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Mekanisme
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN

Masuk 
Pengaduan

Aplikasi WBS 
Kementerian BUMN.

Surat.
Email.

Pemilahan

Teradu: Kementerian – BUMN
Substansi : TPK – Non TPK

Penelaahan

Identifikasi, 
perumusan

permasalahan yang 
diadukan

Verifikasi

Menilai kecukupan
bukti awal yg telah

disampaikan
pengadu.

Investigasi

Kementerian – Inspektorat
BUMN – tim Deputi Bidang

Hukum dan PUU

APH



WBS pada BUMN

1.  Wajib menyelenggarakan WBS.
2.  Dirut bertanggung jawab.
3.  Melaporkan triwulanan
4.  WBS BUMN hanya menangani teradunya karyawan BUMN 
dan manajemen anak-cucu BUMN.
5.  Teradu Dirkom BUMN wajib diteruskan ke pengelola wbs
kementerian (melalui aplikasi wbs).



Pasal 5
(1) Setiap Dugaan Pelanggaran yang diadukan melalui  Sistem Penanganan 
Pengaduan Dugaan Pelanggaran harus memenuhi unsur:
a. dimana Dugaan Pelanggaran terjadi;
b. kapan Dugaan Pelanggaran terjadi;
c. siapa pihak yang melakukan Dugaan Pelanggaran; dan
d. bagaimana Dugaan Pelanggaran dilakukan.
(2) Setiap Dugaan Pelanggaran yang diadukan melalui Sistem Penanganan 
Pengaduan Dugaan Pelanggaran harus disertai dengan Bukti Awal, paling sedikit 
berupa:
a. data atau dokumen yang relevan; dan/atau
b. gambar atau rekaman yang relevan.



Pasal 8
(1) Pengaduan Dugaan Pelanggaran dapat dilakukan secara anonim.



Pasal 12
(1) Pengaduan yang masuk ke Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan
Pelanggaran tidak diproses lebih lanjut apabila memenuhi salah satu unsur
sebagai berikut:
a. tidak cukup Bukti Awal setelah disampaikan permintaan tambahan Bukti 
Awal kepada Pengadu;
b. substansi tidak logis; atau
c. merupakan keinginan Pengadu secara subjektif. 
(2) Terhadap pengaduan yang tidak diproses lebih lanjut, Pengelola
menyampaikan pemberitahuan kepada Pengadu.



Pasal 13 
…
Ayat (6) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menyimpulkan terbukti adanya Tindak Pidana Korupsi, Pengelola meneruskan hasil
investigasi tersebut kepada aparat penegak hukum setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara.



Pasal 13 
…
Ayat (7) Khusus pengaduan Dugaan Pelanggaran yang melibatkan pejabat
pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
pengawasan, Pengelola meneruskan pengaduan langsung kepada Menteri Badan 
Usaha Milik Negara untuk mendapatkan arahan tindak lanjut atas penanganan
pengaduan tersebut.



Pasal 14
(1) Terhadap pengaduan yang Teradunya Anggota Direksi atau Anggota Dewan 
Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Pengelola meneruskan
pengaduan tersebut kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara.
(2) Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
akan membentuk tim untuk menelaah apakah aduan menyangkut Tindak Pidana Korupsi atau bukan
Tindak Pidana Korupsi.
…
(5) Apabila berdasarkan hasil penelaahan, substansi pengaduannya merupakan Tindak
Pidana Korupsi, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan membentuk tim untuk
melakukan investigasi.
(6) Laporan hasil investigasi disampaikan oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-
undangan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan ditembuskan kepada Pengelola. 
(7) Menteri Badan Usaha Milik Negara memutuskan tindak lanjut laporan hasil investigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan apabila diperlukan dapat diteruskan kepada aparat
penegak hukum.



Pasal 16
(1) Apabila Pengadu menginginkan identitasnya tetap dirahasiakan, Pengelola
memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadi Pengadu. 
(2) Pengelola menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi Pengadu
yang beritikad baik. 
(3) Terhadap pengaduan yang dilakukan secara anonim, apabila dalam proses 
komunikasi diketahui identitas Pengadu, Pengelola harus menjaga kerahasiaan dan 
memberikan perlindungan bagi Pengadu.
(4) Pengelola memberi jaminan keamanan informasi dan perlindungan Pengadu
terhadap tindakan balasan dari Teradu. 
(5) Pengelola hanya dapat mengungkapkan identitas Pengadu dugaan
pelanggaran untuk keperluan penyidikan dan persidangan.



Pasal 17
(1) Setiap orang atau badan hukum yang telah berjasa dalam usaha membantu
upaya pencegahan atau pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berhak mendapat
penghargaan berupa piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Menteri 
Badan Usaha Milik Negara.
(2) Setiap pejabat di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang terbukti menyalahgunakan
jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pengaduan dugaan pelanggaran
yang disampaikan Pengadu, diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.
(3) Apabila Teradu tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan
melanggar hukum, yang bersangkutan berhak mendapatkan pemulihan nama baik
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Pengadu yang mengirimkan laporan berupa fitnah dan/atau laporan palsu
dapat memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun
perlindungan Pengadu.
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