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PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS-BKN)  

DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR MANAJEMEN 

KEPEGAWAIAN ASN 

 

 

 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) sekarang ini memberikan 

dampak yang luas baik pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, maupun 

pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, keberadaan TI menjadi kebutuhan dan 

tuntutan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Perkembangan TI 

berperan besar dalam perubahan pola kerja pada instansi pemerintah. PNS yang 

identik dengan birokrasi yang rumit, berkas yang banyak dan lambat, perlahan tapi 

pasti mulai beranjak menjadi birokrasi yang online dan simple, sehingga diharapkan 

dengan keberadaan TI dapat membantu Instansi Pemerintah dalam percepatan proses 

pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu 

sendiri.  

Penerapan TI di sektor pemerintahan (e-Government) dalam mendukung 

percepatan pelayanan kepada publik adalah cita – cita yang ingin diwujudkan oleh 

seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk Badan Kepegawaian 

Negara (BKN). BKN memahami betul pentingnya peranan TI dalam mendukung 

percepatan pelayanan kepada publik. Saat ini BKN sedang gencar-gencarnya 

menerapkan TI dalam mendukung tugas, pokok, dan fungsinya. Produk-produk yang 

diunggulkan antara lain Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Sasaran 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang ditunjang dengan aplikasi E-Kinerja, 

Computer Assisted Test (CAT), Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara 

Republik Indonesia (SIM-ASN-RI), Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN), Sistem 

Informasi Pengawasan dan Pengendalian (Simwasdal), WhistleBlowing System 

(WBS), dan masih banyak lagi. 

BKN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BKN memiliki visi yaitu 

“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional 
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dan Bermartabat Tahun 2025”. Sebagai langkah nyata dari visi tersebut, BKN 

mempunyai tugas antara lain mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, 

standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.  

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, 

standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, BKN dibantu oleh Deputi 

Bidang Pengawasan dan Kepegawaian yang merupakan unsur pelaksana sebagian 

tugas dan fungsi BKN di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Deputi 

Bidang Pengawasan dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala BKN, dimana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang 

mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas 

Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional tertentu.  

Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian membawahi empat Direktorat 

dimana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung 

kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian. Keempat Direktorat tersebut 

yaitu Direktorat Wasdal Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Diklat; Direktorat 

Wasdal Bidang Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan; 

Direktorat Wasdal Bidang Gaji, Kesejahteraan, dan Kinerja; serta Direktorat Wasdal 

Bidang Kode Etik, Disiplin, dan Pensiun PNS. 

Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

telah menerapkan TI dalam mendukung pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, yaitu dengan 

mengembangkan antara lain Whistle Blowing System (WBS-BKN). WBS-BKN 

merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk melaporkan atau melakukan 

pengaduan atas suatu tindakan yang terindikasi adanya penyelewengan terhadap suatu 

peraturan khususnya peraturan di bidang kepegawaian.  

Berkenaan dengan hal di atas, penulis mencoba memfokuskan penulisan 

makalah ini terkait dengan upaya penerapan Whistle Blowing System (WBS-BKN) 

dalam mendukung pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, dan 

prosedur manajemen kepegawaian ASN, sebagai perwujudan e-Government di 

Indonesia yang dikembangkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian. 

Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimanakah Penerapan 
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Whistle Blowing System (WBS-BKN) dalam Mendukung Pengawasan dan 

Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, dan Prosedur Manajemen Kepegawaian 

ASN?”. 

1.2 Dasar Hukum 

Beberapa dasar hukum yang menaungi pengembangan Whistle Blowing System 

(WBS-BKN) diantaranya adalah: 

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok 

Kepegawaian. 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

5. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. 

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi 

Nasional Pengembangan E-Government. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik. 

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja 

Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman 

Umum Penangananan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dikembangkannya Whistle Blowing System (WBS-BKN) adalah: 
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1. Keinginan untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik di seluruh lingkungan BKN, khususnya yang berkaitan dengan 

integritas dan transparansi.  

2. Sebagai komitmen BKN untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menciptakan situasi 

kerja yang bersih dan bertanggungjawab.  

3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi 

potensi terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan khususnya 

peraturan di bidang kepegawaian. 

4. Dapat mendorong pengungkapan penyimpangan/pelanggaran terhadap 

suatu peraturan khususnya peraturan di bidang kepegawaian 

Sedangkan Manfaat dikembangkannya Whistle Blowing System (WBS-BKN) 

adalah: 

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi organisasi 

kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.  

2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system).  

3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara 

internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang 

bersifat publik.  

4. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh 

semua pihak). 

II. Kerangka Teoritik 

2.1 Pengertian Umum Whistle Blowing System (WBS) 

Whistle Blowing System (WBS) merupakan sistem yang mengelola pengaduan/ 

penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak 

semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (Independent) yang digunakan untuk 

mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi. WBS digunakan 
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apabila pengaduan/ penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui 

jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait). 

WBS memungkinkan penyalahgunaan wewenang dapat dengan cepat 

diidentifikasi dan dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan 

moral pegawai, menghindari tuntutan hukum, dan menghindari citra negatif. Namun, 

WBS tidak akan berhasil jika hanya dibuat aturan dan tidak dipraktikkan (Miceli & 

Near, 1992). 

Meningkatnya praktik pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang, telah 

mendorong berbagai negara dan asosiasi usaha untuk melakukan berbagai upaya 

pencegahan dan semakin meningkatkan tuntutan penerapan good governance baik di 

sektor swasta maupun pemerintahan. Salah satu cara yang paling efektif untuk 

mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan good corporate 

governance adalah melalui WBS. 

Dengan adanya WBS di dalam sebuah perusahaan/organisasi, sangat penting 

untuk mengawasi kinerja internal. Pengawasan tak cukup hanya dilakukan oleh 

Pimpinan dan Unit Pengawasan, tetapi sesama karyawan pun secara tidak langsung 

juga saling mengawasi satu sama lain. Selain mengawasi kinerja, karyawan juga dapat 

melaporkan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh teman sesama karyawan beserta 

buktinya melalui WBS yang langsung terhubung pada Pimpinan atau Unit 

Pengawasan yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal organisasi. 

Selanjutnya, Unit Pengawasan akan menerima, menelaah, dan menindaklanjuti 

pengaduan tersebut, serta akan merahasiakan identitasnya dan memberikan jaminan 

keamanan dan perlindungan atas keberaniannya dalam melaporkan tindak 

pelanggaran. Artinya si pelapor tidak akan menderita kerugian apapun. 

Keberhasilan penerapan WBS di berbagai organisasi dan negara di dunia untuk 

mencegah dan mengungkapkan tindakan yang tidak sesuai kode etik, membuat 

pemerintah Indonesia tertarik untuk mengadopsi sistem ini. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh banyaknya kasus pelanggaran peraturan maupun penyalahgunaan kewenangan di 

sektor pemerintahan.  

Aturan resmi mengenai penerapan WBS di Indonesia tertuang dalam Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan 
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Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi presiden tersebut antara lain berisi 

tentang pemberlakuan WBS di beberapa instansi pemerintah pada tahun 2012. 

Meskipun sudah dibuat aturan resmi oleh pemerintah, namun penerapan WBS di 

Indonesia masih tergolong baru. Sementara di negara lain sistem pelaporan 

kecurangan atau praktik buruk dan perlindungan whistleblower sudah lama diterapkan, 

bahkan telah sampai ke tahap membuat aturan yang memberikan perlindungan dan 

imbalan (financial benefit) bagi para whistleblower (Hill Governance Centre n.d dalam 

Lamb, 2009).  

Dengan demikian, WBS yang efektif diharapkan akan mendorong partisipasi 

masyarakat dan karyawan untuk lebih berani bertindak untuk mencegah terjadinya 

praktik penyimpangan dan kecurangan (fraud) dan korupsi dengan melaporkannya ke 

pihak yang dapat menanganinya. Artinya, WBS diharapkan mampu untuk mengurangi 

budaya “diam” menuju ke arah budaya “kejujuran dan keterbukaan.” 

2.2 Pengertian Umum Whistleblower 

Istilah Whistleblower menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai 

kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Ada pakar yang memadankan istilah 

whistleblower sebagai "peniup peluit", ada yang menyebutkan “saksi pelapor”, atau 

bahkan “pengungkap fakta”.  

Pengertian umum dari whistleblower itu sendiri adalah sesorang yang 

melaporkan suatu tindakan melawan hukum, terutama korupsi atau praktik 

penyimpangan dan kecurangan (fraud), di dalam organisasi atau institusi tempat ia 

bekerja. Orang ini biasanya mempunyai data atau bukti yang memadai terkait tindakan 

yang melawan hukum tersebut. Peran whistleblower sangatlah penting dalam 

mengungkap suatu tindakan melawan hukum di dalam internal organisasi. (Miceli & 

Near, 1992) 

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang 

Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, memberi definisi terhadap 

seorang “whistleblower” adalah seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak 

pidana tertentu dan bukan justru menjadi pelaku tindak pidana tersebut. SEMA 
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menegaskan apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang 

dilaporkan pelapor yang didahulukan diproses. 

Seorang whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang 

memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada 

aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai 

whistleblower, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. 

Kriteria pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan 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.  

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 terkadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok 

mafia itu sendiri. Dia terlibat 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 

peristiwa faktual atau benar-benar diketahui. Bukan informasi yang bohong atau 

fitnah.  

Peran whistleblower sebagai salah satu bentuk pengawasan kinerja organisasi. 

Hal ini dikarenakan whistleblower dapat diperankan oleh siapa saja yang mengetahui 

tindak kecurangan dalam organisasi. Namun, banyak orang yang takut untuk 

mengadukan tindak kecurangan, karena tak sedikit risiko yang harus dihadapi, bahkan 

sulit dihindari dan solusinya mereka lebih memilih untuk diam. Mulai dari ancaman 

terlapor pada dirinya maupun keluarganya dan ancaman pemecatan. Sehingga 

whistleblower penting untuk dilindungi. 

Dari sisi perlindungan hukum, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-

undangan yang secara khusus mengatur jaminan keamanan dan perlindungan hukum 
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terhadap whistleblower di Indonesia. Pengaturan whistleblower dimasukkan dalam 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap 

Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice 

collaborator). 

III. Penerapan Whistle Blowing System di Badan Kepegawaian Negara             

(WBS-BKN) 

Aplikasi WBS-BKN merupakan aplikasi pengelolaan pengaduan dan pelaporan 

yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran 

dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh 

pejabat/pegawai BKN, atau terhadap proses kepegawaian yang terjadi di suatu instansi 

di daerah maupun pusat.  

Penerapan WBS-BKN dalam rangka mendukung pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, 

bagaimanapun telah menjadi langkah strategis bagi Badan Kepegawaian Negara dalam 

rangka ikut mendorong Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan Pemerintah. 

Fokus yang ingin dicapai dari penerapan WBS-BKN ini adalah untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas tata kelola instansi pemerintah, serta mendorong 

pengungkapan penyimpangan / pelanggaran terhadap suatu peraturan khususnya 

peraturan di bidang kepegawaian. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan corporate governance di 

Indonesia, dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola instansi 

pemerintah, serta mendorong pengungkapan penyimpangan / pelanggaran terhadap 

suatu peraturan di bidang kepegawaian khususnya di lingkungan BKN, maka BKN 

memberikan kemudahan dan mengakomodir pelaporan dan pengaduan masyarakat di 

bidang kepegawaian dengan mengembangkan WBS-BKN. Hal ini diharapkan dapat 

mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani 

bertindak untuk mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya 

ke pihak yang dapat menanganinya. 

BKN mengembangkan sistem aplikasi WBS-BKN pada tahun 2016 yang dapat 

diakses melalui alamat resmi di (www.wbs.bkn.go.id). WBS-BKN merupakan suatu 

http://www.wbs.bkn.go.id/
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aplikasi yang dapat digunakan untuk melaporkan atau melakukan pengaduan atas 

suatu tindakan yang terindikasi adanya penyelewengan terhadap suatu peraturan 

khususnya peraturan di bidang kepegawaian. Dalam pelaksanaannya WBS-BKN 

dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pihak whistleblower untuk 

melaporkan pengaduan yang diketahuinya. Biasanya telah dibuatkan panduan secara 

sederhana sehingga dapat diakses dengan mudah dan lancar. 

Namun dalam melakukan pelaporan untuk menghindari adanya pelaporan yang 

tidak beralasan, maka bagi pelapor ada kewajiban yang harus dipenuhi untuk 

mengikuti seluruh aturan dalam melakukan pelaporan. Laporan yang tidak sesuai 

dengan aturan tidak akan diproses untuk ditindaklanjuti dan BKN menjamin 

kerahasiaan identitas pelapor.  

3.1 Ruang Lingkup Pengaduan  

Lingkup Pengaduan/Penyingkapan yang akan ditindaklanjuti WBS-BKN adalah 

tindakan yang dapat merugikan organisasi, meliputi penyimpangan dari peraturan dan 

perundangan-undangan kepegawaian pada bidang: 

a. Formasi, Pengadaan, dan Pasca Diklat; 

b. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan; 

c. Gaji, Kesejahteraan, dan Kinerja; 

d. Kode Etik, Disiplin, dan Pensiun PNS 

Pengaduan tersebut dapat berupa permasalahan yang terindikasi korupsi, kolusi, 

nepotisme, praktik penyimpangan dan kecurangan (fraud), gratifikasi, pemalsuan 

dokumen kepegawaian, pelanggaran etika dan norma-norma kesopanan. 

3.2 Tata Cara Penyampaian Laporan 

Penyampaian Pengaduan/Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:  

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat 

dipertanggungjawabkan, meliputi:  
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a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat 

ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 

(satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.  

b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas 

pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan 

atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.  

c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya 

pelanggaran tersebut.  

d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, 

bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.  

e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-

bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.  

f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.  

g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.  

2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ 

Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi 

mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat nomor id/ nama/ 

nomor telepon/ handphone/ email/ instansi.  

 

Gambar 3.1 Mekanisme Pelaporan WBS-BKN 

(Sumber: www.wbs.bkn.go.id) 

http://www.wbs.bkn.go.id/
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Gambar 3.2 Form Pengisian Pengaduan WBS-BKN 

(Sumber: www.wbs.bkn.go.id) 

3.3 Perlindungan Terhadap Pelapor 

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh BKN.  

2. BKN menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, 

intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun 

selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada 

pihak manapun.  

3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang 

melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi 

terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.  

3.4 Kewenangan Tindaklanjut Laporan 

Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh masing-masing 

Auditor Kepegawaian di Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan 

bidang permasalahan 

1. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran terkait permasalahan di bidang 

Formasi, Pengadaan, dan Pasca Diklat, akan ditindaklanjuti oleh Auditor 

http://www.wbs.bkn.go.id/
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Kepegawaian / Tim Pengawasan dan Pengendalian pada Direktorat Wasdal 

Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Diklat; 

2. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran terkait permasalahan di bidang 

Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan, akan 

ditindaklanjuti oleh Auditor Kepegawaian / Tim Pengawasan dan 

Pengendalian pada Direktorat Wasdal Bidang Kepangkatan, Pengangkatan, 

dan Pemberhentian dalam Jabatan. 

3. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran terkait permasalahan di bidang Gaji, 

Kesejahteraan, dan Kinerja, akan ditindaklanjuti oleh Auditor Kepegawaian 

/ Tim Pengawasan dan Pengendalian pada Direktorat Wasdal Bidang Gaji, 

Kesejahteraan, dan Kinerja; 

4. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran terkait permasalahan di bidang Kode 

Etik, Disiplin, dan Pensiun PNS, akan ditindaklanjuti oleh Auditor 

Kepegawaian / Tim Pengawasan dan Pengendalian pada Direktorat Wasdal 

Bidang Kode Etik, Disiplin, dan Pensiun PNS. 

IV. Penutup 

Sistem aplikasi WBS-BKN yang dikembangkan oleh BKN, bisa dikatakan masih 

baru dibandingkan dengan instansi-instansi lain yang telah menerapkan WBS dalam 

rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola instansi pemerintah, 

serta mendorong pengungkapan penyimpangan / pelanggaran terhadap suatu 

peraturan. 

Payung hukum terkait sistem aplikasi WBS-BKN dan perlindungan terhadap 

Whistleblower juga belum disahkan oleh pimpinan. Hal ini merupakan pekerjaan 

rumah besar bagi Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian untuk merealisasikan hal 

tersebut dan dibutuhkan komitmen bersama para pimpinan di lingkup Badan 

Kepegawaian Negara. 

Sosialisasi tentang pentingnya WBS dalam mencegah dan mendeteksi potensi 

terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan khususnya peraturan di bidang 

kepegawaian juga perlu segera dilaksanakan di seluruh instansi pusat maupun daerah. 
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Selain itu diperlukan juga dukungan, kerjasama serta koordinasi di lingkup 

Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, serta 

komitmen dan integritas para pegawai di Kedeputian Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian, sehingga Sistem Aplikasi tersebut dapat mendukung tugas BKN dalam 

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen 

kepegawaian ASN. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka pimpinan di lingkup Badan 

Kepegawaian Negara perlu memiliki komitmen bersama untuk merealisasikan payung 

hukum WBS-BKN dan jaminan perlindungan pelapor, melakukan sosialisasi kepada 

pejabat dan para pegawai instansi pusat maupun daerah, meningkatkan koordinasi 

dengan unit-unit kerja terkait, serta meningkatkan komitmen dan integritas para 

pegawai di Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian, sehingga fokus yang 

ingin dicapai BKN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola 

instansi pemerintah, serta mendorong pengungkapan penyimpangan / pelanggaran 

terhadap suatu peraturan khususnya peraturan di bidang kepegawaian dapat segera 

terwujud. 
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