
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tahun 2017 merupakan tahun di mana Indonesia semakin giat membangun. 

Pembangunan yang paling dapat dirasakan salah satunya yaitu pembangunan 

dalam bidang ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo 

dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Gedung 

MPR/DPR pada bulan Agustus 2017 di mana fokus kebijakan pemerintah pada 

tahun 2017 adalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia1. 

Pembangunan ekonomi salah satunya turut disumbangkan oleh industri jasa 

keuangan, baik bank maupun non-bank, melalui aktivitas kredit. Meskipun begitu, 

aktivitas kredit secara nasional tidak sepenuhnya memberi dampak positif bagi 

perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tingkat kesehatan industri 

jasa keuangan terkait aktivitas kredit yang dapat ditinjau melalui angka non 

performing loan. Menurut BI (2015), non performing loan (NPL) adalah total 

kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Secara nasional, angka 

NPL tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 

dengan NPL tahun 2015. Begitu pula dengan angka NPL PT. XYZ. PT. XYZ 

(selanjutnya disebut Perusahaan) merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan 

non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor dan pinjaman dana 

tunai. Pada tahun 2015 dan 2016, angka NPL Perusahaan relatif tinggi jika 

dibandingkan dengan angka NPL nasional. Data NPL tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut. 

Tingginya angka NPL ini tentunya berpengaruh terhadap kelangsungan 

bisnis Perusahaan. Salah satu dampak yang paling dirasakan yaitu sulitnya 

mencari pinjaman dana dari bank (funding) akibat kualitas piutang yang dianggap 

tidak sehat. Pada pertengahan tahun 2016, PT. ABC selaku induk perusahaan 

bahkan mengultimatum untuk membatasi funding apabila tingkat NPL Perusahaan 

tidak membaik secara signifikan. Mengingat funding dari bank, khususnya dari 

induk perusahaan, merupakan sumber dana utama yang menjadi penggerak dalam 

pelaksanaan aktivitas bisnis Perusahaan, maka tingginya angka NPL menjadi 

perhatian utama bagi pihak manajemen. 

                                                 
1 Dikutip dari pemberitaan pada kompas.com, tanggal 16 Agustus 2017. 

 
Sumber: KNR (2016) dan data internal perusahaan 

Gambar 1  Non performing loan nasional vs PT. XYZ periode 2015-2016 
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Pada dasarnya, terdapat tiga faktor penyebab utama tingginya angka NPL 

atau kredit macet menurut Sunindyo dan Wijayanti (2010), yaitu: 

1. Kelemahan dari sisi internal debitur, dapat disebabkan antara lain: 

a. Itikad tidak baik dari debitur (external fraud). 

b. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya 

kemampuan debitur untuk membayar angsuran. 

c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk 

mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik.  

d. Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi 

kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian 

kredit.  

2. Kelemahan dari sisi internal perusahaan, dapat disebabkan antara lain: 

a. Itikad tidak baik dari karyawan untuk kepentingan pribadi (internal fraud). 

b. Kekurangmampuan karyawan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai 

dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit. 

c. Kelemahan dan kurang efektifnya karyawan dalam membina debitur 

sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba 

melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi). 

3. Kelemahan dari sisi ekternal perusahaan, dapat disebabkan antara lain: 

a. Force majeur  

b. Perubahan-perubahan eksternal lingkungan (environtment) 

Menurut BI (2011), kecurangan atau fraud adalah tindakan penyimpangan 

atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau 

memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank 

dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau 

pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan 

keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini juga sejalan 

dengan pengertian kecurangan menurut KNKG (2008), yaitu perbuatan tidak jujur 

yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan 

atau karyawan perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian 

uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan, juga termasuk dalam perbuatan ini 

adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau 

menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan 

informasi perusahaan kepada pihak di luar perusahaan. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa internal fraud merupakan tindakan pelanggaran 

atau kejahatan, termasuk pembiaran, yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota 

organisasi yang menimbulkan kerugian bagi organisasi tersebut dan/atau memberi 

keuntungan kepada pelaku. 

Internal fraud merupakan salah satu dari tujuh bentuk risiko yang tercantum 

dalam risiko operasional menurut Basel II Capital Accord Category (BIS 2006). 

Di dalam Basel II disebutkan bahwa risiko operasional disebabkan oleh empat 

faktor, yaitu ketidakcukupan atau kegagalan manusia, internal proses, sistem dan 

kejadian eksternal. Meskipun isu manusia (termasuk integritas) merupakan faktor 

utama penyebab terjadinya internal fraud, namun kegagalan proses internal, 

termasuk di dalamnya kelemahan kontrol, juga turut andil dalam menyebabkan 

terjadinya internal fraud. 

Di PT. XYZ, mekanisme kontrol terdiri atas seperangkat aturan, sistem dan 

pengawasan 360⁰ (pengawasan dari atasan, rekan kerja/peer dan bawahan). 
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Pengawasan 360⁰ bertujuan untuk menekan angka keterjadian (likehood) internal 

fraud. Dalam Surat Kebijakan Perusahaan No. 001/SKb/ORFIR/11 tentang Zero 

Tolerance Policy, dinyatakan bahwa apabila karyawan mengetahui adanya 

tindakan fraud, khususnya yang dilakukan oleh pihak internal, maka karyawan 

tersebut harus melaporkannya ke manajemen melalui whistleblowing system. Hal 

ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Pedoman Umum 

Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 di mana untuk mencegah dan 

mendeteksi terjadinya fraud, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun 

dari pihak eksternal, setiap perusahaan wajib memfasilitasi adanya pelaporan atas 

pelanggaran yang terjadi dan perlindungan bagi pelapor2. Mekanisme dan alat 

pelaporan atas pelanggaran ini dikenal dengan sebutan whistleblowing system 

sementara orang yang melapor disebut sebagai whistleblower. 

Menurut Parianti et al. (2016), whistleblowing atau pelaporan pelanggaran 

mulai populer di Indonesia ketika muncul kasus seorang Perwira Tinggi Polri 

yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal 

(BARESKRIM) yang mengungkapkan mafia pajak di instansinya. Kasus tersebut 

melibatkan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kasus 

pencucian uang dan korupsi. Setelah kejadian tersebut, mulai bermunculan orang-

orang yang mengadukan atau mengungkapkan praktik-praktik kecurangan yang 

ada di perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Hal ini disinyalir sebagai 

indikator meningkatnya kesadaran dari para karyawan atau individu untuk 

membongkar dan menghentikan praktik-praktik yang dapat merugikan organisasi 

(Parianti et al. 2016). Pelaksanaan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang 

intensif3 diharapkan dapat menekan tingkat keterjadian fraud dan secara tidak 

langsung membantu meningkatkan kinerja organisasi. 

 

 

Perumusan Masalah 

Seperti yang telah dijabarkan di dalam latar belakang, salah satu penyebab 

dari tingginya angka non performing loan (NPL) di PT. XYZ adalah adanya 

kejadian internal fraud. Untuk menekan tingkat keterjadian internal fraud, 

perusahaan telah membuat mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing 

system) melalui media email sebagai sarana eskalasi masalah. Selain itu, 

perusahaan juga telah membuat seperangkat aturan yang mewajibkan karyawan 

untuk melaporkan tindakan atau indikasi fraud yang diketahui kepada pihak 

manajemen. 

Menurut KNKG (2008) salah satu manfaat dari penyelenggaraan 

whistleblowing system adalah timbulnya keengganan untuk melakukan 

pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. 

Keberadaan whistleblowing system tidak hanya sebagai saluran pelaporan 

pelanggaran yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Karyawan 

menjadi takut untuk melakukan kecurangan karena sistem ini bisa digunakan oleh 

seluruh karyawan sehingga sesama karyawan menjadi saling mengawasi satu 

sama lain dan takut untuk dilaporkan karyawan lain jika melakukan kecurangan. 

                                                 
2 Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 oleh KNKG. 
3 Menurut KBBI, intensif didefinisikan sebagai secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam 

mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. 
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Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya fraud, sebagaimana dinyatakan oleh 

Indriasih (2016) berdasarkan hasil penelitiannya terhadap bank-bank di Indonesia.  

Meskipun begitu, berdasarkan data Perusahaan, laporan whistleblowing 

yang diterima pada tahun 2015-2017 dinilai masih kurang optimal. Hal ini 

dibuktikan dengan membandingkan data frekuensi laporan whistleblowing dengan 

hasil pemeriksaan Internal Audit dan performa cabang. Dari 100% cabang yang 

diperiksa oleh Internal Audit, 13% cabang memiliki audit rating Unsatisfactory 

(tidak memuaskan), 59% cabang memiliki audit rating Fair (cukup) dan hanya 

28% cabang yang memiliki audit rating Satisfactory (memuaskan). Sementara itu, 

berdasarkan performance cabang, 9% cabang dinilai sebagai cabang Red, 36% 

cabang Yellow dan hanya 55% cabang yang dinilai Green. Di antara cabang-

cabang tersebut, terdapat cabang yang memiliki performa Red namun laporan 

whistleblowingnya sedikit dan sebaliknya, terdapat cabang yang memiliki 

performa Green namun laporan whistleblowingnya banyak. Dengan relatif 

banyaknya hasil temuan Internal Audit dan tidak selarasnya performa cabang 

dengan frekuensi laporan whistleblowing, laporan whistleblowing yang ada saat 

ini dianggap belum mewakili kondisi yang sebenarnya. Laporan whistleblowing 

Perusahaan pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

pertanyaan penelitian pada tulisan ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi karyawan PT. XYZ terhadap whistleblowing system yang 

diterapkan di perusahaan tersebut? 

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong atau menghambat karyawan 

(whistleblower) untuk melakukan pelaporan pelanggaran (whistleblowing)? 

3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan intensitas whistleblowing? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa persepsi karyawan PT. XYZ terhadap whistleblowing system 

yang diterapkan di perusahaan tersebut. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan dalam melakukan 

pelaporan pelanggaran (whistleblowing). 

3. Merumuskan strategi peningkatan intensitas whistleblowing. 

 
Sumber: Data internal perusahaan 

Gambar 2  Laporan whistleblowing PT. XYZ tahun 2016-2017 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengantar atau sebagai 

pengenalan lebih lanjut mengenai penerapan whistleblowing system di industri 

jasa keuangan non-bank. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis sebagai sarana untuk memahami persepsi karyawan terhadap 

whistleblowing system dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan karyawan 

untuk melakukan whistleblowing sebagai upaya untuk merumuskan strategi guna 

meningkatkan intensitas whistleblowing, serta untuk mencari penguatan teori yang 

telah ada. Melalui penelitian ini, terdapat juga beberapa hal yang ingin penulis 

sumbangkan kepada berbagai pihak, yaitu: 

1. Akademisi, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti yang ingin mengkaji permasalahan penerapan whistleblowing, serta 

untuk meningkatkan pengetahuan peneliti melalui konsep yang dijabarkan di 

dalam tulisan ini. 

2. Perusahaan jasa keuangan, khususnya PT. XYZ, di mana penelitian ini 

diharapkan dapat berdampak positif bagi perusahaan untuk menambah 

pengetahuan tentang pentingnya penerapan whistleblowing yang intensif 

untuk menekan keterjadian fraud demi mencapai kinerja perusahaan yang 

lebih baik. 

3. Pemerintah, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

atau dijadikan bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan (pemerintah) 

dalam merencanakan, mengambil keputusan dan membuat kebijakan tentang 

aktivitas whistleblowing dalam kaitannya dengan penerapan Good Corporate 

Governance. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup fenomena pelaporan pelanggaran 

(whistleblowing) di PT. XYZ sebagai obyek penelitian dengan menjabarkan 

pesepsi karyawan terhadap whistleblowing system dan faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan karyawan untuk melakukan whistleblowing guna 

meningkatkan intensitas whistleblowing. Selain itu, penelitian ini juga membahas 

mengenai penerapan whistleblowing system yang telah berjalan di internal 

perusahaan dan strategi penerapan whistleblowing yang ideal guna meningkatkan 

intensitas whistleblowing. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Teori Perilaku Organisasi Prososial 
Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan perilaku organisasi prososial 

(prosocial organizational behavior) sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan 

oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok atau organisasi 




