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WHISTLEBLOWING SYSTEM
Mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana

korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang

melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan

dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam

organisasi tempatnya bekerja

WHISTLEBLOWER
Seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi

tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi

tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang

memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya

indikasi tindak pidana korupsi tersebut

Pegawai Negeri Sipil
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PENYAMPAIAN 

PENGADUAN

a.LANGSUNG, di Sekretariat
Unit Pengelola Pengaduan
(UPP) oleh Whistleblower; 
dan/atau
b.TIDAK LANGSUNG melalui: 
1) surat; 2) faksimile; 3) kotak
pengaduan; 4) surat
elektronik (email); 5) media 
sosial; dan/atau 6) media lain. 

HAK –HAK WHISTLEBLOWER

a. memberikan keterangan tanpa
tekanan;

b. mendapatkan pendampingan;

c. bebas dari pertanyaan yang
mengintimidasi Whistleblower;

d. mendapatkan informasi
mengenai perkembangan
pengaduan;

e. mendapatkan nasihat hukum;

f. mendapatkan perlindungan
berupa kerahasiaan identitas
Whistleblower; dan

g. mendapat perlindungan hukum
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

JENIS PENGADUAN

a.korupsi, kolusi, dan 
nepotisme;

b.pelanggaran terhadap
asas-asas umum
pemerintahan yang baik; 
dan/atau

c.pelanggaran terhadap
pedoman kode etik.
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a. mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada asas praduga tidak
bersalah;

b. memberikan hak jawab;

c. menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan pelanggaran, 

d. menghadirkan saksi yang meringankan; dan

e. mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ditemukan
indikasi pelanggaran dalam tahap penelitian dan/atau pemeriksaan.

a. memberi keterangan dengan benar dan jujur; 

b. bekerja secara kooperatif dengan tim pemeriksa; dan

c. memenuhi panggilan di setiap tahapan yang dilaksanakan dalam
penanganan pengadaan.

HAK TERPERIKSA

HAK TERPERIKSA

HAK TERPERIKSA

KEWAJIBAN

TERPERIKSA
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1. wajib dilaporkan hasilnya oleh:

a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat
Pemerintah Daerah; dan

b.UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Bupati

2. Laporan memuat pokok permasalahan/materi pengaduan, hasil penanganan; dan
kesimpulan.

3. Laporan disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan
selesai. 

4. UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut
penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah 
melalui Whistleblower.

HAK TERPERIKSALAPORAN DAN 

MONEV



Pegawai ASN/ Non Pegawai ASN  
membuat dan menyampaikan 

pengaduan kepada UPP

Pengaduan tersampaikan secara 
langsung dan tidak langsung

Registrasi Whistleblower

Audit investigasi atas Dugaan 
pelanggaran ASN oleh UPP

Verifikasi materi pengaduan

Penanganan pengaduan

Laporan hasil pemeriksaan

• UPP tingkat Pemerintah Daerah
dibentuk dengan Keputusan Bupati

• Pengaduan disampaikan secara langsung
di Sekretariat UPP dan/atau tidak
langsung ke alamat resmi oleh UPP

• Nomor register sebagai identitas
Whistleblower dalam melakukan
komunikasi antara Whistleblower
dengan UPP

• Verifikasi materi pengaduan sesuai
dengan kewenangannya dan bersifat
tidak jelas oleh Whistleblower dan UPP

• Penanganan pengaduan secara
pengumpulan bahan dan keterangan
(surveillance), serta pemeriksaan

• UPP tingkat Pemerintah Daerah
melakukan audit investigasi atau
pemeriksaan khusus setelah menerima
rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat
Daerah

• Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi
dasar penjatuhan hukuman kepada
pegawai ASN yang terbukti bersalah
melalui mekanisme dan prosedur yang
berlaku
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TERIMA KASIH


