peru-
sahaan masing-masing.

Menurut catatan yang dipublikasikan oleh KNKG, sistem ini 
dibangun karena dilatarbelakangi hasil survey yang dilakukan oleh 
Institute of Bussiness Ethics (2007), yang menyimpulkan bahwa satu di 
antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran. Tetapi lebih 
dari separuh (52%) yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut 
tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Menurut catatan KNKG, sistem 
ini diharapkan dapat bekerja secara efektif, transparan, dan bertang-
gung jawab. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi karyawan un-
tuk melaporkan pelanggaran.

B. Whistleblowing System menurut KNKG

Dalam konsep yang disusun oleh KNKG, ada dua kata kunci yang 
berkaitan dengan whistleblowing system, yaitu pelapor dan pelang-
garan. Dalam prakteknya kedua kata ini dipadankan menjadi pelapor 
pelanggaran dan kemudian disebut sebagai whistleblower. Pelapor 
pelanggaran ini bisa karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak in-
ternal). Akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak 
eksternal (pelanggaran, pemasok, masyarakat). 

Syarat dari seorang whistleblower dalam konsep ini adalah memiliki in-
formasi, bukti, atau indikasi yang akurat mengenai terjadinya pelang-
garan yang dilaporkan oleh itikad baik serta bukan merupakan suatu 
keluhan pribadi atas suatu kebĳ akan perusahaan tertentu ataupun di-
dasari oleh kehendak buruk atau fi tnah sehingga informasi yang di-
ungkap dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.

Tujuan dari sistem pelaporan pelanggaran ini adalah untuk 
mengungkap tindakan pelanggaran atau pengungkapan per-
buatan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis atau tidak ber-
moral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun 
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pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpi-
nan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang 
dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan 
ini umumnya dilakukan secara rahasia (confi dential).

Sementara yang disebut sebagai pelanggaran adalah perbuatan yang 
melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar indus-
tri terkait dengan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan. 
Yang termasuk di dalam aktivitas pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Melanggar kode etik perusahaan.
3. Melanggar prinsip akuntasi yang berlaku umum.
4. Melanggar kebĳ akan dan prosedur operasional perusahaan, 

ataupun kebĳ akan, prosedur, peraturan lain yang dianggap 
perlu oleh perusahaan.

5. Tindakan kecurangan lain yang dianggap perlu oleh 
perusahaan.

6. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan 
kerugian fi nansial ataupun non fi nansial.

7. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

C. Praktik Whistleblowing System

a. Komitmen Perusahaan dan Karyawan

Untuk mempraktekkan whistleblowing system diperlukan adanya 
pernyataan komitmen kesediaan dari seluruh karyawan untuk 
melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga 
dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila 
menemukan adanya pelanggaran. Secara teknis, pernyataan ini 
dapat dibuat tersendiri, atau dĳ adikan dari bagian perjanjian 
kerja bersama, atau bagian dari pernyataan ketaatan terhadap 
pedoman etika perusahaan.

Sementara itu, perusahaan juga harus memiliki komitmen untuk 
membuat kebĳ akan untuk melindungi pelapor. Kebĳ akan ini 
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harus dinyatakan secara tegas, sehingga para karyawan atau 
pelapor dari luar dapat melaporkan tanpa dihantui rasa takut 
dipecat atau diberi sanksi tertentu. Selain itu kebĳ akan ini juga 
dapat menjelaskan maksud dari perlindungan tersebut adalah 
untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan 
menjamin keamanan si pelapor maupun keluarganya.

Dalam kebĳ akan ini harus dĳ elaskan secara tegas saluran 
pelaporan mana yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran 
yang terjadi. Selain itu juga ada pernyataan bahwa semua laporan 
pelanggaran akan dĳ amin kerahasiaan dan keamanannya oleh 
perusahaan. Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas 
ia juga dĳ amin haknya untuk memperoleh informasi mengenai 
tindak lanjut atas laporannya.

Kebĳ akan ini juga menjelaskan bagaimana seorang pelapor 
dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan 
atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. 
Saluran pelaporan pengaduan ini harus jelas dan kepada siapa 
harus mengajukan pengaduan, misalnya, Komite Integritas, 
Komite Pemantau Sistem Pelaporan Pelanggaran, Komite 
Audit, Komite GCG atau yang lainnya. Dalam hal masalah ini 
tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dĳ amin haknya 
untuk membawa ke lembaga independen di luar perusahaan, 
seperti misalnya mediator atau arbitrase atas biaya perusahaan.

Yang lebih penting lagi bahwa menurut ketentuan di dalam 
KNKG, kebĳ akan perlindungan harus menyatakan secara 
jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan 
perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang 
merugikan seperti:

i. Pemecatan yang tidak adil
ii. Penurunan jabatan atau pangkat
iii. Pelecahan atau diskriminasi dalam segala bentuknya
iv. Catatan yang merugikan dalam fi le data pribadinya 

(personal fi le record)
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Sistem pelaporan pelanggaran disarankan berada pada direksi, 
khususnya direktur utama. Dewan komisaris akan melakukan 
pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan 
sistem tersebut.

b. Komitmen Perusahaan untuk melindungi dan menindaklanjuti 
laporan Whistleblower

Laporan-laporan dari para whistleblower tersebut tidak 
hanya dibiarkan, tetapi ditindaklanjuti dengan penelitian 
dan investigasi. Bahkan dalam kondisi tertentu perusahaan 
berkomitmen untuk melindungi whistleblower jika mengancam 
jiwa, harta benda dan pekerjaannya.

c. Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

1. Infrastruktur dan Mekanisme Penyampaian Laporan

Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang 
digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran, 
baik itu berupa email dengan alamat khusus yang tidak 
dapat diterobos oleh bagian Information Technology (IT) 
perusahaan, atau kotak pos khusus yang hanya boleh 
diambil oleh petugas Whistleblowing sistem, ataupun 
saluran telepon khusus yang akan dilayani oleh petugas 
khusus pula.

Informasi mengenai adanya saluran ini dan prosedur 
penggunaannya haruslah diinfromasikan secara meluas 
ke seluruh karyawan. Begitu pula bagan alur penanganan 
pelaporan pelanggaran haruslah disosialisasikan secara 
meluas, dan terpampang di tempat-tempat yang mudah 
diketahui oleh karyawan perusahaan.

Dalam prosedur penyampaian laporan pelanggaran juga 
harus dicantumkan dalam hal pelapor melihat bahwa 
pelanggaran dilakukan oleh petugas whistleblowing sistem, 
maka laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung 
kepada direktur utama perusahaan.
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2. Kerahasiaan
Kerahasiaan identitas pelapor adalah penting untuk 
dĳ aga dalam sistem ini.  Informasi dan identitas pelapor 
pelanggaran dibatasi hanya pada petugas perlindungan 
pelapor dan berkasnya disimpan di tempat yang aman. 
Selain jaminan kerahasiaan identitas pelapor, perusahaan 
juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 
perlindungan terhadap pelapor.

Pelapor Anonim diperbolehkan dalam hal ini dan tidak 
ada diskriminasi untuk menindaklanjuti laporan dari 
pelapor anonim.

3. Kekebalan Administratif
Perusahaan mengembangkan budaya yang mendorong 
karyawan untuk berani melaporkan tindakan pelanggaran 
yang diketahuinya. Hal ini dilakukan dengan memberikan 
kekebalan atas sanksi administratif kepada pelapor yang 
beritikad baik.

4. Komunikasi dengan Pelapor
Komunikasi dengan pelapor dilakukan melalui satu 
petugas, yaitu petugas whistleblowing system yang menerima 
pelaporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini pelapor 
juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan 
kasus yang dilaporkannya, apakah ditindaklanjuti atau 
tidak.

5. Investigasi
Investigasi dapat dilakukan untuk menindaklanjuti 
pelaporan pelanggaran. Investigasi ini dilakukan oleh 
petugas sub unit investigasi. Dalam kasus yang serius 
dan sensitif, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan 
investigator/auditor eksternal yang independen dalam 
melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut.
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6. Mekanisme Pelaporan
Mekanisme pelaporan internal sistem pelaporan 
pelanggaran dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat 
memastikan bahwa:

a. Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan 
diverifi kasi telah tertangani dengan baik.

b. Pelanggaran yang berulang dan sistemik telah 
dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perbaikan, misalnya 
pelanggaran di bidang pengadaan barang dan jasa 
dilaporkan kepada direktur umum yang membawahi 
bagian pengadaan.

Perusahaan-perusahaan publik yang telah mempunyai dan menerapkan 
sistem whistleblower adalah PT. Telkom, Pertamina, United Tractors, dan 
Astra Group. Pelaksanaan teknis sistem whistleblower di PT. Telkom dan 
Pertamina dilakukan oleh pihak ketiga secara outsourcing.

D. Pengalaman Penerapan Sistem Whistleblowing di Pertamina 

Pertamina adalah satu perusahaan yang membangun dan menerapkan 
sistem whistleblower sebagai salah satu mekanisme kontrol atas jalan-
nya perusahaan. Sistem ini dibangun pada tahun 2008, diluncurkan 
pada 12 Agustus 2008.  Beberapa hal penting yang menjadi topik di 
dalam sistem whistleblower di Pertamina adalah sebagai berikut: 

 korupsi;
 kecurangan;
 confl ict of interest;
 code of conduct; dan
 peningkatan kedisiplinan

Sistem ini merupakan salah satu bagian yang dibangun dalam rangka 
pelaksanaan Pertamina Clean, yang ditujukan untuk membangun atau 
menciptakan etika bisnis yang baik di lingkungan Pertamina. Inisi-
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ator dari sistem whistleblower ini adalah direksi Pertamina. Namun 
demikian yang menjadi pelaksana sistem ini adalah pihak ketiga. 

Sistem whistleblower yang dibangun oleh Pertamina merupakan 
komplementer atau pelengkap dari mekanisme kontrol perusahaan 
yang telah ada. Pelaporan diusahakan dilakukan menggunakan 
sistem kontrol internal yang berlaku selama ini, baru jika memang 
tidak tersedia mekanismenya, maka dapat melalui sistem whistle-
blower ini. 

Prinsip-prinsip sistem whistleblower di Pertamina adalah sebagai berikut: 

a. cepat dan tepat, maksudnya adalah penanganan adanya 
laporan terhadap pelanggaran, korupsi, dll di Pertamina harus 
ditangani dengan cepat dan tepat.

b. Komunikatif, maksudnya Pertamina harus melakukan 
komunikasi terhadap pelapor terkait dengan perkembangan 
laporannya.

c. rahasia, maksudnya semua laporan yang masuk ke sistem 
ini adalah bersifat rahasia, termasuk identitas pelapor akan 
dirahasiakan.

d. akurat, maksudnya penanganan yang dilakukan terkait 
dengan hal-hal yang akurat bukan berdasarkan asumsi atau 
analisa pribadi tertentu.

e. itikad baik, maksudnya bahwa pelapor harus memiliki itikad 
yang baik dan bukan berdasarkan dendam atau orientasi 
tertentu pelapor untuk melaporkan pelanggaran seseorang.

f. proteksi,  maksudnya semua orang yang melaporkan 
pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan di Pertamina akan 
dilindungi oleh Pertamina.

g. tidak ada diskriminasi, maksudnya semua orang dapat 
melaporkan dan tidak ada diskriminasi penanganan atas 
laporan-laporan tersebut.

Sedangkan informasi yang disyaratkan untuk pengajuan laporan harus 
memuat 5W (what, when, where, who ,why ), dan 1H (how). Faktanya, meski 
laporan-laporan tersebut telah memuat unsur 5W dan 1H, tidak semua 
merupakan laporan-laporan yang akurat. Paling banyak laporan yang 
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masuk adalah informasi sampah atau tidak disertai bukti, hanya analisa 
atau asumsi. Lebih lanjut didapat informasi bahwa laporan yang didapat 
adalah berkaitan dengan pelanggaran (fraud). 

 Bentuk dan Mekanisme Pelaporan di Pertamina
Menurut Pihak Pertamina bentuk laporan itu bisa bermacam-
macam, bisa berbentuk pesan singkat melalui telepon seluler, 
telepon, surat, email, kotak surat, situs, dan fax. Setelah ada 
laporan tersebut, pihak Pertamina akan mengirimkan pin kepada 
pelapor. Pin ini selanjutnya digunakan pelapor untuk mengecek 
perkembangan pelaporannya. Pertamina akan menindaklanjuti 
laporan dengan melakukan pencarian data dan investigasi. 

Menurut keterangan dari pihak Pertamina, kasus yang dilaporkan 
kebanyakan adalah fraud dan selain itu juga sebagian besar hanyalah 
analisa bukan berdasarkan kesalahan yang memang ada.

Typical WB di PT Pertamina:

Pelapor menghubungi
PertaminaClean melalui:

Operator 
Pusat

Kontak
mengajukan
pertanyaan

yang relevan

Operator 
Pusat

Kontak
membe-

rikan
pemanggil

suatu
nomor

pengenal
yang unik

Penyelidik 
forensik
Deloitte 

meninjau 
daftar 

panggilan & 
memper-
siapkan 
laporan 
tertulis 

termasuk 
tindak 
lanjut

Laporan
kejadian
dimasuk-

kan ke
eRoom

dan
pemberi-
tahuan
email  

dikirim ke
pimpinan
Pertamina 

Clean

Tim 
Pertamina 

Clean 
menindak
lanjuti dan
memberi-

kan umpan
balik

kepada
Deloitte   
untuk

disampai-
kan ke

pemanggil

Pusat 
kontak 
Deloitte 

memberi-
kan umpan 

balik ke 
pemanggil 

melalui 
nomor 

pengenal 
unik

Tim 
Pertamina

Clean 
melanjutkan

tindakan
perbaikan dan
memberikan
umpan balik
ke Deloitte

Pelapor menghubungi
PertaminaClean untuk tindak

lanjut

Pelapor
Deloitte
Pertamina Clean

Sumber: Presentasi Ir. Waluyo, Direktur PT. Pertamina
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Selanjutnya penanganannya ada dua, yaitu bisa dilakukan dengan 
menerapkan sistem kontrol internal yang sudah ada dan bisa juga di-
lakukan oleh pihak ketiga yang khusus menangani whistleblower system 
di Pertamina. Lebih lanjut dĳ elaskan oleh sumber dari Pertamina, jika 
yang melakukan kesalahan berposisi di bawah jajaran direktur, maka 
yang bertanggung jawab untuk menangani adalah direksinya. Semen-
tara jika yang melakukan kesalahan adalah berposisi di atas direktur, 
tetapi di bawah komisaris, maka tanggung jawab penanganannya di-
lakukan oleh komisaris.

Hal lainnya yang penting adalah mengenai ukuran nilai atau dapat 
tidak dianggapnya seseorang melakukan kesalahan. Pengalaman Per-
tamina menyatakan bahwa ukuran tersebut ditentukan sendiri oleh 
perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sejauhmana nilai tersebut di-
anggap penting atau harus ditegakkan, juga tergantung dari perusa-
haan atau organisasi tersebut. Pertamina sendiri menggunakan ukuran 
etika bisnis dan code of conduct dari perusahaan sendiri. Batasan ini ti-
dak ditentukan lebih dahulu sebelum ada whistleblower, namun dapat 
dilaksanakan secara bersamaan. Karena ini juga untuk membangun 
etika bisnis yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif. 

 Bagaimana Sanksi dan Reward-nya?
Dalam sistem whistleblower yang dibangun oleh Pertamina, ada sanksi 
yang diberikan kepada terlapor jika terbukti melakukan kesalahan 
atau pelanggaran. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa pemutusan 
hubungan kerja, turun golongan pangkat, surat peringatan, teguran 
lisan. Sementara untuk reward terhadap pelapor, Pertamina tidak mem-
berikannya karena perusahaan kuatir jika pemberian reward dĳ adikan 
motivasi whistleblower, bukan untuk kepentingan pengembangan dan 
kemajuan perusahaan. 

Berdasarkan pengalaman yang ada, yang selama ini yang melaporkan 
adalah pegawai, supplier, dan pelanggan. Hal-hal lain yang penting di 
dalam sistem whistleblower di Pertamina:
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 Pengaduan yang mudah diakses. 
 Menerima pengungkapan secara anonim.
 Dijamin kerahasiaannya dan tidak ada pembalasan dendam.  
 Tindak lanjut yang cepat dan tuntas.
 Tersedia komunikasi antara pengungkap dengan penerima 

laporan.
Berikut tabel jumlah sanksi dan jenisnya dalam sistem whistleblower 
yang berlaku di Pertamina:

Tindak Lanjut Sanksi Pembinaan

Sumber: Presentasi Ir. Waluyo, Direktur Pertamina

Informan dari Pertamina mengakui bahwa masih banyak hal yang 
menjadi tantangan penerapan sistem whistleblower di Pertamina. Tan-
tangan tersebut sebagai berikut:

- Perubahan pimpinan
 Perubahan di tingkat pimpinan dapat menjadi masalah 
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ketika pimpinan yang baru tidak memiliki komitmen untuk 
menyelenggarakan good corporate governance. 

- Komitmen pimpinan tingkat atas untuk selalu fokus dalam 
pembinaan dan penegakan disiplin. Jika komitmen untuk 
ini masih kuat di pimpinan tingkat atas, maka pelaksanaan 
dan penerapan sistem ini akan berhasil dan bahkan akan 
meningkatkan prestasi kerja perusahaan.

- Tindaklanjut hasil investigasi baik dari laporan WBS atau 
audit internal. 

Pertamina sendiri mencatat selama durasi Agustus 2008 hingga 
Februari 2010, terdapat sekira 600 laporan yang masuk. Dari jum-
lah tersebut ternyata hanya 7 laporan yang terbukti. Berikut rincian 
data dari Pertamina:

St

Jum
600

526

Rincian Kontak Whistleblowing System (Agustu

Sumber: Presentasi Ir. Waluyo, Direktur Utama Pertamina
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Hal lain yang tak kalah penting adalah dalam rangka menyukseskan 
pelaksanaan whistleblower system, Pertamina melakukan sosialisasi ke-
pada para pekerjanya berupa pendidikan, yang di dalamnya mengenai 
etika bisnis dan pelaporan whistleblower. Selain itu pihak manajemen 
Pertamina juga mencetak buku saku untuk menyosialisasikan sistem ini.

E. Menuju Whistleblowing di Indonesia

1. Bagaimana Seharusnya Whistleblower Mengungkap
Indonesia belum memiliki ketentuan khusus mengenai prosedur dan 
mekanisme pengungkapan fakta oleh peniup peluit atau whistleblower. 
Selama ini mekanisme yang digunakan masih mendasarkan pada per-
lindungan saksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Negara ini masih tertinggal dengan negara-negara lain seperti 
Amerika Serikat dan Australia yang telah memiliki aturan khusus 
yang menjamin perlindungan terhadap pengungkap kejahatan pub-
lik. Meski demikian, sejalan dengan perkembangan perekonomian 
dan kemajuan zaman, sudah selayaknya Indonesia mulai mengadop-
si pentingnya jaminan perlindungan terhadap whistleblower. 

Bagian ini hendak mendeskripsikan sejumlah catatan penting yang 
dapat digunakan sebagai bahan rujukan menuju pembentukan sistem 
dan mekanisme perlindungan whistleblower di Indonesia. Hal paling 
dasar dalam sistem dan mekanisme perlindungan peniup peluit adalah 
dengan memberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya 
pengungkapan dilakukan, informasi yang dapat diungkap, dan 
lembaga yang berwenang untuk menangani pengungkapan. 

Satu hal penting lain yang perlu diketahui whistleblower adalah dasar 
dan legitimasi tindakan-tindakannya dalam mengungkap rahasia. Per-
spektif yang harus digunakan yakni bahwa whistleblowing tidak meru-
pakan ketidakpatuhan, melainkan sebagai pemenuhan tanggung 
jawab kewarganegaraan. Dalam kerangka ini, pengungkapan di-
lakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. 
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Orang-orang yang memiliki perhatian terhadap kepentingan publik 
dan berencana untuk mengungkap sebuah skandal harus mengetahui 
beberapa hal penting di bawah ini:

 Informasi mengenai Tindakan yang Dilarang, Bertentangan, 
dan Membahayakan Kepentingan Publik

Sebelum melakukan suatu pengungkapan, seorang pengungkap fakta 
atau whistleblower harus mengetahui terlebih dulu batasan tindakan-
tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan 
publik. Pengetahuan ini diperlukan agar pengungkapannya tidak diang-
gap sebagai kebohongan, fi tnah atau pencemaran nama baik, pemberian 
keterangan palsu atau pembocoran rahasia. 

Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifi k 
mengatur jenis tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan dan 
membahayakan kepentingan publik. Ketentuan mengenai tindakan 
yang dimaksud masih tersebar di sejumlah UU. Beberapa UU inilah 
yang dapat dĳ adikan pedoman bagi seorang whistleblower untuk me-
nentukan tindakan yang hendak diungkap itu masuk kategori dila-
rang, bertentangan maupun membahayakan kepentingan publik.

Contoh perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan-
perundang-undangan di Indonesia, yakni:

1. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam KUHP;
2. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UU Tindak Pidana 

Korupsi;
3. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UU Tindak Pidana 

Narkotika;
4. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UU Terorisme;
5. Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UU Pengelolaan 

Hidup;
6. Tindakan-tindakan yang dilarang dalam UU Kesehatan;
7. Tindakan-tindakan yang dilarang dalam UU Konsumen, dan 

UU lainnya yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan 
publik. 
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Secara khusus, bisa juga ditujukan terhadap tindakan-tindakan, 
perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, 
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban 
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan keru-
gian materiil atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.  

 Lembaga yang Menangani Whistleblowing 
Seorang whistleblower juga penting untuk mengetahui lembaga 
mana yang berwenang menangani proses pengungkapan 
dan memberinya perlindungan. Hal ini perlu ditekankan 
berkaitan dengan proses penanganan laporan pengungkapan 
supaya ditangani secara cepat dan tepat. Sementara sebagai 
peniup peluit, seorang whistleblower pun mendapat jaminan 
keamanan atas informasi yang diberikan. 

Dalam konteks Indonesia, pengungkapan sebuah skandal 
dapat dilakukan dengan melapor kepada lembaga-lembaga 
yang berdasarkan UU memiliki kewenangan untuk 
menangani kasus-kasus whistleblowing, seperti LPSK, Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, 
Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional, dan 
Komisi Kejaksaan.  

 Resiko Pengungkapan 
Salah satu hal yang juga penting untuk diketahui seseorang yang akan 
menjadi whistleblower adalah resiko atas pengungkapan yang dilaku-
kannya. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat Indonesia belum 
memiliki UU yang melindungi whistleblower. Seringkali seorang peniup 
peluit mengalami kriminalisasi balik sebagai ganjaran atas tindakan 
whistleblowing-nya.

Beberapa contoh whistleblower yang menerima resiko tersebut antara 
lain Susno Duadji, Vincent, Khairiansyah, dan Agus Condro. Kasus-
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kasus ini menunjukkan bahwa proses pengungkapan ini sangat rentan 
membahayakan para pengungkap fakta terjadinya sebuah skandal 
publik itu sendiri. 

Tidak hanya jabatan, harta, keselamatan jiwa dan keluarganya pun 
dapat terancam sebagai akibat pengungkapan yang dilakukan. Seorang 
pegawai misalnya, dapat dikenakan pemutusan kerja. Mereka juga 
akan masuk dalam blacklist yang tidak mendapat surat rekomendasi 
untuk kenaikan pangkat dan jabatan, akan dipindahkan, diturunkan 
posisinya, dan tidak akan mendapat promosi. 

Dalam kasus yang menimpa Susno Duadji, Vincent, Agus Condro, dan 
Khairiansyah, mereka dikriminalkan balik serta dĳ ebloskan ke dalam 
penjara. Sementara resiko yang paling buruk, akan dibunuh, seperti 
dalam kasus hilangnya arca keraton Solo.

2. Bagaimana Membentuk UU Perlindungan Whistleblower 
UU yang komprehensif mengenai whistleblowing pada umumnya me-
miliki defi nisi yang luas mengenai “kesalahan”. Jenis kesalahan yang 
umumnya diatur dalam UU meliputi maladministrasi, tindak pidana, 
bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan dan penyalahgunaan 
kekuasaan. 

Seseorang akan dianggap dan diakui sebagai whistleblower apabila dengan 
itikad baik menyerahkan laporan mengenai adanya ‘kesalahan’. Setelah 
itu lembaga yang berwenang menetapkan dia sebagai whistleblower yang 
akan dilindungi dari ancaman dan bahaya pembalasan. 

Di beberapa negara dengan UU yang komprehensif, mensyaratkan 
pengungkapan atau whistleblowing dalam suatu organisasi. Laporan 
dapat disampaikan kepada atasan, badan atau lembaga pengawasan, 
atau organisasi yang ditugaskan oleh pemberi kerja berdasarkan per-
aturan organisasi mengenai prosedur pengungkapan. 

Beberapa negara di Eropa Timur membedakan antara pelaporan ko-
rupsi dan pelaporan perbuatan yang tidak etis atau melawan hukum. 
Di negara lainnya, UU-nya lebih mendorong adanya mekanisme 



85

eksternal, seperti  lembaga antikorupsi atau lembaga yang bertugas 
memerangi kejahatan ekonomi dan korupsi.

 Pentingnya Peraturan yang Terpisah
Kewajiban untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, korupsi, 
penipuan atau tindak pidana lainnya merupakan hal yang umum di 
banyak negara, termasuk di Indonesia. Perlindungan whistleblower 
merupakan konsekuensi logis dari kewajiban tersebut. 

Namun, belum adanya mekanisme dan perlindungan yang mema-
dai, serta masih lemahnya penegakan hukum, merupakan masalah 
tersendiri bagi whistleblower. Sebagai pengungkap skandal kejahatan 
publik, sosok whistleblower nyaris tak memiliki perlindungan hukum.

Terdapat beberapa peraturan yang secara eksplisit mengatur per-
lindungan terhadap whistleblower, seperti UU Perlindungan Saksi 
dan Korban yang sering dianggap melindungi whistleblower, juga 
UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi. Hanya saja peraturan-peraturan tersebut tidak 
secara jelas mengatur mengenai apa dan bagaimana pengungkapan 
itu dapat dilakukan. Serta bagaimana cara dan mekanisme perlindungan 
terhadap whistleblower.  

Oleh karenanya, saat ini diperlukan adanya sebuah UU yang secara 
khusus mengatur mengenai whistleblower. UU ini diproyeksikan untuk 
memastikan mekanisme pengungkapan dan perlindungan terhadap 
whistleblower untuk mengungkap suatu ‘kesalahan’ atau penyalah-
gunaan wewenang yang membahayakan kepentingan publik. 

Orang cenderung tak berani mengungkap kejahatan karena takut akan 
adanya pembalasan, pemecatan, atau pemaksaan untuk mengundur-
kan diri dari suatu jabatan tertentu atas tindakan pengungkapannya. 
Oleh karenanya, penting bagi Indonesia untuk segera membentuk dan 
memiliki UU khusus yang mengatur mengenai cara dan mekanisme 
perlindungan bagi whistleblower. 
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 Beberapa Hal yang Harus Diatur dalam UU Whistleblower
Untuk menjadikan praktik pengungkapan atau whistleblowing masuk 
sebagai hak atau kewajiban, terdapat beberapa hal yang perlu untuk 
dimasukkan ke dalam suatu peraturan yang mengatur mengenai whis-
tleblower, antara lain:

1. Prosedur Pengungkapan
Ada sejumlah pilihan mekanisme prosedur pengungkapan adanya 
tindakan penyalahgunaan, perilaku tidak etis, maupun kegiatan yang 
membahayakan keselamatan dan kepentingan publik, kesalahan dan 
perilaku tidak etis yang sudah dipraktekkan. Prosedur tersebut mulai 
dari layanan hotline yang khusus ditujukan menerima laporan-laporan 
ataupun secara elektronik, seperti yang dikembangkan KPK. 

Beberapa waktu lalu dunia diguncang oleh penyebarluasan informasi raha-
sia oleh Wikileaks mengenai kejahatan perang Irak hingga isi kawat diplo-
matik Kedutaan Besar AS di Jakarta. Semua informasi yang dirilis oleh situs 
tersebut terkait dengan kepentingan publik, penyalahgunaan kekuasaan, 
perilaku tidak etis maupun kegiatan yang membahayakan keselamatan 
dan kepentingan publik. Namun pembocoran dan pengungkapan tersebut 
tidak ada tindak lanjutnya. Wikileaks memang tidak memiliki kapasitas dan 
kewenangan untuk melakukannya. 

Artinya, dalam prosedur pengungkapan, penting adanya saluran dan 
prosedur yang dapat diakses setiap orang untuk mengungkap infor-
masi kejahatan publik, termasuk lembaga yang bertugas untuk menin-
daklanjutinya. Selain itu, keberadaan lembaga yang otoritatif tersebut 
juga untuk memastikan bahwa orang tahu di mana untuk melaporkan 
dan memahami saluran dan prosedur yang tersedia. 

2. Pentingnya Langkah yang Jelas Dalam Tindak Lanjut 
Pengungkapan

Laporan mengenai tindakan penyalahgunaan, perilaku tidak etis mau-
pun kegiatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan 
publik harus segera ditanggapi lembaga yang berwenang. Langkah ini 
guna memastikan bahwa prosedur dan mekanisme yang tersedia ini 
tidak menimbulkan kebingungan dan frustasi bagi para whistleblower 
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atau orang-orang yang melakukan pengungkapan. Karena apabila 
pengungkapan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius, justru dapat 
membahayakan orang-orang yang mengungkap sendiri. 

Oleh karenanya, penting untuk membuat dan mencantumkan lang-
kah-langkah yang jelas untuk menindaklanjuti laporan mengenai 
pengungkapan. Misalnya, bagaimana menerima dan membaca lapo-
ran yang diajukan; bagaimana menyelidikinya; siapa yang harus di-
mintai informasi dan keterangan berkaitan perkembangan whistle-
blowing, bagaimana rekomendasi maupun tindak lanjutnya. 

3. Anonimitas dan Pelaporan Rahasia 
Selain prosedur dan langkah tindak lanjut, hal penting lainnya un-
tuk menjamin dan memastikan proses pengungkapan berjalan efektif 
adalah bagaimana menjaga dan melindungi anonimitas pelapor mau-
pun pelaporan yang dilakukan secara rahasia, yang tidak mengung-
kapkan identitas para pengungkap. Sejauhmana anonimitas dan 
pelaporan secara rahasia itu dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh 
lembaga yang berwenang. 

Istilah anonim harus dipahami berkaitan dengan suatu pengungkapan 
dilakukan melalui saluran yang meyakinkan ada, hubungan dengan 
orang yang memberikan informasi, seperti informasi yang dikirim tan-
pa alamat pengirim, laporan telepon yang tidak bisa dilacak atau email 
dikirim dari email yang account-nya diblokir. 

Anonimitas juga harus dipahami bahwa informasi mengenai identitas 
whistleblower hanya diketahui oleh penerima pengungkapan, misalnya 
LPSK atau lembaga yang bertugas melindungi whistleblower, yang me-
miliki kewajiban untuk menjaga identitas  whistleblower, baik terhadap 
organisasi atau lembaga tempat dia bekerja, pers maupun masyarakat. 

4. Perlindungan 

Setelah prosedur dan masalah anonimitas, harus dipertimbangkan 
bahwa para whistleblower ini harus mendapatkan perlindungan yang 
memadai dari lembaga yang berwenang. Perlindungan ini sebagai tim-
bal balik kewajibannya sebagai warga negera yang mau mengungkap 
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tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan publik. Per-
lindungan juga perlu diberikan kepada para pengungkap fakta dari 
kemungkinan pembalasan dari orang, organisasi, lembaga ataupun 
perusahaan-perusahaan yang telah dilaporkannya. Sehingga, diperlu-
kan adanya mekanisme yang menjamin perlindungan terhadap whis-
tleblower dan keluarganya. 

Tanpa adanya perlindungan yang memadai, resiko dari suatu 
pengungkapan bagi whistleblower mungkin akan sangat besar 
dibandingkan dengan proses pengungkapan itu sendiri. 



Bab V
Profi l Tokoh Whistleblower

Pada bagian ini akan disajikan profi l para whistleblower dari berbagai 
negara. Penyajian narasi ketokohan para peniup peluit ini ditujukan 
supaya dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk mengenal lebih dekat 
sosok-sosok tersebut. Profi l whistleblower yang ditampilkan berasal dari 
Amerika Serikat, China, Jepang, India, Korea Selatan, Indonesia, dan 
Australia. 

Para peniup peluit tersebut bekerja di berbagai sektor publik. Mulai 
dari seorang polisi analis pertahanan, dokter hingga direktur utama 
bayangan. Berikut profi l singkat dan peran pengungkapan (whistle-
blowing) mereka:

 Frank Serpico
Nama lengkapnya Francesco Vincent Serpico. Dia lahir pada 14 April 
1936 di Brooklyn, New York. Kedua orang tuanya bernama Vincenco dan 
Mario Giovanna Serpico. Pada usia 18 tahun, Frank Serpico mendaft ar 
di Angkatan Darat Amerika Serikat, dan menghabiskan dua tahun 
di Korea. Kemudian dia bekerja sebagai seorang penyelidik swasta 
paruh waktu. Dia juga bekerja sebagai penasehat muda saat sedang 
berkuliah di Brooklyn College. 

Pada 1959, Frank Serpico bergabung dengan kepolisian dan dilantik se-
bagai petugas patroli di New York. Anak imigran Italia tersebut lantas 
menggeluti profesi tersebut selama 12 tahun. Dua tahun kemudian dia 
dipindahkan ke bagian Biro Identifi kasi Pidana (BCI – Bureau of Criminal 
Identifi cation) yang bertugas untuk melakukan pengajuan sidik jari. 

Serpico kemudian ditugaskan untuk bekerja dengan berpakaian preman, 
laiknya sedang menyamar, di wilayah Brooklyn dan Bronx. Dengan pem-
bawaan barunya itu dia mulai mengetahui terjadinya korupsi yang 



90

meluas. Dia secara konsisten menghindar untuk tidak mengambil ba-
gian dalam korupsi. Di sana dia tidak bertugas lama. 

Pada tahun 1967, dia melaporkan “bukti yang dapat dipercaya terkait 
korupsi yang meluas dan sistematis di kepolisian”. Namun, birokrasi 
memperlambat usahanya, sampai dirinya bertemu dengan petugas 
lainnya, David Durk. Rekannya ini yang gigih membantunya melawan 
korupsi. 

Serpico percaya bahwa rekan-rekannya mengetahui tentang pertemuan 
rahasia yang berlangsung dengan penyidik polisi dan di suatu tempat 
yang dirahasiakan. Serpico menuliskan peristiwa ini di halaman depan 
New York Times, pada 25 April 1970. Dalam artikelnya itu, dia mengulas 
praktik korupsi yang meluas di Kepolisian Kota New York. 

Sebagai dampak tulisan Serpico, Walikota John V. Lindsay membentuk 
panel khusus beranggotakan lima orang untuk menyelidiki korupsi di 
kepolisian. Panel ini dinamakan Komisi Knapp merujuk nama pimpi-
nannya: Whitman Knapp. 

Pada 3 Februari 1971, pukul 22.42, menjadi saat paling nahas dalam 
perjalanan karir Serpico sebagai polisi. Dia tertembak saat terjadi peng-
gerebekan obat-obatan di 778 Driggs Avenue, di Williamsburg, daerah 
Brooklyn. Kejadian ini diawali adanya informasi kepada petugas dari 
Brooklyn Utara yang menyebutkan sedang berlangsung transaksi obat-
obatan di sana. Dua dari petugas tersebut, Gary Roteman dan Arthur 
Cesare, berada di depan mobil; petugas ketiga, Paul Halley, berdiri di 
depan gedung apartemen. 

Sedang Serpico keluar dari mobil bertugas memanjat tangga darurat, 
melihat dari atap, masuk melalui pintu darurat, berjalan menuruni tang-
ga, dan mengamati proses pembelian heroin. Dia mendengar kata sandi 
untuk mengikuti dua anak yang sedang diintainya, keluar ruangan.

Polisi melompat di depan dua anak itu. Salah satu dari anak itu ke-
dapatan memiliki dua kantong berisi heroin. Petugas Halley tetap 
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berada di dalam mobil dengan dua anak itu beserta heroin yang di-
miliki mereka. Sementara Roteman memberitahu Serpico untuk pura-
pura melakukan pembelian obat-obatan supaya pintu dibuka. Ketiga 
petugas tersebut naik tangga menuju lantai tiga. 

Serpico mengetuk pintu dan tangan lainnya berada di dalam jaket sam-
bil memegang pistol Browning Hi-Power 9mm. Pintu pun terbuka be-
berapa inci dengan rantai masih terpasang. Serpico lantas mendorong 
pintu itu hingga rantai terlepas. 

Dia lalu mengganjal pintu dengan badannya, tapi penjual di sisi lain 
mencoba untuk menutup pintu itu. Merasa kewalahan, Serpico kemu-
dian memanggil rekannya. Namun mereka tidak datang untuk mem-
bantu. Wajahnya pun ditembak dari jarak dekat dengan pistol .22LR. 
Peluru menembus pipinya, tepat di bawah mata dan bersarang di atas 
rahangnya. Dia kehilangan keseimbangan, dan akhirnya jatuh ke lan-
tai. Bruuk. Darah mulai mengalir dari tempat tembakan. Teman-teman 
Serpico gagal untuk menyampaikan kode “10-13” yang artinya seorang 
petugas telah ditembak. 

Dalam kondisi tertembak, Serpico diselamatkan oleh seorang pria Hispan-
ik tua yang tinggal di sebuah apartemen yang berdekatan dengan aparte-
men tersangka. Pria itu menghubungi layanan darurat dan melaporkan 
bahwa seorang pria telah ditembak. Pria ini kemudian menemani Ser-
pico hingga bantuan medis tiba. Sebuah mobil polisi kemudian meng-
hampirinya, namun petugas tersebut tidak menyadari identitas Serpico, 
dan akhir membawa ke RS Green Point. 

Akibat tembakan tersebut, telinga kiri Serpico menjadi tuli karena saraf 
pendengarannya putus. Selain itu, dia juga menderita sakit kronis yang 
disebabkan fragmen yang bersarang di otaknya. Sehari setelah penem-
bakan, Serpico dikunjungi oleh Walikota John V. Lindsay dan Komisaris 
Polisi Patrick V. Murphy. Dalam kondisi terbaring di tempat tidur, kepoli-
sian telah melecehkannya dengan tetap melakukan pemeriksaan pada 
dirinya. Dia selamat, dan akhirnya bersaksi di depan Komisi Knapp. 
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Keadaan seputar penembakan Serpico dengan cepat menjadi per-
tanyaan. Serpico, yang dipersenjatai dalam penyerangan obat-
obatan itu, hanya ditembak setelah sempat berpaling dari tersangka, 
ketika ia menyadari bahwa dua petugas yang menemaninya ke lokasi 
tidak mengikutinya masuk ke dalam apartemen. Hal ini menimbulkan 
pertanyaan apakah benar Serpico dibawa ke apartemen oleh rekannya 
agar dia dieksekusi. Anehnya kecelakaan yang menimpanya itu tidak 
benar-benar diselidiki. Justru petugas yang terlibat dan tidak memberi-
kan pertolongan padanya malah dianugerahi medali. Pada 3 Mei 1971, 
Majalah New York Metro menerbitkan sebuah artikel tentang Serpico 
berjudul “Potret dari Seorang Polisi yang Jujur”. 

Seminggu setelah artikel New York Metro tersebut terbit, Serpico bersaksi 
dalam persidangan seorang letnan NYPD yang dituduh menerima 
suap dari penjudi. Pada tanggal 14 Mei 1971, Serpico dianugerahi 
sebuah perisai emas oleh komisaris polisi dan dipromosikan menjadi 
seorang detektif. 

 Daniel Ellsberg 
Daniel Ellsberg lahir pada 7 April 7 1931, di Chicago, Illinois, namun dia 
dibesarkan di Detroit, Michigan, serta bersekolah di Cranbrook. Selepas 
sekolah, Ellsberg mendapatkan beasiswa di Universitas Harvard, dan 
meraih gelar BS dalam bidang ekonomi dengan predikat summa cum 
laude, pada 1952. Dia kemudian mendapatkan beasiswa Woodrow Wilson 
untuk belajar di Universitas Chambridge.

Satu tahun kemudian Ellsberg kembali ke Harvard untuk sekolah 
pascasarjana. Namun pada 1954, ia meninggalkan Harvard untuk ber-
gabung di Korps Marinir AS. Ia lulusan pertama di kelas dengan ham-
pir 1.100 letnan di Sekolah Dasar Korps Marinir di Quantico, Virginia.
Di sekolah marinir tersebut, dia menjabat sebagai pemimpin pleton 
dan komandan kompi di Divisi Infanteri Tingkat 2 Marinir. 

Setelah memenuhi dua tahun komitmen sebagai Petugas Cadangan, 
dia dipecat dari Korps dengan pangkat letnan satu, pada 1957. Dia 
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kembali melanjutkan studi pascasarjana di Harvard tapi tak bertahan 
lama. Setelah dua tahun di sana, dia memutus studi akademisnya lagi 
untuk bekerja di RAND Corporation. Di lembaga think-tank itu, 
Ellsberg berkonsentrasi pada strategi nuklir. 

Ellsberg bertugas di Pentagon dari bulan Agustus 1964 di bawah 
Menteri Pertahanan, Robert McNamara. Ketika terjadi insiden Teluk 
Tonkin, dia sedang bertugas pada malam hari dan melaporkan kejadi-
an tersebut ke McNamara. Dia kemudian bertugas selama dua tahun 
di Vietnam, bekerja untuk Jenderal Edward Lansdale sebagai seorang 
sipil di Departemen Luar Negeri. 

Setelah bertugas di Vietnam, Ellsberg kembali bekerja di RAND. Pada 
tahun 1967, ia memberikan kontribusi atas studi rahasia tinggi terkait 
dokumen yang diklasifi kasikan tentang  pelaksanaan Perang Vietnam 
yang telah ditugaskan oleh Menteri Pertahanan McNamara. 

- Kertas Kerja Pentagon atau Pentagon Papers

Pada akhir 1969, dengan bantuan mantan koleganya di RAND Corpo-
ration, Anthony Russo, dan staf dari Senator Edward Kennedy, Ells-
berg diam-diam membuat beberapa kumpulan fotokopi dari dokumen 
Perang Vietnam yang diaksesnya. Dia kemudian menyusun dan mem-
buat hipotesis berdasar ribuan dokumen tersebut. 

Dari rangkaian dokumen-dokumen menunjukkan antara lain Pemerin-
tahan Johnson secara sistematis telah berbohong, tidak hanya kepada 
publik, tetapi juga kepada Kongres. 

Ellsberg dan rekannya mengungkapkan bahwa Pemerintah se-
benarnya telah memiliki pertimbangan sejak awal bahwa kemung-
kinan besar perang tidak dapat dimenangi. Mengingat perang tetap 
berlanjut, maka jumlah korban yang tewas diyakini lebih banyak dari 
jumlah yang pernah diakui kepada publik. Dokumen tersebut terkenal 
dengan nama Pentagon Papers. 
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Ellsberg memutuskan untuk menggandakan dokumen tersebut. Dia 
menemui beberapa orang yang belakangan turut mempengaruhi si-
kapnya, antara lain Gary Snyder, penyair  yang kritis melawan kebi-
jakan luar negeri AS pada masa itu. Ellsberg sebelumnya pernah ber-
temu dengan Gary di Kyoto pada 1960an.

Pada masa-masa itu telah terjadi perubahan sikap pada diri Ellsberg. 
Dia mulai menghadiri acara-acara antiperang. Dia merasa makin ter-
cerahkan setelah menghadiri.konferensi Liga Anti Perang di Haver-
ford College pada Agustus 1969. Dalam konferensi tersebut Ellsberg 
mendengarkan pidato Randy Kehler, yang kelak mempengaruhinya 
dalam bersikap maupun bertindak terhadap kebĳ akan perang AS.

Selama tahun 1970, Ellsberg secara diam-diam berusaha untuk mem-
bujuk beberapa senator AS yang simpatik, di antaranya, Ketua Senat 
Komite Hubungan Luar Negeri, J. William Fulbright, dan George Mc-
Govern, seorang senat yang antiperang. Ellsberg memberikan kertas 
tersebut di forum Senat melalui dua senator tersebut karena seorang 
Senator tidak dapat dituntut atas apapun yang dikatakannya di luar 
Senat. Ellsberg mengatakan kepada Senator AS bahwa mereka harus 
siap dipenjara untuk mengakhiri Perang Vietnam. 

Selain kepada senator, Ellsberg juga membagikan beberapa salinan 
dari dokumen tersebut untuk diedarkan secara pribadi, termasuk di 
kalangan sarjana di Institute for Policy Studies (IPS) Media besar New 
York Times juga dia bagi melalui reporternya, Neil Sheehan, dengan 
jaminan kerahasiaan yang belakangan dilanggar Sheehan sendiri. 

Pada hari Minggu, 13 Juni 1971, Times menerbitkan dokumen per-
tama dari sembilan kutipan dan komentar dari kumpulan dokumen 
sebanyak 7.000 halaman itu. Pemerintahan Nixon lantas mengajukan 
keberatan atas pemuatan itu dan mengajukan gugatan kepada 
pengadilan. Pengadilan mengabulkannya permintaan Nixon. 
Pengadilan memutus Times dilarang menerbitkan artikel selama 
15 hari. 
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Meski Times mengalami kekalahan di pengadilan, Ellsberg tak kehilangan 
akal. Segera dia membocorkan dokumen untuk suratkabar berpengaruh 
lainnya, The Washington Post, bersama 17 surat kabar lainnya. 

Pada tanggal 30 Juni, Mahkamah Agung membuat putusan menggem-
parkan dalam sejarah kebebasan pers di AS. MA menganulir putusan 
pengadilan sebelumnya dan memerintahkan agar publikasi Times 
dapat dilanjutkan secara bebas (New York Times Co v. Amerika Serikat). 
Meskipun Times tidak mengungkapkan Ellsberg sebagai sumber mere-
ka. namun demi keamananya dia memilih bersembunyi selama 13 hari 
sesudah putusan MA keluar. Dia menduga bahwa bukti akan menun-
juk kepadanya sebagai sumber dari rilis tersebut. 

Pada tanggal 29 Juni 1971, Senator AS, Mike Gravel, yang berasal dari 
Alaska mencantumkan 4.100 halaman dari kertas kerja tersebut ke 
dalam catatan Subkomite untuk Bangunan dan Lapangan Publik. Ri-
buan halaman tersebut dia terima dari Ellsberg melalui Ben Bagdikian, 
seorang editor pada Washington Post. Bagian dari kertas kerja ini kemu-
dian diterbitkan oleh Beacon Press. 

Dengan dikeluarkannya kertas ini, maka secara politis memalukan un-
tuk tidak hanya bagi mereka yang terlibat dalam Pemerintahan Johnson 
dan Kennedy, tetapi juga pihak berkepentingan di Pemerintahan Nixon. 
Rekaman kantor Nixon dari 14 Juni 1972 menunjukkan bahwa H.R. 
Haldeman menggambarkan menggambarkan situasi yang terjadi ke-
pada Nixon :

... kemudian anggota kabinet Donald Rumsfeld sedang membuat 
pernyataan pada pagi hari ini. Bagi masyarakat umum, mereka 
adalah sekelompok orang yang sulit dipahami. Tetapi dari hal 
yang sulit dipahami datanglah hal yang sangat jelas .... Hal ini 
menunjukkan bahwa orang melakukan hal-hal yang Presiden 
ingin lakukan, meskipun itu salah, dan Presiden pun bisa salah. 

John Mitchell, Jaksa Agung pada pemerintahan Nixon, hampir se-
cepatnya mengeluarkan telegram kepada Times yang memerintahkan 
penghentian publikasi. Namun Times menolaknya. Penolakan ini yang 
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melatari pengajuan tuntutan oleh Pemerintah terhadap suratkabar ter-
besar di AS itu. 

Meskipun akhirnya Times memenangkan sidang sebelum Mahkamah 
Agung AS, sebuah pengadilan banding memerintahkan Times untuk 
sementara menghentikan publikasi lebih lanjut. Hal ini merupakan 
upaya pertama yang berhasil dilakukan oleh pemerintah federal untuk 
menahan penerbitan suratkabar utama sejak presiden Abraham Lin-
coln selama Perang Saudara AS. Ellsberg merilis Kertas Kerja Pentagon 
untuk 17 surat kabar lain dalam tindakan yang cepat. Hak pers un-
tuk menerbitkan surat kabar ditegakkan pada kasus New York Times Co 
melawan Amerika Serikat.

Sebagai tanggapan terhadap kebocoran, pemerintahan Nixon memulai 
menebar ancaman lebih lanjut terhadap Ellsberg secara pribadi. Nixon 
memerintahkan Egil Krogh dan David Young untuk mengetahui rekam 
mental Ellsberg dari data psikiater Ellsberg. Operasi rahasia ini disetujui 
kolega Nixon, Ehrlichman, dengan catatan agar “tidak dapat dilacak.” 

Pada tanggal 3 September 1971, pembobolan kantor Lewis Fielding  
– berjudul  “Proyek Khusus Nomor 1 Hunt/Liddy” dalam catatan 
Ehrlichman dilakukan oleh Hunt, Liddy dan petugas CIA, Eugenio 
Martinez, Felipe de Diego dan Bernard Barker. Namun aksi mereka 
mengalami kegagalan untuk mencari fi le Ellsberg. Hunt dan Liddy 
berencana untuk masuk ke rumah Fielding, tapi Ehrlichman tidak me-
nyetujui pencurian kedua. 

Pembobolan tersebut tidak diketahui oleh Ellsberg atau publik sampai ter-
ungkap selama persidangan Ellsberg dan Russo pada bulan April 1973. 

- Sidang dan Pembatalan Sidang 
Pada 28 Juni 1971 atau dua hari sebelum keputusan Mahkamah Agung 
yang membolehkan New York Times untuk menerbitkan Kertas Kerja 
Pentagon, Ellsberg menyerah kepada Kejaksaan Amerika Serikat di 
Distrik Massachusett s, Boston. Ellsberg mengakui bahwa dia telah  
memberikan dokumen pada pers. Dia berkata : 
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Saya me rasa bahwa sebagai warga negara Amerika, sebagai warga negara yang 
bertanggung jawab, saya tidak bisa lagi bekerja sama dalam menyembunyikan informasi 
ini dari publik Amerika. Saya melakukan ini sudah jelas menyebabkan  bahaya bagi diri 
saya sendiri dan sa ya siap untuk menjawab semua konsekuensi dari keputusan ini.

Dia dan Russo menghadapi tuduhan di bawah UU Spionase tahun 1917 
dan tuduhan lainnya, termasuk pencurian dan konspirasi, mengakibat-
kan hukuman maksimum total 115 tahun. Persidangan mereka dimulai 
di Los Angeles pada 3 Januari 1973, dipimpin oleh Hakim Distrik AS, 
William Matius Byrne, Jr. 

Pada tanggal 26 April, pembobolan kantor Fielding diungkapkan ke-
pada pengadilan dalam memo untuk Hakim Byrne, yang kemudian 
diperintahkan agar dibagikan dengan pembela. 

Pada tanggal 9 Mei, bukti lebih lanjut dari penyadapan ilegal ter-
hadap Ellsberg itu terungkap dalam pengadilan. FBI telah banyak 
merekam percakapan antara Morton Halperin dan Ellsberg tanpa 
perintah pengadilan, dan selanjutnya penuntut telah gagal untuk 
membagikan bukti-bukti ini dengan pembelaan. 

Selama persidangan, Hakim Byrne juga mengungkapkan bahwa dia 
secara pribadi bertemu dua kali dengan John Ehrlichman. Tangan 
kanan Presiden Nixon itu menawari Hakim Byrne posisi direktur di 
FBI. Byrne menolak mempertimbangkan tawaran tersebut. Akibat per-
temuan ini Hakim Byrne pun menuai kritikan keras. Kasus Ellsberg 
menjadi tertunda. 

Oleh karena tindakan pemerintah yang tidak benar dan pengum-
pulan bukti yang ilegal, dan pembelaan oleh Leonard Boudin dan 
Profesor Harvard Law School, Charles Nesson, Hakim Byrne me-
nolak semua tuduhan terhadap Ellsberg dan Russo. Hakim meno-
lak klaim Pemerintah yang menyatakan telah “kehilangan” catatan 
penyadapan terhadap Ellsberg. Hakim 

Sebagai hasil dari pengungkapan pembobolan kantor Fielding selama 
persidangan, John Ehrlichman, HR Haldeman, Richard Kleindienst, 
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dan John Dean dipaksa keluar dari kantor pada 30 April. Mereka ke-
mudian dihukum karena kejahatan lain yang terkait dengan skandal 
Watergate.

Egil Krogh akhirnya mengaku bersalah atas konspirasi terhadap Ellsberg. 
Sementara penasihat Gedung Putih, Charles Colson, mengakutidak ada 
upaya untuk menghalangi proses peradilan dalam peristiwa tersebut. 
Pengadilan menyimpulkan bahwa Nixon, Mitchell, dan Haldeman telah 
melanggar hak Perubahan Keempat Halperins, tetapi bukan terkait Judul 
III. Para Halperins diberikan $ 1 pada kerusakan nominal pada bulan 
Agustus 1977.

Ellsberg kemudian mengklaim bahwa setelah sidang berakhir, Jaksa 
kasus Watergate, William H. Merrill, memberitahukannya rencana 
yang CIA untuk “benar-benar melumpuhkan” Ellsberg saat berpidato 
di muka umum. Dalam otobiografi nya, Liddy menggambarkan ren-
cana ini sebagai “proposal netralisasi Ellsberg”. 

Dalam rencana jahat ini tak jelas apakah Ellsberg hendak dibunuh 
atau dikirim ke rumah sakit. Liddy menyebut rencana berasal dari 
Howard Hunt. Dengan melibatkan pelayan Kuba-Amerika, dalam 
proposal ini disebutkan, Ellsberg akan dibius dengan LSD, dengan 
cara melarutkannya dalam sup. Supaya pada saat makan malam 
pengumpulan dana di Washington, “Ellsberg bingung pada saat dia 
berbicara”. Dengan demikian “membuatnya muncul dalam kasus 
obat” dan “mendiskreditkannya”. 

Plot ini melibatkan pelayan dari masyarakat Kuba Miami. Menu-
rut Liddy, ketika rencana itu akhirnya disetujui, “tidak ada wak-
tu yang cukup untuk mendapatkan pelayan Kuba naik dari ho-
tel Miami mereka dan ke tempat di Hotel Washington, tempat 
makan malam berlangsung” dan rencana itu “menjadi tertunda 
untuk kesempatan lain”.
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 Jiang Yanyong
Jiang Yanyong lahir tanggal 4 Oktober 1931. Profesi resminya adalah 
dokter dari Beĳ ing. Dia terkenal sebagai whistleblower di China karena 
berani mempublikasikan rahasia epidemi Sindrom Pernapasan Akut 
(Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) di negara itu. Dia juga men-
jadi anggota senior Partai Komunis China. 

Pada tahun 1989, Dr Jiang menjabat sebagai dokter Kepala Rumah 
Sakit Militer 301 di Beĳ ing. Dia dokter militer berpangkat setara Mayor 
Jenderal dalam barisan Tentara Pembebasan Rakyat. Di rumah sakit 
tersebut dia menyaksikan para siswa yang ikut melakukan aksi protes 
di Lapangan Tiananmen pada 1989 yang mengalami trauma hebat. 

Sejak akhir 2002 virus SARS mulai mewabah di China. Pada awal 2003, 
Pemerintah melakukan manipulasi data dengan mengurangi jumlah 
kasus SARS yang terjadi di China daratan. Pada 4 April 2003, Jiang 
mengirimkan surat elektronik sebanyak 800 kata ke Chinese Central 
Television 4 (CCTV4) dan PhoenixTV (HongKong) dan melaporkan fakta 
manipulasi Pemerintah tersebut. Meskipun tidak satu pun dari kedua 
media tersebut menjawab atau menerbitkan suratnya, informasi itu bo-
cor ke organisasi berita Barat. 

Beberapa hari setelah berkirim surat ke kedua stasiun tivi China, Dr. 
Jiang diwawancara melalui telepon oleh seorang wartawan dari Wall 
Street Journal. Kemudian pada hari yang sama, Susan Jakes, seorang 
wartawan Time di Beĳ ing juga menghubungi Dr. Jiang. 

Time menerbitkan berita yang menghebohkan dengan judul “Beĳ ing’s 
SARS Att ack”. Pada artikel ini, surat Dr. Jiang diterjemahkan ke dalam 
bahasa Inggris dan pertama kalinya, publik dibuat sadar akan situasi 
aktual yang terjadi di China. Surat ini mengakibatkan Walikota Beĳ ing 
dan Menteri Kesehatan mengundurkan diri pada 21 April 2003. Ke-
mudian Pemerintah China pun mulai aktif berurusan dengan epidemi 
yang berkembang. Kebanyakan ahli kesehatan masyarakat percaya 
bahwa tindakan ini dilakukan untuk mencegah agar penyakit itu tidak 
mencapai proporsi pandemik.
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Pada bulan Februari 2004, Dr. Jiang menulis sebuah surat terbuka ke-
pada Perdana Menteri Wen Jiabao, beberapa wakil perdana menteri, 
Politbiro dan anggota lain dari Pemerintah China. Surat itu meminta 
pemeriksaan kembali atas tanggung jawab Pemerintah China ter-
kait pembunuhan massal di Lapangan Tiananmen. Sejumlah sum-
ber media menunjukkan bahwa oleh karena peringkat senior Jiang 
Yanyong, maka Politbiro mendiskusikan apa yang harus dilakukan 
terhadap dirinya.

Pada 2 Juni 2004, dua hari sebelum peringatan 15 tahun pembunuhan 
massal Tiananmen, keluarga Dr. Jiang Yanyong di California melapor-
kan bahwa dia dan istri tuanya hilang dari rumah mereka di Beĳ ing, 
setelah mereka ditangkap dan ditempatkan di bawah tahanan militer. 

Banyak sumber menyatakan sejumlah anggota tingkat tinggi per-
caya bahwa Jiang Yanyong seharusnya diabaikan saja. Ada juga 
yang mengatakan pula bahwa penangkapan Yanyong adalah hasil 
dari intervensi pribadi Jiang Zemin, yang memiliki posisi sebagai 
Ketua Komisi Militer Pusat yang memerintahkan penangkapan Jiang 
Yanyong dengan alasan telah melanggar disiplin militer. Namun de-
sas-desus ini dianggap tidak ada hubungannya.

Pada 15 Juni 2004, sebuah sumber yang dekat dengan keluarga Jiang 
melaporkan bahwa Hua Zhongwei, istri tua Dr Jiang Yanyong, telah 
dibebaskan setelah dua minggu ditahan secara rahasia. Dia sendiri di-
bebaskan dari tahanan China pada tanggal 19 Juli 2004.

Dr. Jiang adalah sepupu Chiang Yan-shih, seorang pejabat tinggi 
Kuomintang yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari 
Presiden Republik China di Taiwan. Hal ini penting karena banyak 
yang merasa takut bahwa Dr. Jiang akan dituntut dengan alasan se-
bagai mata-mata untuk Taiwan.

Pada bulan Agustus 2004, Dr. Jiang dianugerahi Penghargaan Ramon 
Magsaysay untuk Pelayanan Publik. Menurut RMAF.org.ph, dewan 
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pengurus Ramon Magsaysay Award Foundation “mengakui kebera-
niannya untuk mengungkapkan kebenaran di China, mendorong 
langkah-langkah yang menyelamatkan nyawa untuk menghadapi an-
caman yang mematikan dari SARS.”

Pada tanggal 20 September 2007, New York Academy of Sciences mem-
berinya “Penghargaan Ilmuwan atas Hak Asasi Manusia The Heinz R. 
Pagels.”

 Jeffrey Wigand
Jeff rey S. Wigand lahir pada 17 Desember 1942 di New York dan dibe-
sarkan di Bronx dan kemudian di Pleasant Valley, New York. Setelah 
waktu singkat di militer—termasuk tugas singkat di Vietnam—dia 
meraih gelar Master dan PhD dari Universitas Negeri New York, 
Buff alo. Dia adalah mantan wakil presiden penelitian dan pengem-
bangan di Brown & Williamson di Louisville, Kentucky, yang se-
dang melakukan pengembangan rokok dengan bahayanya yang 
berkurang. 

Sebelum bekerja untuk Brown dan Williamson, Wigand bekerja un-
tuk beberapa perusahaan perawatan kesehatan, termasuk Pfi zer dan 
Johnson & Johnson. Selain itu, ia bekerja sebagai General Manager 
dan Direktur Pemasaran di Union Carbide di Jepang, dan sebagai Se-
nior Vice President di Technicon Instrument.

Wigand mulai bekerja untuk Brown & Williamson Tobacco Corpora-
tion pada Januari 1989. Setelah bekerja di sana selama kurang-lebih 
empat tahun, Wigand dipecat dari perusahaan pada 24 Maret 1993. 
Pemecatan tersebut diklaim Wigand karena dia tahu bahwa eksekutif 
perusahaan teratas sengaja menyetujui penambahan zat adiktif pada 
produk rokok mereka yang diketahui berupa karsinogenik, yang ter-
masuk zat adiktif. Wigand dan teman-temannya percaya bahwa zat ini 
meningkatkan bahaya bagi perokok, dan bagi perokok pasif melalui 
efek asap “tangan-kedua”.
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Wigand menjadi dikenal secara nasional sebagai whistleblower terkait 
keputusan perusahaan yang melibatkan pemilihan bahan dalam rokok 
mereka. Pada 4 Februari 1996 ketika berbicara pada program berita 
CBS 60 Menit, Wigand menyatakan Brown & Williamson sengaja me-
manipulasi campuran tembakau untuk meningkatkan jumlah nikotin 
dalam asap rokok, sehingga meningkatkan ‘efek’ bagi perokok. 

Nikotin merupakan zat alami dalam tembakau yang banyak dianggap 
bertanggung jawab atas efek kebiasaan dan kecanduan dari merokok. 
Wigand mengklaim bahwa dia kemudian dilecehkan dan menerima 
ancaman kematian anonim. 

Setelah itu Wigand memutuskan untuk mengajar kimia dan Jepang 
di du Pont Manual Magnet High School di Louisville, Kentucky. Di 
sana dia dĳ uluki ‘Guru Tahun 1996’. Pada akhirnya, Wigand tidak 
lagi mengajar sekolah menengah dan sebaliknya memberikan kuliah 
di seluruh dunia untuk berbagai khalayak penonton, termasuk anak-
anak, mahasiswa kedokteran dan hukum dan pembuat kebĳ akan. 

Wigand telah memberikan konsultasi kepada Pemerintah di seluruh 
dunia tentang kebĳ akan pengendalian tembakau. Negara yang pernah 
diberi konsultasi antara lain Kanada, Belanda, Skotlandia, Israel, Italia, 
Malta, Jerman, Perancis, Irlandia, Islandia, dan Jepang. 

Wigand saat ini menikah dengan Hope Elizabeth May, seorang fi lsuf, 
penulis, dan pengacara Amerika, yang juga merupakan seorang 
profesor di Central Michigan University di Mt. Pleasant, Michigan. 
Dia adalah anggota Dewan Pendidikan Mount Pleasant.

Kisah pengungkapan yang dilakukan Wigand ini dĳ adikan fi lm yang 
berjudul “The Insider” yang dibintangi oleh Russell Crowe. 

 “Deep Throat” atau W. Mark Felt
W. Mark Felt merupakan nama asli dari ‘Deep Throat’, seorang whis-
tleblower yang memberi informasi kepada dua wartawan Washington 
Post, Bob Woodward dan Carl Benstein, tentang keterlibatan Presiden 
Nixon dalam ilegalitas Watergate tahun 1972. Pemberian informasi ini 
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akhirnya menyebabkan pengunduran diri Nixon dari kantor dan pe-
menjaraan untuk dua anggota stafnya. 

 Karen Silkwood
Pada tahun 1974, Karen Silkwood membocorkan mengenai pelang-
garan keamanan serius yang terjadi di tempat kerjanya, yaitu sebuah 
pabrik nuklir di Oklahoma. Film “Silkwood” disadur dari kisah yang 
dia alami. Dia meninggal secara tidak wajar saat mengemudi untuk 
bertemu wartawan. Besar dugaan merupakan pembunuhan.

 Linda Tripp
Dia mengatakan kepada Kantor Dewan Independen bahwa temannya 
telah melakukan sumpah palsu – mengenai “Monica Lewinsky aff air” 
pada tahun 1998. Pemerintahan Clinton kemudian membocorkan in-
formasi pribadi tentang dia, dan ia berhasil mengajukan gugatan ber-
dasarkan apa yang tercantum dalam UU Privasi tahun 1974 mengenai 
pelanggaran atas privasi. 

 Sherron Watkins
Sherron Watkins merupakan seorang whistleblower dan mantan 
Wakil Presiden Enron. Dia  memaparkan metode akuntansi yang 
sangat tidak teratur yang digunakan oleh perusahaannya untuk 
menyembunyikan keadaan sebenarnya mengenai urusan keuangan 
pada 2001. Enron kemudian mengajukan kebangkrutan perusahaan 
terbesar dalam catatan. Namun hal ini terlalu terlambat bagi investor. 

 Coleen Rowley
Coleen Rowley adalah seorang agen khusus dengan FBI. Dia 
mengungkapkan kelambanan dan kesalahan FBI yang mungkin 
menyebabkan terjadinya serangan teroris pada tanggal 11 September 
2001 di World Trade Center dan Pentagon. 

 Satyendra Dubey
Satyendra Dubey adalah seorang insinyur dari India. Dia mengung-
kapkan tindak pidana korupsi dalam program pembangunan jalan 
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raya nasional. Akibat dari tindakan yang dilakukannya, dia dibunuh 
pada 2003. 

 Shanmughan Manjunath
Shanmughan Manjunath adalah seorang manajer di sebuah perusa-
haan minyak milik negara India. Pada tahun 2005, dia mengungkapkan 
skema telah terjadinya penjualan bensin tidak murni. Dia ditemukan 
telah meninggal dunia di kursi belakang mobilnya, dimana tubuhnya 
dipenuhi dengan peluru.

 Yoichi Mizutani
Yoichi Mizutani adalah seorang presiden perusahaan penyimpanan 
Nishinomiya Reizo dari Jepang. Pada tahun 2002, dia melaporkan 
mengenai penipuan yang dilakukan oleh Snow Brand Food Co. 
Snow telah melakukan pelabelan palsu. Daging sapi Australia diberi 
label sebagai daging sapi dalam negeri. Tindakan ini dilakukan untuk 
mendapatkan keuntungan dari program pemerintah ‘membeli sapi 
kembali’ sebagai respon atas munculnya wabah bovine spongiform ense-
falopati atau penyakit sapi gila di Jepang. 

Atas pengungkapa Mizutani, Kementerian Konstruksi & Transportasi 
memerintahkan kepada perusahaan itu untuk menangguhkan opera-
sionalnya selama 16 bulan. Durasi waktu penyidikan atas skandal pe-
nipuan label tersebut. Nishinomiya akhirnya dibebaskan dari keterli-
batan dalam tindakan yang dilakukan oleh Snow.

 Kim Yong-Chul
Kim Yong-Chul adalah seorang mantan jaksa yang terkemuka di Korea 
Selatan. Dia menarik kritikan di antara nasionalis setelah mengungkap-
kan ketidakpantasan yang terjadi di Samsung Electronics. Kim adalah 
seorang penasehat hukum Samsung teratas, sebelum mengundur-
kan diri pada tahun 2004. Ia dikenal publik oleh karena tuduhan telah 
melakukan kesalahan pada tahun 2007. Dia dituduh tidak melakukan 
apapun oleh Pemerintah, setelah ia memberikan dokumentasi untuk 
mendukung gugatan atas kesalahan perusahaan. Gugatan tersebut 
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terlambat ditangani, namun memberikan hukuman pokok bagi kepala 
eksekutif Samsung, Lee Kun-Hee. Pengungkapan mengenai whistleblower 
pada tahun 2010, berjudul Think Samsung, dilaporkan telah diabaikan 
oleh media arus utama di Korea Selatan, meskipun gugatan bahwa Lee 
dan rekannya dialihkan menjadi sampai dengan US $ 9 miliar berdasar-
kan dari anak perusahaan Samsung, buku yang telah dipotong-potong, 
bukti fabrikasi dan sogokan kepada politisi, birokrat, jaksa, hakim dan 
wartawan.

Kim pun memberikan komentar, 

“Saya menantang mereka untuk menampar wajah saya, untuk men-
gajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap saya, tetapi mereka 
tidak melakukannya. Mereka memperlakukan saya layaknya kasus yang 
remeh, seorang pria yang tak terlihat, walaupun saya berteriak tentang 
kejahatan terbesar dalam sejarah bangsa”.

Eksekutif Samsung, sebagaimana dĳ elaskan oleh New York Times 
menanggapi buku tersebut sebagai “fi ksi”, dan berkomentar bahwa :

“Kami mendidih dengan kemarahan, tapi kami tidak akan menuntut dia 
dan menjadikannya bintang lagi. Bila Anda melihat tumpukan kotoran, 
Anda menghindari hal itu bukan karena Anda takut, tapi karena itu 
kotor.”

 Shi Dongbing
Shi Dongbing adalah seorang penulis terkenal yang sejak tahun 1970 
telah menulis lebih dari 20 juta kata. Umurnya 59 tahun. Buku yang 
pernah dia tulis di antaranya, biografi  Partai Komunis dan pemimpin 
militer. Ini membuatnya memiliki jaringan koneksi yang sangat baik 
di Beĳ ing. Oleh karena jaringan koneksinya yang sangat baik di Beĳ ing, 
maka ia berteman baik dengan mantan walikota Shenzhen, Xu Zongheng. 
Namun, di kemudian hari, Shi melaporkan semua hal yang diketahuinya 
tentang temannya itu kepada Komite Penginspeksi Disiplin Pusat Central 
Disciplinary Inspection Committ ee (CDIC). 
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Xu dan Shi bertemu pertama kali bertemu pada Oktober 2004. Ketika 
itu Xu adalah wakil walikota. Dia meminta bantuan Shi di Beĳ ing un-
tuk mengamankan pekerjaan yang didambakan walikota. Shi menye-
diakannya dan, pada Mei 2005, Xu menjadi walikota pertama yang di-
pilih melalui jajaran birokrasi kota.

Kedua pria tersebut menjadi teman dekat. Individu dan perusahaan 
mendekati Shi untuk mengatur pertemuan dengan Xu. Tapi, ketika 
dia mengaturnya, ia mengetahui bahwa temannya itu meminta suap 
sebesar 20 juta yuan dari seorang pengembang untuk menyetujui pe-
rubahan penggunaan lahan. Xu juga meminta 8 juta yuan dari sebuah 
perusahaan Hong Kong untuk menyetujui proyek pengolahan limbah.

Bahkan yang lebih memalukan adalah pos ‘penjualan’ di pemerintahan 
dan perusahaan negara yang besar – setidaknya 10 juta yuan untuk 
sebuah pos di tingkat kabupaten, setidaknya 8 juta untuk pekerjaan 
senior di sebuah perusahaan negara dan 5-6 juta yuan untuk Kepala 
Biro. 

Shi menjadi begitu jĳ ik terhadap perilaku Xu. Pada Maret 2006, Shi 
memutus hubungan dengan walikota. Takut jika perilaku koruptifnya 
diketahui publik, Xu berniat membalas dendam terhadap Shi. Walikota 
Xu memerintahkan polisi untuk menangkap dan menuntutnya dengan 
tuduhan penipuan. 

Shi ditahan selama lima bulan, tapi polisi tidak bisa menemukan bukti 
untuk meyakinkan hakim. Shi pun dibebaskan pada bulan September 
2006. Marah melihat betapa temannya telah berbalik melawan dia, Shi 
mengirim bukti kepada CDIC. Pena dan hubungan yang pernah mem-
bantu Xu sekarang berbalik melawan dia. Kesaksian Shi bukan satu-
satunya bukti untuk mencapai CDIC.  Sumber lain melaporkan suap 
yang dibayarkan kepada para pengembang dan uang yang diterima 
dari penjualan pos-pos tersebut. 

Oleh karena laporan Shi tersebut, Walikota Xu pun ditangkap pada 
dini hari, tanggal 5 Juni 2009. 
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 Vincentius Amin Sutanto 
Vincentius Amin Sutanto atau dikenal Vincent saja adalah mantan 
fi nancial controller di Asian Agri Group. Pada awalnya, ia melakukan 
pembobolan uang Asian Agri dengan membuat dua aplikasi transfer 
fi ktif dari PT Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank fortis, Singapura, 
agar mentransfer US$ 3,1 juta (28 Miliar) ke Bank Panin Jakarta. 
Vincent memalsukan tanda tangan dua petinggi Asian Agri di Sin-
gapura dan membuat perusahaan fiktif, PT Asian Agri Jaya dan PT 
Asian Agri Utama. Proses transfer ini ketahuan, setelah Vincent men-
cairkan uang sebesar Rp. 200 juta. Kemudian ia membeberkan kasus 
penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri dan melarikan diri 
ke Singapura, namun ia memutuskan kembali ke Indonesia. 

Vincent kemudian melancarkan kesaksian mengenai penggelapan 
pajak di bekas perusahaannya itu. Dia pun menjadi saksi kunci yang 
membongkar dugaan penggelapan pajak terbesar di Indonesia senilai 
Rp1,3 triliun oleh Asian Agri Group. Meskipun ia membongkar kasus 
tersebut, ia tetap diadili atas tindak pidana pencucian uang dan pe-
malsuan surat. Ia pun dĳ atuhi vonis 11 tahun penjara. 

 Agus Condro Prayitno
Pada 4 Juli 2008 Agus Condro diperiksa oleh Penyidik KPK sebagai 
saksi dalam kasus dugaan suap BI kepada Hamka Yandu. Di dalam 
pemeriksaan tersebut, Agus Condro menyatakan bahwa dia tidak per-
nah menerima uang dari Hamka Yandu, tetapi ia mengakui bahwa ia 
pernah menerima uang Rp500 juta dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar 
travel cheque (@ Rp. 50 juta) dari Dudhie Makmun Murod. Uang itu di-
berikan sehari setelah pemilihan Deputi Gubernur BI di Komisi IX DPR 
RI yang dimenangi oleh Miranda Gultom. 

Atas keterangan yang disampaikan olehnya, penyidik kemudian memin-
ta keterangan lebih detail terkait peristiwa pada saat terjadinya pemberian 
uang oleh Dudhie Makmun Murod dalam berkas tersendiri (tidak ter-
kait dengan kasus Hamka Yandu). Pada saat itu, Penyidik menyatakan 
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bahwa dengan menyampaikan keterangan tersebut, Agus Condro se-
benarnya telah memberikan laporan tentang terjadinya dugaan suap 
terkait pemilihan Deputi Senior Gubernur BI. Berdasarkan laporan 
Agus Condro, akhirnya KPK menetapkan 4 (empat) tersangka, yakni 
Dudhie Makmun Murod, Uju Juhaeri, Endin Sofi hara, dan Hamka 
Yandu. Mereka pun telah dĳ atuhi sanksi pidana.

Pada akhir bulan September 2010, Agus Condro ikut ditetapkan seb-
agai tersangka beserta 25 penerima travel cheque lainnya. Pada Juni 2011 
Agus Condro divonis 1 tahun 3 penjara. Vonis yang dikecam banyak 
pihak mengingat perannya sebagai whistleblower skandal pemilihan 
Deputi Gubernur BI.

 Yohanes Waworuntu 
Yohanes Waworuntu adalah direktur utama PT. Sarana Rekatama 
Dinamika yang mengoperasikan Sistem Administrasi Badan Hukum 
(SISMINBAKUM). Dia merasa dikorbankan untuk menyelamatkan 
Hartono Tanoesoedibyo, pemilik PT. Sarana Rekatama Dinamika. 
Dalam kasus korupsi SISMINBAKUM ini, dia memiliki banyak bukti 
tentang keterlibatan Hartono, sehingga ia pun melaporkannya ke pi-
hak kepolisian. Namun, ia juga menjadi terpidana dalam kasus terse-
but dan dĳ atuhkan vonis hukuman penjara selama 5 tahun, denda Rp. 
500.000.000,- subsidair selama 5 bulan kurungan dan pidana tamba-
han berupa pencabutan hak tertentu berupa seluruh atau sebagian 
keuntungan uang sebesar Rp. 378.116.230.813.28,-. Ia pun mengajukan 
banding dan dalam putusan banding PT DKI Jakarta, ia divonis dua 
tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200 juta subsidair 4 bulan. 

 Endin Wahyudin
Endin Wahyudin adalah seorang yang melaporkan kasus penyuapan 
yang melibatkan tiga hakim agung. Namun, ia malah berbalik men-
jadi terdakwa. Pada tahun 2001, Endin dipercaya untuk menyelesaikan 
perkara sengketa tanah oleh empat orang ahli waris yang sudah sam-
pai di tingkat kasasi Mahkamah Agung. 
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Di sela upaya hukum yang ditempuh, Endin mencoba untuk menyele-
saikannya lewat ‘pintu belakang’ dengan memberi upeti sebesar Rp196 
juta. Uang itu dia berikan kepada tiga orang Hakim Agung, yakni 
Yahya Harahap, Supraptini Sutarto, dan Marnis Kahar. Hakim pun 
memenangkan pihak Endin, tapi eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan 
karena tergugat mengajukan gugatan balik, sekaligus meminta Penin-
jauan Kembali kepada MA. 

Endin kaget mendengar keputusan hakim tersebut. Merasa dirugikan, 
ia pun melapor ke Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) 
yang ketika itu diketuai Andi Andojo. Atas laporannya, ia mendapat 
jaminan dilindungi sebagai saksi pelapor, jika perkara korupsi itu tidak 
disidangkan. Ketiga hakim agung tersebut ditetapkan sebagai tersang-
ka pelaku KKN di lingkungan MA. Namun, dalam sidang praperadi-
lan di Pengadilan Tata Usaha Negara, status hukum ini dicabut karena 
dinilai tidak sah. Hal ini disebabkan TGTPK tidak berhak menetapkan 
seseorang sebagai tersangka dan itu hanya wewenang lembaga pera-
dilan.

Tak lama kemudian, TGTPK pun dibubarkan tanpa alasan yang jelas. 
Dia buru-buru berusaha mencabut laporannya, tapi terlambat, karena 
ia digugat balik oleh Marnis dan Supraptini dengan tuduhan mence-
markan nama baik. Dia pun menjadi terdakwa dan kemudian dia 
diputus tiga bulan penjara dan dalam masa percobaan enam bulan. 
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