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ABSTRACT  

The purpose of this study is to identify and describe the basic structure and disclosure 

level of the Whistle Blowing System (WBS) policy on banks listed on the Indonesia 

Stock Exchange using a content analysis approach. Tests were conducted on 30 banks 

(representing 69.8% of the population) that disclosed WBS in the 2016 annual bank 

report. The research findings indicate that the bank adopted WBS by establishing a 

violation reporting mechanism as an effort to improve good corporate governance. 

This is manifested by encouraging employees or other whistleblowers to complain of 

misconduct, information related to fraud or other fraud indications or irregularities 

and violations of internal and external bank rules. The Company provides channels for 

reporting violations and establishes a division or departement that handles complaints 

of violation by providing sufficient detailed information and preliminary evidence as a 

basis for investigation follow-up. In order to avoid retaliation, submission of reports 

through WBS is guaranteed confidentiality and reporting may be made either 

anonymously or non-anonymously. Implementation of WBS plays an important role 

as governance for banks as early warning system to detect and prevent violations and 

irregularities in bank practices. 

Keywords: banking sector, governance, whistle blowing system 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Saat ini regulasi dan praktik tentang tata kelola perusahan telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat.  Hal ini tidak terlepas dari adanya berbagai skandal 

yang melibatkan korporasi seperti kecurangan akuntansi pada kasus enron yang 

menyebabkan perubahan mendasar pada tata kelola perusahaan. Perbaikan pada tata 

kelola perusahaan tidak serta merta mampu menciptakan good corporate governance, 

karena masalah kecurangan dalam korporasi juga semakin beragam.  Tanpa adanya 

tata kelola (governance) yang powerful, maka praktik-praktik yang tidak dilegitimasi, 

tidak bermoral maupun yang melanggar hukum akan tetap terjadi dan  menjadi pilihan 

yang sulit yang harus dihadapi perusahaan  (Miceli dan Near, 2002).    

Mekanisme dalam tata kelola perusahaan yang sedang berkembang saat ini 

adalah Whistle Blowing System (WBS) sebagai pengembangan lebih lanjut dari 

mekanisme tata kelola perusahaan.  Salah satu cara yang paling efektif untuk 

mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan good corporate 

governance adalah melalui mekanisme whistleblowing system atau pelaporan 

pelanggaran (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008).  Oleh karena itu 

mekanisme dalam tata kelola perusahaan diperluas dan   ditata semakin baik lagi 

untuk mengatasi kecurangan dan pelanggaran terhadap praktik-praktik etis. 

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Hassink, de Vries dan Bollen (2007) 

mengungkapkan bahwa tipe dari tata kelola perusahaan seperti code of conduct hanya 

mempunyai dampak langsung yang lemah terhadap perilaku whistleblowing, 

sedangkan  adanya kebijakan whistleblowing pada tingkat korporasi akan menjadi 
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lebih efektif.  Adopsi kode etik dianggap kurang memiliki kredibilitas dan keberadaan 

kode etik (code of conduct) hanya sekedar kebijakan simbolik dari manajemen 

perusahaan meskipun tidak dipraktikkan dalam kenyataan yang sesungguhnya.  

Argumentasi yang berbeda diungkapkan oleh Lee dan Fargher (2013) bahwa adanya 

kualitas dan kebijakan dari ethical code dapat mendorong pelaporan WBS.  Temuan 

ini mengimplikasikan bahwa anggota organisasi akan melakukan lebih banyak 

pengungkapan kesalahan dan pelanggaran etis dalam perusahaan yang mempunyai 

kebijakan internal seperti ethical code. 

Whistle Blowing System (WBS) muncul untuk menjawab tantangan atas 

kecurangan yang melibatkan korporasi dengan cara memperbaiki kualitas pengawasan  

internal dalam perusahaan.  WBS merupakan tindakan oleh pengungkapan oleh 

anggota organisasi terhadap adanya praktik-praktik yang illegal, tidak bermoral atau 

yang tidak dilegitimasi yang ada dalam pengendalian anggota organisasi  kepada 

pihak-pihak yang melakukan hal tersebut (Near et al., 2004).  Pengungkapan 

dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan 

tindakan.     Anggota organisasi seperti karyawan memegang peran krusial dalam 

keberhasilan WBS, karena akan menjadi penentu untuk dapat mengungkap adanya 

kesalahan (misconduct) atau kecurangan dalam perusahaan yang dilakukan oleh 

karyawan lainnya. Rachagan dan Kuppusamy (2013) mengungkapkan tindakan yang 

mungkin akan dilakukan oleh karyawan ketika mengetahui terjadinya kecurangan di 

tempat kerja yang dilakukan antara lain adalah tetap diam, meningkatkan kepedulian 

melalui mekanisme internal, menggunakan mekanisme untuk melakukan 

pengungkapan melalui media.   

Whistleblower memandang bahwa kesalahan dapat dihentikan ketika masalah 

(1) tidak sering terjadi, dampaknya relatif  kecil atau terjadi dalam waktu yang relatif 
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pendek serta (2) whistle blower mempunyai legitimasi peran dan dukungan dari 

lingkungan organisasi (Miceli dan Near, 2002).  Meskipun demikian tingkat 

kesalahan yang terjadi juga akan membedakan proses whistle blowing, karena tipe 

kesalahan akan berelevansi signifikan dengan biaya, kualitas bukti dan upaya 

menyeluruh untuk menghadapi whistle blower (Near et al., 2004).  Struktur whistle 

blowing yang dikemukakan oleh Hassink et al. (2007) mengungkapkan perlunya 

adanya kebijakan tentang ruang lingkup, sifat dari pelanggaran yang harus dilaporkan, 

lembaga yang dibentuk untuk menerima pelaporan, pedoman pelaporan, kerahasiaan 

dan perlindungan terhadap pelapor serta investigasi secara terinci.   

Dalam aspek pengaturan dalam perusahaan, Lee dan Fargher (2013) 

menyatakan bahwa pengungkapan whistle-blowing menjadi faktor krusial dalam 

mencapai efektivitas WBS karena lingkungan etis yang lebih kuat akan dan tata kelola 

perusahaan yang lebih baik, maka perusahaan akan cenderung untuk mengungkapkan 

lebih banyak kebijakan whistle blowing system.  Lingkungan etis dan tata kelola 

perusahaan menjadi faktor pendorong penting dalam kebijakan tentang WBS 

sehingga tata kelola perusahaan yang kuat akan mengarah pada pengungkapan whistle 

blowing system yang lebih luas. 

Sebagai bagian dari Negara yang berkembang, perusahaan perlu membangun 

mekanisme yang dapat meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.  Di 

tengah terbatasnya studi yang menguji tentang WBS di Indonsia, penelitian yang 

mencoba untuk mengelaborasi Whistle Blowing System (WBS) menjadi salah satu 

mekanisme governance pada korporasi menarik untuk dilakukan.  Oleh karena itu 

sektor privat perlu membangun praktik governance terbaik yang diintegrasikan pada 

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme Whistle Blowing System pada 

perusahaan terutama perbankan.  Hal ini juga tidak terlepas dari tekanan regulasi 
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tentang diberlakukannya undang-undang antirasuah (anti korupsi)  nasional di semua 

negara OECD (Organization for Economic and Community Development) akan turut 

menstimulasi adopsi praktik Whistle Blowing System (WBS) dalam perusahaan.   

1.2.Rumusan Masalah  

Whistle Blowing System (WBS) menjadi isu yang mengemuka dalam 

pengelolaan organisasi seiring dengan semakin beragamnya permasalahan yang 

berkaitan dengan pelanggaran etis, kecurangan, korupsi maupun tindakan tidak legal 

dan tidak dilegitimasi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu 

dalam organisasi.  Pada sektor keuangan seperti perbankan tindakan-tindakan yang 

melibatkan pelanggaran akuntansi, kecurangan keuangan maupun pelanggaran etis 

menjadi problem krusial yang harus diatasi melalui penguatan mekanisme tata kelola 

perusahaan. Whistle Blowing System (WBS) memiliki peran penting ketika code of 

ethical conduct dianggap kurang mempunyai dampak langsung terhadap penegakan 

tata kelola perusahaan.  Berdasarkan argumentasi tersebut maka masalah dalam 

penelitian ini adalah  untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan  dan mengekplorasi 

kebijakan dan praktik Whistle Blowing System (WBS) pada perusahaan di sektor 

perbankan.   Secara khusus  rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur dasar dari kebijakan Whistle Blowing System (WBS) yang 

dikembangkan pada perusahaan di sektor perbankan?  

2. Bagaimana tingkat pengungkapan mekanisme internal yang 

diimplementasikan dalam praktik Whistle Blowing System (WBS) pada 

perusahaan di sektor perbankan?  
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1.3.Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemetaan tentang praktik 

Whistle Blowing System (WBS) terutama pada sektor perbankan di Indonesia.  Secara 

spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur dasar dari kebijakan Whistle 

Blowing System (WBS) pada perusahaan di sektor perbankan.  

2. Mendeskripsikan tingkat pengungkapan mekanisme internal yang 

diimplementasikan dalam praktik Whistle Blowing System (WBS) pada 

perusahaan di sektor perbankan.  

 

1.4.Urgensi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan deskripsi tentang kebijakan tentang  

praktik Whistle Blowing System (WBS) terutama yang diterapkan pada sektor 

perbankan.  Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran tentang mekanisme 

internal yang dibangun oleh perusahaan untuk menegakkan tata kelola (governance) 

perusahaan melalui praktik Whistle Blowing System (WBS).  Dalam aspek teoretis, 

hasil penelitian ini dapat memberikan justifikasi terhadap Prosocial Organizational 

BehaviorTheory dalam mengargumentasikan terjadinya bahwa tindakan 

whistleblowing dapat dipandang sebagai sebagai  perilaku prososial  yang akan 

member mandfaat bagi masyarakat dan individu. Hasil penelitian juga dapat dapat 

menjustifikasikan bahwa sikap adalah salah satu variabel yang mempengaruhi minat 

atau intensi seseorang untuk berperilaku sebagaimana diargumentasikan dalam 

Theory of Planned Behavior, terutama berperilaku sebagai whistleblower dalam 

mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran.  
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Dalam aspek praktis hasil penelitian ini dapat memberikan perbaikan terhadap 

praktik tata kelola (governance) perusahaan untuk membangun mekanisme 

whistleblowing system yang efektif sebagai saluran pelaporan bagi anggota organisasi 

untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi di organisasi maupun masyarakat luas 

secara umum sebagai bentuk kontrol sosial terhadap lingkungannya.  Dalam aspek 

kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar yang efektif untuk meningkatkan 

praktik whistleblowing sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance). 

 

1.5.Luaran 

Kegiatan penelitian ini akan menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijakan dan mekanisme internal praktik Whistle Blowing 

System (WBS) sebagai suatu model tata kelola perusahaan pada sektor 

perbankan di Indonesia. 

2. Menyusun bahan ajar dari hasil penelitian yang dapat dikembangkan untuk 

memperkaya mata kuliah etika bisnis dan tata kelola perusahaan pada Program 

Magister Akuntansi Universitas Mataram. 

3. Mendiseminasikan dan mempublikasikan hasil penelitian ini pada seminar 

dan/atau jurnal nasional. 
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BAB II 

TELAAH TEORETIS 

 

2.1. Prosocial Organizational Behavior Theory 

  Prosocial organizational behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya 

whistleblowing (Bagustianto dan Nurkholis, 2015). 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 tersebut (Brief & Motowidlo, 

1986).  Tindakan  whistleblowing  dapat  dipandang  sebagai  perilaku prososial  

karena  secara  umum  perilaku tersebut  akan  memberikan  manfaat  bagi orang lain 

(atau organisasi) di samping juga bermanfaat bagi whistlebloweritu sendiri (Dozier & 

Miceli, 1985).   

Brief dan Motowidlo (1986) mengungkapkan bahwa Prosocial organizational 

behavior theory memiliki beberapa variabel anteseden yang dikelompokkan ke dalam 

dua kelompok besar yaitu individual anteseden dan kontekstual anteseden.  Aspek 

yang berasal dari individu pelaku tindakan prososial merupakan individual anteseden, 

seperti kemampuan individu menginternalisasi standar keadilan, tanggung jawab  

individu terhadap lingkungan sosial, cara penalaran moral dan perasaan empati 

terhadap orang lain.  Aspek dari konteks organisasi dan lingkungan kerja seperti 

faktor norma, kohesivitas kelompok, panutan, gaya kepemimpinan, iklim organisasi, 

tekanan, komitmen organisasi, dan hal-hal lain yang dapat  memengaruhi  suasana  

hati,  rasa kepuasan  atau  ketidakpuasan merupakan cntoh dari anteseden kontekstual.   
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2.2. Theory of Planned Behavior 

  Theory of Planned Behavior sebagaimana dikemukakan oleh Ajzen (1991) 

menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku. Theory of Planned Behavior 

membuktikan bahwa minat atau intensi lebih akurat dalam memprediksi perilaku 

aktual dan sekaligus dapat sebagai proxy yang menghubungkan antara sikap dan 

perilaku aktual (Bagustianto dan Nurkholis,  2015).  Lebih lanjut Azjen (1991) 

menjelaskan bahwa minat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang 

mempengaruhi sebuah perilaku, yang ditunjukkan oleh seberapa keras usaha yang 

direncanakan seorang individu untuk mencoba melakukan perilaku tersebut.  

Lebih lanjut Theory of Planned Behavior menjelaskan konsep minat memiliki 

tiga determinan yang saling independen, yaitu sikap terhadap perilaku, norma 

subyektif dan kontrol perilaku.   Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior), 

yaitu penilaian seseorang untuk mengevaluasi apakah perilaku tersebut baik untuk 

dilakukan atau tidak.   Norma subjektif  merupakan persepsi tekanan sosial yang 

dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku, sedangkan persepsi 

kontrol perilaku (perceived behavioral control), yang mengacu pada kemudahan atau 

kesulitan yang dihadapi untuk melakukan perilaku. 

2.3. Mekanisme Whistleblowing System  

Whistle blowing system merupakan mekanisme yang disediakan untuk 

melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran oleh anggota organisasi.  Adanya sistem 

yang terkoordinasi dan terintegrasi yang dimulai dari penerimaan laporan dugaan 

pelanggaran hingga tindak lanjut penegakan menjadi bagian penting dari 

Whistleblowing system.  WBS juga akan menjaga kerahasiaan setiap laporan dan 



 

 

9 

 

ditindaklanjuti pada proses investigasi selanjutnya ketika dipandang terdapat bukti 

yang cukup. 

Whistleblowing merupakan cara yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus 

pelanggaran-pelanggaran akuntansi.   Elias (2008) menambahkan bahwa 

whistleblowing dapat terjadi dari internal dan eksternal organisasi.  Internal 

whistleblowing terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang 

dilakukan karyawan lainnya, kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada 

atasannya. Eksternal  whistleblowing terjadi ketika seorang karyawan mengetahui 

kecurangan yang dilakukan perusahaan lalu memberitahukannya kepada masyarakat 

karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. 

Bank Indonesia dalam WBS-BI (2015) menyatakan bahwa pelaporan dugaan 

pelanggaran dapat meliputi korupsi, kolusi dan nepotisme, pencurian, kecurangan 

(fraud), suap dan gratifikasi.  Termasuk juga di dalamnya pelanggaran terhadap kode 

etik dan pedoman perilaku serta perbuatan melanggar hukum lainnya.  WBS akan 

bermanfaat untuk menciptakan sistem monitoring yang saling mengawasi oleh 

sumberdaya manusia terhadap ketaatan terhadap aturan dan prosedur yang telah 

ditetapkan.  Dengan demikian WBS akan mampu mendorong penegakan  integritas 

dan akuntabilitas terhadap dugaan adanya pelanggaran.   

2.4. Pendorong Pengungkapan Whistle Blowing System  

Beberapa studi mengungkapkan bahwa beberapa faktor merupakan determinan 

pengungkapan whistleblowing system, seperti komitmen organisasi, personal cost, 

saluran pelaporan, status pelanggar dan kelengkapan bukti.  Komitmen organisasional  

memahami organisasi sebagai entitas yang berhubungan dengan whistleblowing 

(Roberts et al., 2011) karena elemen penting dari   komitmen organisasional adalah 

kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Manajer lini biasanya merupakan pihak 
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pertama yang menerima laporan  whistleblowing. Pelapor membutuhkan kepercayaan 

bahwa prosedur  whistleblowing  cukup memadai dan terdapat komitmen bahwa 

laporan mereka  akan ditindaklanjuti dan akan diberikan perlindungan.  

Personal cost adalah pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan/balas 

dendam  atau  sanksi  dari  anggota  organisasi,  yang  dapat  mengurangi  niat  

pegawai untuk melaporkan wrongdoing (Schutlz et al., 1993). Sabang (2013) juga 

menambahkan bahwa  personal cost  bukan hanya dampak  tindakan  balas  dendam  

dari  pelaku  kecurangan,  melainkan  juga  keputusan  menjadi pelapor dianggap 

sebagai tindakan tidak etis, misalnya melaporkan kecurangan atasan dianggap sebagai 

tindakan yang tidak etis karena menentang atasan. Tindakan  whistleblowing akan 

menjadi fungsi persepsi (ekspektasi) individu bahwa  kemungkinan  tindakan  

whistleblowing akan menghasilkan outcome seperti perhatian manajemen terhadap 

keluhan, upaya penghentian wrongdoing, serta tidak ada pembalasan. Individu  yang  

memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi  orang  lain,  memiliki  posisi yang 

kuat, dan memiliki kewenangan untuk mengganti pegawai dalam organisasi 

cenderung memiliki persepsi bahwa  personal cost yang akan ditimbulkan dari 

perilaku  whistleblowing akan relatif rendah, sehingga individu tersebut akan terlibat 

dalam perilaku whistleblowing. 

Saluran pelaporan WBS dapat berupa saluran anomim dan nonanonim (Park et 

al., 2008).   Pada saluran pelaporan non-anonim ini identitas pelapor dapat diketahui 

oleh anggota organisasi lainnya. Sedangkan, saluran pelaporan anonim merupakan 

saluran pelaporan yang digunakan oleh pegawai untuk melaporkan tindakan 

pelanggaran/kecurangan yang ada di dalam organisasinya, dengan tidak menyertakan 

identitas aslinya atau dengan menggunakan identitas samaran. Anonimitas sangat 

diperlukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor kecurangan (Albercht et al., 
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2014).  Pada saluran pelaporan non-anonim (dengan identitas), pegawai yang ingin 

melaporkan adanya kecurangan harus siap dengan konsekuensi bahwa identitas 

dirinya akan diketahui oleh semua anggota organisasi termasuk pelaku kecurangan 

tersebut.  Konsekuensi ini menurut Bagustianto dan Nurkholis  (2015) menjadikan 

calon whistleblower berada dalam dilema kebimbangan menentukan sikap yang pada 

akhirnya dapat mendistorsi minat untuk melaporkan kecurangan tersebut.  

Apabila pelanggar menduduki jabatan yang lebih tinggi dan memiliki kekuasaan 

yang lebih besar dalam organisasi, maka whistleblower akan lebih mungkin 

mengalami retaliasi ketika melaporkan dugaan pelanggar tersebut. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh anggota organisasi yang memiliki  jabatan tinggi merupakan hal yang 

tidak mudah dilaporkan. Studi Cortina dan Magley  (2003) pada karyawan yang 

bekerja pada sektor  publik  menemukan bahwa karyawan  yang memiliki posisi yang 

rendah lebih sering mengalami retaliasi. Dengan demikian, jika pelanggar menduduki 

jabatan yang lebih tinggi dan memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam organisasi, 

maka whistleblower akan lebih mungkin mengalami retaliasi ketika melaporkan 

dugaan pelanggar tersebut. 

Kelengkapan bukti juga merupakan faktor penting dalam pengungkapan 

whistleblowing, termasuk tingkatan bukti.  Menurut Miceli dan Near (1985), anggota 

organisasi lebih mungkin untuk melakukan whistleblowing ketika mereka memiliki 

bukti yang meyakinkan dari kesalahan, dan ketika pelanggaran tersebut 

mempengaruhi mereka. Bukti kuat atau lemah menunjukkan karakteristik kesalahan, 

sehingga memiliki implikasi yang signifikan dalam memunculkan niat melakukan 

whistleblowing (Miceli dan Near, 1985).  Dengan demikian kelengkapan bukti 

menjadi salah satu faktor penting dalam tindakan whistleblowing system.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan  Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif ini untuk 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebijakan dan praktik praktik Whistle Blowing 

System (WBS) pada sektor perbankan.  Penelitian akan dilakukan melalui beberapa 

prosedur penelitian sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana digambarkan pada 

gambar 1.   

 

3.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik sektor perbankan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Sampel dipilih berdasarkan teknik penyampelan 

dengan tujuan tertentu (purposive sampling) dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI antara tahun 2016 dan 

mempublikasikan secara lengkap laporan tahunan.  

2. Perusahaan melaporkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan 

praktik Whistle Blowing System (WBS) sebagai bagian dari tata kelola 

perusahaan. 
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3.3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan 

(annual report) tahun 2016 untuk memperoleh data terbaru terkait dengan praktik 

whistleblowing system pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.   

                         

     

 

 

 

                         ` 

      

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Tahapan Penelitian 

 

3.4.Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka analisis dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Whisle Blowing System (WBS) pada 
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perbankan.  Rerangka yang dikembangkan merujuk pada pengukuran yang 

dikembangkan oleh Hassink et al. (2007). Penilaian dilakukan terhadap :  

1. Ruang lingkup dan rerangka umum whistleblowing system  

2. sifat dari pelanggaran 

3. adanya lembaga atau badan kebijakan untuk pelaporan  

4. pedoman pelaporan kerahasiaan,  

5. perlindungan terhadap tindakan pembalasan 

6. investigasi secara detail 

 

Tujuan kedua penelitian ini mendeskripsikan tingkat pengungkapan 

mekanisme internal yang dibangun perusahan melalui praktik whistle blowing system 

pada perbankan.  Content analysis digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi 

kesesuaian praktik WBS yang diterapkan perusahaan dengan indikator pemetaan 

struktur dasar kebijakan WBS yang dikembangkan sektor perbankan.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Gambaran Umum  

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan pada tahun 2016.  Sampel 

penelitian adalah perbankan yang melakukan pengungkapan dan pelaporan Whistle 

Blowing System (WBS) pada laporan tahunan perusahaan  (annual report).  Informasi 

mengenai WBS umumnya disajikan oleh perusahaan sebagai bagian dari pelaporan 

mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance).  

WBS merupakan mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi 

dalam perusahaan yang bertujuan untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya 

kecurangan (fraud) dalam perusahaan. WBS menjadi early warning system  yang 

dapat menjadi peringatan dan tindakan awal untuk investigasi lebih lanjut terhadap 

terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam perbankan.  Implementasi WBS dalam 

perusahaan, terutama sektor perbankan menjadi sangat krusial  karena sektor 

keuangan merupakan sangat rentan terhadap masalah fraud seperti tindakan 

pencucian uang (money laundering), pelanggaran kode etik, penyalagunaan 

wewenang maupun benturan kepantingan lainnya.   

Berdasarkan hasil analisis pada laporan tahunan perbankan dapat diidentifikasi 

bahwa dari 43 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 30 

perusahaan bank yang mengungkapkan dan melaporkan WBS dalam komponen tata 

kelola perusahaan, sedangkan 13 bank tidak melaporkan WBS dalam laporan tahunan 

bank. Sampel ini merepresentasikan bahwa 69,8% bank yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia melakukan pengungkapan tentang Whistle Blowing System.  Tabel 4.1 

berikut ini menyajikan tentang jumlah bank yang menjadi sampel penelitian ini.   

Tabel 4.1. 

Perusahaan Sampel 

Bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia  43 

Bank tidak melaporkan WBS dalam laporan Tahunan 13 

Bank sampel  melaporkan WBS dalam Laporan Tahunan 30 

Persentase bank sampel terhadap populasi      69.8% 

         Sumber : data sekunder (diolah)  

 

Adapun 30 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2. 

Daftar Perusahaan Sampel 

No KODE NAMA BANK 

1 BABP   PT Bank MNC International Tbk 

2 BACA   Bank Capital Indonesia Tbk 

3 BBCA   Bank Central Asia Tbk 

4 BBHI   Bank Harda International Tbk 

5 BBKP   Bank Bukopin Tbk 

6 BBMD   Bank Mestika Dharma Tbk 

7 BBNI   Bank Negara Indonesia Tbk 

8 BBNP   Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

9 BBRI   PT Bank Rakyat Indononesia (Persero) Tbk 

10 BBTN   Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

11 BDMN   Bank Danamon Indonesia Tbk 

12 BEKS   PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 

13 BGTG   PT Bank Ganesha Tbk 

14 BINA   PT Bank Ina Perdana Tbk 
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Sumber : data sekunder (diolah) 

 

4.2. Struktur Dasar Kebijakan Whistle Blowing System Pada Perbankan  di Indonesia 

Dengan mengadaptasi rerangka dasar yang dikemukakan oleh Hassink et al. 

(2007) dilakukan identifikasi terhadap struktur dasar kebijakan whistle blowing 

system (WBS) yang dilaporkan pada perbankan di Indonesia sebagai bagian dari 

implementasi tata kelola perusahaan yang baik.  Dalam pelaporan WBS bank 

mengungkapkan struktur dasar yang meliputi ruang lingkup dan rerangka umum, jenis 

pelanggaran yang dilaporkan, pihak dan/atau media penyampaian pelaporan 

pelanggaran, pedoman pelaporan dan formalitas,  sifat kerahasiaan dan anonimasi, 

  

Dilanjutkan 

  

Lanjutan 

15 BJBR   Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 

16 BKSW   PT Bank QNB Indonesia Tbk 

17 BMAS   PT Bank Maspion Indonesia Tbk 

18 BMRI   Bank Mandiri (persero) Tbk 

19 BNBA   Bank Bumi Artha Tbk 

20 BNGA   Bank CIMB Niaga Tbk 

21 BNII   PT Bank Maybank Indonesia Tbk 

22 BNLI   Bank Permata Tbk 

23 BSIM   Bank Sinarmas Tbk 

24 BVIC   Bank Victoria International Tbk 

25 DNAR   Bank Dinar Indonesia Tbk 

26 INPC   Bank Artha Graha International Tbk 

27 MAYA   Bank Mayapada International Tbk 

28 NISP   Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 

29 PNBN   Bank Pan Indonesia Tbk 

30 PNBS   Bank Panin Dubai Syariah 
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perlindungan dari tindakan pembalasan dan dasar tindakan investigasi yang 

dilakukan.  

Tabel 4.3 menjelaskan secara ringkas struktur dasar dan uraian tentang aspek 

yang dijelaskan pada pelaporan WBS pada perusahaan, terutama pada perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode amatan 2016.  Tabel tersebut 

menjelaskan dan mengdentifikasi informasi yang disajikan pada setiap struktur dasar 

berkaitan dengan implementasi whistleblowing system yang dilakukan perusahaan.   

Setelah dilakukan identifikasi struktur WBS pada perbankan, maka selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap laporan tahunan perusahaan yang melaporkan WBS 

melalui content analysis untuk tujuan mengidentifikasi komponen dari masing-masing 

struktur dasar pelaporan WBS.  Pernyataan tentang ruang lingkup dan rerangka dasar 

disajikan oleh 40,2% perusahaan sampel, sedangkan 41,1% mengungkapkan tentang 

jenis pelanggaran/kesalahan yang dapat dilaporkan.  Sebanyak 25,2% perusahaan 

sampel menjelaskan tentang pihak bertanggung jawab mengelola laporan pengaduan 

pelanggaran serta sejumlah 27,8% perusahaan sampel menjelaskan tentang pedoman 

pelpaoran dan formalitas.  Aspek kerahasiaan dan anonimasi diungkapkan oleh 33,3% 

perusahaan sampel, sedangkan sebanyak 29,8%  perusahaan sampel menjelaskan 

tentang tindakan pembalasan (retaliation) bagi whistleblower.  Terakhir, sebanyak 

57,8% perusahaan sampel menjelaskan tentang tindakan penyelidikan/investigasi dari 

hasil pengaduan dan pelaporan terjadinya pelanggaran di perusahaan.  Hasil analisis 

isi dari struktur dasar WBS pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia disajikan pada tabel 4.4.   
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Tabel 4.3 

Struktur Dasar Whistle Blowing System (WBS) Pada Perbankan Indonesia 

No Struktur Dasar Uraian/ Penjelasan 

1. Ruang lingkup 

dan rerangka 

umum 

Memuat uraian tentang kebijakan dan komitmen 

perusahaan untuk membangun mekanisme pelaporan 

pelanggaran (whistleblowing system/WBS) dan dorongan 

bagi whistleblower untuk melaporkan adanya pelaporan 

pelanggaran dalam perusahaan serta penyampaian laporan 

WBS secara periodik.   

2. Pelanggaran yang 

dilaporkan  

Menjelaskan tentang jenis pelanggaran yang bisa 

dilaporkan oleh whistleblower (pihak pelapor/pengadu) 

melalui system pelaporan pelanggaran/whistleblowing 

system seperti fraud, pelanggaran kode etik, 

penyalagunaan wewenang, benturan kepentingan serta 

penyimpangan internal lainnya 

3. Penyampaian 

laporan 

pelanggaran  

Menjelaskan tentang media yang digunakan oleh 

perusahaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran 

dalam perusahaan  dan tujuan pelaporan kepada pihak 

/lembaga /komite /dewan/satuan kerja  yang diberikan 

kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap 

pelaporan pelanggaran.  

4. Pedoman 

Pelaporan dan 

Formalitas 

Memuat kebijakan WBS perusahaan tentang pelaporan 

pelanggaran dan kelengkapan bukti yang diperlukan dan 

gambaran grafis tentang prosedur pelaporan pelanggaran 

5. Kerahasiaan dan 

Anonimasi 

Menjelaskan tentang sifat kerahasiaan dari pelaporan 

pelanggaran dan kemungkinan penggunaan 

anonimitas/non anomimitas  dalam pelaporan baik bagi 

whistleblower internal atau  eksternal.   

6. Perlindungan 

Terhadap 

Tindakan 

Pembalasan 

(Retaliasi) 

Menjelaskan tentang penjaminan dari perusahan tentang 

perlindungan/tidak adanya tindakan pembalasan bagi 

whistleblower dan pemberian sanksi bagi tindakan 

pembalasan dan klausul bahwa pelaporan pelanggaran 

dilandasi kejujuran dan itikad yang baik. 

7. Tindakan 

Investigasi  

Menjelaskan penjaminan tentang tindak lanjut dari 

pelaporan pelanggaran melalui proses investigasi serta 

tindakan umpan balik terhadap laporan pengaduan oleh 

whistleblower. 

Sumber : Laporan Tahunan Bank  (data diolah) 
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Tabel 4.4 

Analisis Isi Laporan WBS pada Perbankan 

No Struktur Dasar dan Uraian Indikator Persentase  

I Ruang lingkup dan rerangka umum 

 1 Pernyataan bahwa kebijakan atau pedoman perilaku (code of ethic) 

berlaku untuk semua karyawan 96.7 

2 Pernyataan bahwa kebijakan dan pedoman perilaku (code of ethics) 

berlaku untuk semua kelompok  66.7 

3 Pernyataan bahwa pelaporan merupakan kewajiban atau tugas  73.3 

4 Pernyataan bahwa karyawan secara eksplisit didorong untuk melaporkan 

pelanggaran 93.3 

5 Sistem pelaporan pelanggaran merupakan kebijakan terpisah yang tidak 

menggantikan kebijakan lain  36.7 

6 Pernyataan bahwa kebijakan WBS merupakan bentuk kepatuhan Sarbanes 

Oxley Act (SOX) 0.0 

7 Pernyataan bahwa kebijakan WBS merupakan bentuk kepatuhan terhadap 

Regulasi Nasional 0.0 

8 Pernyataan bahwa kebijakan WBS merupakan bentuk kepatuhan terhadap 

Kebijakan Lokal  56.7 

9 WBS mengatur kebijakan terpisah untuk top manajemen dan eksekutif 23.3 

10 WBS adalah kebijakan terpisah terkait masalah pelaporan keuangan 10.0 

11 Pernyataan bahwa mitra kerja juga dapat melaporkan kesalahan 

(wrongdoing) 46.7 

12 Adanya kemungkinan pelaporan dinyatakan netral 3.3 

13 Adanya prosedur sekunder (banding) penuh dengan kontak sekunder 0.0 

14 Pernyataan bahwa mantan karyawan juga dapat melaporkan kesalahan  30.0 

15 Adanya pelaporan hasil dari kebijakan WBS tersebut 66.7 

 

 

40.2 

II Sifat pelanggaran yang dilaporkan 

 1 Contoh umum pelanggaran kode etik/hukum  63.3 

2 Pelanggaran kode etik atau kebijakan internal 73.3 

3 Pelanggaran terhadap hukum dan/atau regulasi lainnya 46.7 

4 Permasalahan dalam pelaporan keuangan 30.0 

5 Contoh spesifik pelanggaran  23.3 

6 Kegagalan melaporkan pelanggaran yang diketahui adalah pelanggaran 

terhadap dirinya sendiri 0.0 
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 Dilanjutkan 

  Lanjutan 

 7 Tindak Pidana 56.7 

8 Ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja 20.0 

9 Permasalahan lingkungan  0.0 

10 Korupsi, salah pengelolaan (mismanagement) atau penyalahgunaan 

wewenang 70.0 

11 Gagal untuk memenuhi kewajiban hukum 26.7 

12 Salah informasi tentang otoritas publik dan/atau kebocoran informasi 30.0 

13 Tindakan pelanggaran/ kesalahan hukum 43.3 

14 Pencurian dan  penyalagunaan aset 63.3 

15 Insider trading, penyuapan atau pencucian uang 43.3 

16 Kesalahan sosial, perilaku bisnis yang tidak benar atau tidak etis 56.7 

17 Tindakan yang berdampak (negatif) pada perusahaan 73.3 

18 Pelanggaran keamanan 13.3 

19 Kecurangan oleh pihak ketiga 16.7 

20 Benturan kepentingan 26.7 

21 Penyimpangan yang bersifat umum, operasional dan keuangan 86.7 

 

 

41.1 

III Pihak yang mengelola laporan pengaduan pelanggaran 

 1 Pengawas langsung atau tidak langsung pada unit kerja terkait  26.7 

2 Pejabat kepatuhan atau etika / tim anti fraud 53.3 

3 Rincian kontak untuk kontrak tertentu yang diberikan 80.0 

4 Hotline khusus 76.7 

5 (Ketua ) dewan pengawas dan dewan komisaris 10.0 

6 Kontak terpisah untuk masalah pelaporan keuangan 6.7 

7 Departemen Sumber daya manusia 20.0 

8 Departemen Hukum/Legal 13.3 

9 (Ketua) Komite Audit 23.3 

10 Departemen Tata Kelola Perusahaan 0.0 

11 Departemen Audit Internal 26.7 

12 Sekretaris Perusahaan 0.0 

13 Rincian Kontak yang mengacu pada  website/intranet 30.0 

14 (Ketua )Dewan Direksi atau dewan eksekutif  30.0 
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 Dilanjutkan 

  Lanjutan 

 15 Departemen manajemen risiko 6.7 

16 Penasehat yang menjaga kerahasiaan (perwakilan yang dipercaya) 0.0 

17 Direktur Utama  40.0 

18 Kepala Bagian Keuangan 0.0 

19 Komite Pengaduan  26.7 

20 Satuan kerja audit  kerja internal (SKAI) 33.3 

 

 

25.2 

 

IV Pedoman pelaporan dan formalitas 

 1 Pernyataan bahwa pelanggaran seharusnya dilaporkan dalam detail yang 

cukup terinci dalam laporan yang memungkinkan penyelidikan  93.3 

2 Pernyataan bahwa pelanggaran seharusnya dilaporkan dalam bahasa asing  

atau dalam sistem pelaporan multibahasa  0.0 

3 Termasuk dalam bentuk pelaporan khusus 10.0 

4 Persyaratan untuk menjelaskan kecurigaan tanpa memerlukan bukti 3.3 

5 Rincian spesifik terinci yang disebutkan 83.3 

6 Daftar  kriteria perilaku etis 23.3 

7 Gambaran grafis (Bagan) tentang sistem pelaporan 36.7 

8 Larangan karyawan memulai penyelidikan sendiri 0.0 

9 Terjemahan diperlukan berkaitan dengan keluhan (komplain)  0.0 

 

 

27.8 

V Kerahasiaan dan anonimasi 

 1 Pelanggaran yang dilaporkan diperlakukan secara rahasia 100.0 

2 Pelanggaran dapat dilaporkan secara anonim 40.0 

3 Pelaporan anonim tidak disarankan atau tidak diharapkan 60.0 

4 keadaan tertentu dimana kerahasiaan tidak dapat dijamin 0.0 

5 Publikasi dimungkinkan dalam kondisi yang tertentu (tidak dipublikasikan 

kecuali...) 0.0 

6 Tidak diperkenankan ada pelaporan anonim bagi pihak ketiga  0.0 

 

 

33.3 

VI Perlindungan terhadap Tindakan Pembalasan/Retaliasi  

 1 Pernyataan umum (bahwa tidak ada pembalasan) 93.3 

 Dilanjutkan 
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   Lanjutan 

 2 Persyaratan tentang kejujuran  50.0 

3 Tindakan pembalasan dilarang atau tidak dapat ditoleransi 66.7 

4 Dengan sengaja membuat laporan palsu akan diberikan sanksi hukuman 3.3 

5 Tindakan pembalasan akan mendapat diberikan sanksi 16.7 

6 Persyaratan dasar atas dasar itikad baik yang masuk akal  

(kepercayaan/keyakinan) 46.7 

7 Tidak ada tindakan pembalasan bagi pelapor, bahkan jika ada yang tidak 

berdasar/terbukti 26.7 

8 Persyaratan yang tulus atau jujur, atau laporan yang sah 63.3 

9 Tidak ada imunitas terhadap sanksi (hukuman) jika pelapor terlibat 6.7 

10 Kewajiban terhadap subjek pengaduan berbahaya 10.0 

11 Persyaratan tidak didasarkan kepentingan /ada keuntungan pribadi 6.7 

12 Pengungkapan dikurangi jika pelapor/pengadu terlibat 6.7 

13 Tidak ada tindakan pembalasan jika pelapor/pengadu terlibat dengan 

itikad baik 20.0 

14 Hak perlindungan dapat hilang  jika terjadi pelaporan eksternal 0.0 

 

 

29.8 

VII Rincian Investigasi (Penyelidikan) 

 1 Jaminan untuk dilakukannya penyelidikan atau perlakuan yang serius 

terhadap pengaduan  93.3 

2 Kewajiban untuk kooperatif dalam penyelidikan 6.7 

3 Persyaratan catatan pengaduan pelanggaran 80.0 

4 Syarat untuk memberikan umpan balik terhadap karyawan 

diberikan/tindak lanjut dari pelaporan 33.3 

5 Proses pengambilan keputusan untuk diselidiki atau tidak  80.0 

    58.7 

Sumber : Data Sekunder (diolah)  

 

4.2.1. Ruang Lingkup dan Kerangka Umum 

Hasil dari analisis isi menunjukkan bahwa kebijakan WBS merupakan bentuk 

kepatuhan terhadap kebijakan lokal (56,7%), meskipun belum ada statemen spesifik 

bahwa WBS sebagai bentuk kepatuhan terhadap Sarbanes Oxley Act (SOX) maupun 
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kepatuhan terhadap kebijakan nasional.  Sebanyak 36,7% sampel bank menyatakan 

bahwa WBS merupakan kebijakan terpisah yang tidak menggantikan kebijakan 

lainnya, termasuk juga masalah yang terkait dengan pelaporan keuangan (10%).  

Lebih dari 90% perusahaan bank sampel mengungkapkan bahwa kebijakan WBS 

berlaku untuk semua karyawan dan karyawan juga didorong untuk melakukan 

pelaporan pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan, dimana pelaporan pelanggaran 

juga merupakan tugas dan kewajiban dari karyawan perusahaan.  

Selain itu hasil analisis isi terhadap ruang lingkup dan rerangka dasar WBS 

pada perbankan menunjukkan 66,7% perusahan sampel juga mengungkapkan bahwa 

kebijakan dan pedoman perilaku tersebut juga berlaku untuk semua kelompok dalam 

perusahaan, namun ada kebijakan khusus/tertentu jika pelaporan pelanggaran atau 

kesalahan (wrongdoing) menyangkut top manajemen atau pihak ekskutif  yang 

ditunjukkan oleh 23,3% perusahaan sampel.  yang terjadi   Pihak mitra perusahaan 

seperti pemasok, vendor juga dapat melaporkan jika terjadi dugaan kesalahan dan 

pelanggaran (46,7%) termasuk juga mantan karyawan perusahaan (30%).  Sebanyak 

66,7% perusahaan melakukan pelaporan dari hasil implementasi kebijakan WBS yang 

dilakukan oleh perusahaan secara periodik dalam bagian tata kelola perusahaan.   

4.2.2. Sifat Pelanggaran yang dilaporkan 

  Hasil dari analisis isi menyatakan bahwa dari aspek pelanggaran yang 

dilaporkan menunjukkan bahwa yang tersebar dilaporkan adalah menyangkut 

penyimpangan yang bersifat umum, operasional dan keuangan sebanyak 86,7%; 

selanjutnya adalah pelanggaran kode etik dan kebijakan internal (73,3%); korupsi, 

salah pengelolaan  dan penyalagunaan wewenang (70%); tindakan yang berdampak 

negatif terhadap perusahaan (73,3%) serta pencurian dan penyalagunaan aset (63,3%).  

Hal lain seperti pelanggaran seperti kesalahan sosial, perilaku etis yang tidak benar 
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dan tidak etis juga menjadi hal yang dilaporkan sebagai pengaduan atau pelanggaran 

(56,7%) selain tindak pidana dan pelanggaran hukum serta regulasi lainnya (46,7%).    

  Pada sektor perbankan, isu-isu mengenai insider trading, penyuapan dan 

pencucian uang dan kebocoran informasi juga menjadi jenis pelanggaran yang 

dilaporkan dalam WBS masing-masing sebanyak 43,3% dan 30%. Conflict of interest 

(benturan kepentingan) dan permasalahan dalam pelaporan keuangan juga dianggap 

sebagai jenis pelanggaran yang dilaporkan masing-masing sebesar 26,7% dan 30%.  

Jenis-jenis pelanggaran lainnya juga dapat dilaporkan sebagai pelanggaran/kesalahan 

diungkapkan sebagai kebijakan WBS oleh kurang dari 25% perusahaan sampel seperti 

masalah keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja maupun pelaporan pelanggaran 

oleh pihak ketiga.   

4.2.3. Penyampaian Laporan Pelanggaran 

  Kebijakan WBS pada perbankan juga mengatur mekanisme  pelaporan dan 

pihak yang ditunjuk untuk menangani laporan pengaduan pelanggaran.    Berdasarkan 

hasil analisis isi dapat diketahui bahwa mayoritas perusahaan sampel (di atas 75%) 

menggunakan media pelaporan pelanggaran melalui pemberian rincian kontak tertentu 

dan hotline khusus, namun hanya 30% yang menggunakan media berupa pelaporan 

pelanggaran melalui website perusahaan (intranet).    

Lebih dari 50% perusahaan bank yang menjadi sampel membentuk tim anti 

fraud atau kepatuhan dan etika, sedangkan lainnya pelaporan pelanggaran ditangani 

oleh kepala  unit kerja terkait, departemen sumber daya manusia (human resource), 

departemen hukum (legal), komite pengaduan, ketua komite audit dan satuan kerja 

audit internal.   Kebijakan tentang WBS yang berkaitan dengan pengelolaan 

pengaduan pelanggaran juga menunjukkan bahwa ketika  pelanggaran melibatkan 
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pihak eksekutif atau top management maka akan ditangani oleh (ketua) dewan direksi 

atau dewan komisaris maupun direktur utama.   

4.2.4. Pedoman Pelaporan dan Formalitas 

Sebagian besar perbankan sampel (93,3%) menunjukkan bahwa pengaduan 

atau pelaporan pelanggaran seharusnya disampaikan secara lengkap dan terinci 

sehingga memungkinkan dilakukan penyelidikan, meskipun hanya 3,3% perusahaan 

sampel akan melakukan penanganan laporan pelanggaran meskipun tidak didukung 

dengan bukti awal.  Sebanyak 83,3% perusahaan sampel menyatakan bahwa laporan 

pengaduan harus memuat rincian secara spesifik hal yang diadukan sebagai bentuk 

pelanggaran.  Sebanyak 36,7%  perbankan sampel memberikan gambaran dalam 

bentuk grafis tentang prosedur untuk penyampaian pengaduan pelanggaran sampai 

penanganannya, sedangkan lainnya menjelaskan tentang kriteria pelanggaran etis 

yang dapat dilaporkan (23,3%) dan bentuk pelaporan khusus lainnya (10%).   

4.2.5. Kerahasiaan dan Anonimasi 

  Semua perbankan sampel sebanyak 30 bank menyatakan bahwa pelaporan 

pelanggaran akan diperlakukan secara rahasia.  Sebanyak 40% perusahaan sampel 

menyatakan bahwa pelaporan dapat disampaikan dengan cara anonym, meskipun 

sebanyak 60% perusahaan menyatakan bahwa pelaporan dengan memberikan 

identitas pelapor secara jelas (non-anonim) lebih diinginkan karena akan 

memudahkan tindak lanjut dari pelaporan tersebut.   

4.2.6. Perlindungan Terhadap Tindakan Pembalasan (Retaliasi ) 

  Implementasi WBS umumnya memberikan uraian tentang tindakan 

pembalasan (retaliation).  Berdasarkan hasil analisis isi terhadap pengungkapan 

kebijakan WBS dalam laporan tahunan perusahaan menunjukkan bahwa 93,3% bank 
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sampel memberikan jaminan tidak akan ada tindakan pembalasan kepada 

whistleblower seperti tindakan ancaman (intimidasi), hukuman atau tindakan tidak 

menyenangkan lainnya. Bahkan sekitar 66,7% bank sampel secara tegas menyatakan 

tindakan pembalasan dilarang dan tidak dapat ditoleransi,  meskipun pelaporan tidak 

berdasarkan atau tidak ada bukti sebagaimana dinyatakan oleh 26,7%, dan tidak ada 

tindakan pembalasan terhadap terhadap pelapor jika pengadu terlibat jika 

pelaporannya dilandasi dengan itikad baik (20%).  Tindakan pembalasan juga akan 

mendapatkan sanksi sebagaimana dinyatakan oleh 16,7% bank sampel.  

  Tindakan penyampaian laporan mensyaratkan adanya kejujuran (50%), atas 

dasar itikad baik yang berdasarkan keyakinan (46,7%) dengan menggunakan laporan 

yang sah (63,3%).  Analisis terhadap kebijakan WBS perusahaan juga  

mengungkapkan bahwa 6,7% perusahaan sampel menyatakan tidak ada imunitas 

terhadap sanksi (hukuman) jika pelapor terlibat, dan apabila pelapor terlibat maka 

pengungkapan terhadap pelapor akan dikurangi (6,7%), meskipun dengan persyaratan 

bahwa pelaporan tidak berdasarkan kepentingan untuk kepentingan pribadi (6,7%).  

4.2.7. Rincian Investigasi  

  Tindak lanjut dari pelaporan pelanggaran dalam perusahaan, kebijakan tentang 

implementasi WBS menyatakan bahwa 93,3% memberikan jaminan untuk 

dilakukannya penyelidikan yang serius terhadap pengaduan oleh whisleblower.  

Berdasarkan informasi yang ada dalam laporan pengaduan pelanggaran maka akan 

ada proses pengambilan keputusan tentang tindak lanjut penyelidikan dari pelaporan 

akan dilanjutkan atau tidak sebagaimana dinyatakan oleh 80% perusahaan sampel.  

Sebanyak 33,3% dari perusahaan sampel memberikan kebijakan untuk memberikan 

umpan balik bagi karyawan (pelapor) yang melaporkan tindakan pelanggaran sebagai 
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tindak lanjut dari pelaporan, serta kewajiban untuk kooperatif dalam penyelidikan 

bagi pelapor (6,7%). 

4.3. Tingkat Pengungkapan Implementasi Whistle Blowing System Pada Perbankan  

Rerangka indikator tentang WBS digunakan untuk menganalisis kesesuaian 

antara indikator WBS dan pengungkapan kebijakan WBS yang dipraktikkan bank.  

Berdasarkan hasil analisis dapat ditunjukkan bahwa dengan menggunakan 30 

perusahaan sampel menunjukkan rata-rata sebesar 0,363 atau 36,3% dibandingkan 

dengan rerangka WBS yang dibangun. Hal ini menujukkan masih banyak faktor yang 

perlu dibangun oleh perbankan sebagai upaya untuk memeprkuat WBS sebagai 

mekanisme yang dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran dalam perusahaan.   

Umumnya bank mengungkapkan ruang lingkup dan rerangka umum tentang 

tujuan dilaksanakan WBS, kebijakan dan komitmen perusahaan untuk membangun 

mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system/WBS) serta dorongan bagi 

whistleblower untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam perusahaan dengan 

indeks 0,402 atau 40,2%.  Selain menjelaskan tentang jenis pelanggaran yang dapat 

dilaporkan oleh whistleblower yang dinyatakan dalam indeks 0,411 atau sebesar 

41,1%, kebijakan WBS juga menjelaskan tentang tindakan investigasi terhadap 

pelaporan pelanggaran dengan indeks  sebesar 0,587 atau 58,7%.   

Struktur dasar mengenai kerahasiaan dan anonimasi dengan indeks sebesar 

0,333 atau 33,3% juga menjadi informasi penting yang disampaikan perusahaan 

terkait dengan kebijakan WBS.  Hal lainnya seperti pihak yang mengelola 

penyampaian laporan pelanggaran serta pedoman pelaporan dan formalitas berturut-

turut memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,252 dan 0,278.  Secara lengkap indeks 

pengungkapan WBS pada setiap struktur dasar WBS disajikan pada tabel 4.5.  
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Temuan ini mendeskripsikan bahwa perbankan telah mengadopsi WBS 

sebagai bagian dari mekanisme governance yang penting untuk mendeteksi terjadinya 

pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan perusahan.  Dalam hal 

ini peran aktif dari karyawan, jajaran pengelola perbankan menjadi penting sebagai 

whistleblower untuk mengungkapkan jika terjadi pelanggaran dan penyimpangan 

dalam perusahaan.  Keberadaan Whistleblowing System (WBS) untuk memperkuat 

mekanisme tata kelola dalam perusahaan dapat menjadi deteksi dini untuk 

menghadapi setiap pelanggaran dan penyimpangan yang dapat berpotensi merugikan 

bank yang bahkan dapat membahayakan risiko image atau reputasi bank.   

 

Tabel 4.5. 

Indeks Pengungkapan Struktur Dasar Whistleblowing System Perbankan 
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Sumber : Data Sekunder diolah 

 

4.4. Implikasi Hasil penelitian  

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis, praktis dan kebijakan.  Hasil 

penelitian ini dapat memberikan deskripsi tentang kebijakan tentang  praktik Whistle 

No Struktur Dasar Index  Pengungkapan  

1 Ruang lingkup dan rerangka umum 0.402 

2 Sifat pelanggaran yang dilaporkan 0.411 

3 Pihak yang mengelola laporan pengaduan pelanggaran 0.252 

4 Pedoman pelaporan dan formalitas 0.278 

5 Kerahasiaan dan anonimasi 0.333 

6 Perlindungan terhadap Tindakan Pembalasan/Retaliasi  0.278 

7 Rincian Investigasi (penyelidikan) 0.587 

  Rata-rata Pengungkapan WBS oleh perusahaan 0.363 
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Blowing System (WBS) yang diterapkan pada sektor perbankan.  Kebijakan WBS 

merupakan komitmen yang dibangun perusahaan sebagai bagian dari upaya untuk 

memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).  Secara 

rinci WBS perbankan dibangun melalui struktur dasar ruang lingkup dan rerangka 

umum, sifat pelanggaran yang dilaporkan, pengelolaan pelaporan pelanggaran, 

pedoman pelaporan dan formalitas, kerahasiaan dan anonimasi dan perlindungan 

terhadap tindakan pembalasan serta rincian investigasi.   

Implikasi teoretis hasil penelitian ini mengargumentasikan bahwa perilaku 

prososial diwujudukan oleh tindakan whistleblowing yang akan memberi manfaat 

bagi masyarakat dan individu sebagaimana dikemukakan dalam Pro Social Theory.  

Perilaku seseorang untuk menjadi whistleblower untuk mengungkapkan kecurangan 

dan pelanggaran menjelaskan tentang intense seseorang untuk berperilaku 

sebagaimana diargumentasikan dalam Theory of Planned Behavior.  

Implikasi praktis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme 

whistleblowing system yang efektif merupakan bentuk kontrol sosial terhadap 

lingkungannya, karena WBS  sebagai saluran pelaporan bagi anggota organisasi untuk 

mengungkapkan kecurangan yang terjadi di organisasi maupun masyarakat luas.  

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya WBS sebagai early 

warning system terhadap kecurangan dan penyimapangan dalam perusahaan sebagai 

bagian dari upaya penegakan praktik tata kelola (governance) perusahaan yang baik.   

Secara riil WBS dapat dilakukan dengan optimalisasi peran karyawan dan jajaran 

manajemen perusahaan untuk berperan aktif sebagai whistleblower dalam melakukan 

pengaduan dan pelaporan terhadap adanya tindakan pelanggaran atau penyimpangan 

dalam perusahaan.   
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Implikasi kebijakan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan tentang peran penting WBS dalam memperkuat tata kelola perusahaan 

perusahaan yang baik dengan merumuskan aturan pendukung yang relevan sebagai 

bentuk komitmen perusahaan terhadap implementasi WBS.  Dalam hal ini reguasi 

yang relevan berkaitan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2011 tentang penerapan 

strategi anti-fraud bagi bank umum yang dilakukan sebagai upaya untuk penguatan 

sistem pengendalian intern bank dan upaya untuk mencegah, mendeteksi dan 

menginvestigasi dalam pengendalian fraud.  Kebijakan anti-fraud yang relevan 

dengan kebijakan whistleblowing system bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang salah satunya mencakup 

kebijakan dan mekanisme whistleblowing system, selain surprise audit dan 

surveillance system.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Simpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur 

dasar dan tingkat pengungkapan dari kebijakan Whistle Blowing System (WBS) pada 

perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 30 bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang  

melakukan pengungkapan Whistleblowing System (WBS) pada laporan tahunan bank 

tahun 2016, yang merefleksikan 69,8% dari populasi bank yang terdaftar perusahaan. 

Pendekatan content analysis digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

struktur dasar dan pengungkapan WBS pada perbankan yang menjadi sampel.   

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur dasar kebijakan whistleblowing 

system pada perbankan menjelaskan ruang lingkup dan rerangka umum, informasi 

tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan,  pihak yang mengelola laporan pengaduan 

pelanggaran, pedoman pelaporan dan formalitas, kerahasiaan dan anonimasi, 

perlindungan terhadap tindakan pembalasan serta rincian investigasi. Temuan lainnya 

mengungkapkan bahwa berdasarkan  hasil content analysis terhadap masing-masing 

pengungkapan whistleblowing system bank menunjukkan bahwa perusahaan sampel 

mengungkapkan hampir 50% informasi yang dominan berkaitan dengan ruang 

lingkup dan rerangka umum, sifat pelanggaran yang dilaporkan serta rincian tindakan 

investigasi (penyelidikan), serta kerahasiaan dan anonimasi.  Indeks pengungkapan 

kurang dari 30% cenderung mengungkapkan hal-hal  yang berkaitan dengan informasi 

tentang pihak yang mengelola pengaduan pelanggaran, pedoman formalitas serta 

perlindungan terhadap tindakan pembalasan. 
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Temuan ini mengindikasikan bahwa bank yang mengadopsi WBS sebagai 

bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan (governance) 

mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun mekanisme pelaporan 

pelanggaran dan penyimpangan dalam praktik bank.  Hal ini diwujudkan dengan 

upaya untuk mendorong karyawan atau pihak pelapor lainnya untuk mengadukan 

jenis pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, perilaku yang tidak baik 

(misconduct), dan/atau informasi yang terkait dengan fraud atau indikasi fraud 

lainnya, penyimpangan  dan pelanggaran aturan internal bank maupun eksternal serta 

pencurian dan penyalagunaan aset bank lainnya.  Perusahaan memberikan saluran 

untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran baik melalui hotline khusus, website 

perusahaan atau dengan membentuk divisi anti fraud, kepala unit kerja terkait, satuan 

kerja audit internal, departemen sumberdaya manusia serta departemen hukum (legal).  

Dengan demikian setiap pelanggaran yang dilaporkan akan ditangani dengan baik 

dengan memberikan informasi dan bukti awal yang cukup terinci tentang terjadinya 

penyimpangan dan pelanggaran sehingga terdapat dasar yang cukup kuat untuk 

dilanjutkan bagi tindakan investigasi atau penyelidikan.  Temuan penelitian ini juga 

mengindikasikan bahwa penyampaian laporan melalui WBS dijamin kerahasiaannya 

dan pelaporan dapat dilakukan baik secara anonim maupun non-anonim.   

 

5.2. Saran dan Keterbatasan Penelitian Mendatang 

Keterbatasan penelitian ini dapat memberi arah bagi penelitian mendatang.  

Penelitian ini hanya menguji praktik WBS pada sektor perbankan yang bentuk 

penyimpangan dan pelanggaran cenderung berkaiitan dengan hubungan nasabah, 

benturan kepentingan maupun fraud keuangan.  Dimungkinkan terdapat perbedaan 

pola fraud dan penyimpangan maupun pelanggaran lainnya pada perusanaan 
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keuangan dan non keuangan, sehingga penelitian mendatang dapat menguji pada 

perusahaan non keuangan.  

Penelitian mendatang dapat mengembangkan pada pengujian determinan 

implementasi WBS maupun dampak implementasi WBS terhadap penguatan 

governance, pengendalian internal maupun kecenderungan terjadinya fraud.  Hal ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan indikator yang membentuk struktur dasar 

Whistleblowing system, terutama pada perbankan.  Pendekatan kualitatif 

dimungkinkan juga dapat dilakukan untuk menguji intensi dan dampak dari WBS 

melalui pemilihan informan yang terlibat dalam pelaporan pelanggaran 

(whistleblower) maupun tim yang menangani pengaduan pelanggaran dan tindakan 

investigasi terhadap pelanggaran dan penyimpangan dalam perusahaan. 
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LAMPIRAN 1 

Data Perusahaan Sampel 

No KODE NAMA BANK 

1 BABP PT Bank MNC International Tbk 

2 BACA Ban Capital Indonesia Tbk 

3 BBCA Bank Central Asia Tbk 

4 BBHI Bank Harda International Tbk 

5 BBKP Bank Bukopin Tbk 

6 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 

7 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 

8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

9 BBRI Pt Bank Rakyat Indononesia (Persero) Tbk 

10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

11 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

12 BEKS PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 

13 BGTG PT Bank Ganesha Tbk 

14 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk 

15 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 

16 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk 

17 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk 

18 BMRI Bank Mandiri (persero) Tbk 

19 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 

20 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

21 BNII PT Bank Mybank Indonesia Tbk 

22 BNLI Bank Permata Tbk 

23 BSIM Bank Sinarmas Tbk 

24 BVIC Bank Victoria International Tbk 

25 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 

26 INPC Bank Artha Graha International Tbk 

27 MAYA Bank Mayapada International Tbk 

28 NISP Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 

29 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

30 PNBS Bank Panin Dubai Syariah 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

LAMPIRAN 2 

Checklist Indikator Struktur Dasar Whistleblowing System 

NO STRUKTUR DASAR DAN INDIKATOR 

I Ruang lingkup dan rerangka umum 

1 Pernyataan bahwa kebijakan atau pedoman perilaku (code of ethic) berlaku untuk 

semua karyawan 

2 Pernyataan bahwa kebijakan dan pedoman perilaku (code of ethics) berlaku untuk 

semua kelompok 

3 Pernyataan bahwa pelaporan merupakan kewajiban atau tugas  

4 Pernyataan bahwa karyawan secara eksplisit didorong untuk melaporkan 

pelanggaran 

5 Sistem pelaporan pelanggaran merupakan kebijakan terpisah yang tidak 

menggantikan kebijakan lain  

6 Pernyataan bahwa kebijakan WBS merupakan bentuk kepatuhan Sarbanes Oxley 

Act (SOX) 

7 Pernyataan bahwa kebijakan WBS merupakan bentuk kepatuhan terhadap Regulasi 

Nasional 

8 Pernyataan bahwa kebijakan WBS merupakan bentuk kepatuhan terhadap Kebijakan 

Lokal (sektoral) 

9 WBS mengatur kebijakan terpisah untuk top manajemen dan eksekutif 

10 WBS termasuk kebijakan terpisah untuk masalah pelaporan keuangan 

11 Pernyataan bahwa mitra kerja juga dapat melaporkan kesalahan (wrongdoing) 

12 Adanya kemungkinan pelaporan dinyatakan netral 

13 Adanya prosedur sekunder (banding) penuh dengan kontak sekunder 

14 Pernyataan bahwa mantan karyawan juga dapat melaporkan kesalahan  

15 Adanya pelaporan hasil dari kebijakan WBS tersebut 

    

II Sifat pelanggaran yang dilaporkan 

1 Contoh umum pelanggaran kode etik/hukum  

2 Pelanggaran kode etik atau kebijakan internal 

3 Pelanggaran terhadap hukum dan/atau regulasi lainnya 

4 Permasalahan dalam pelaporan keuangan 

5 Contoh spesifik pelanggaran  

6 Kegagalan melaporkan pelanggaran yang diketahui adalah pelanggaran terhadap 

dirinya sendiri 

7 Tindak Pidana 

8 Ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja 

9 Permasalahan lingkungan  

10 Korupsi, salah pengelolaan (mismanagement) atau penyalahgunaan wewenang 

11 Gagal untuk memenuhi kewajiban hukum 

12 Salah informasi tentang otoritas publik dan/atau kebocoran informasi 
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13 Tindakan pelanggaran/ kesalahan hukum 

14 Pencurian dan  penyalagunaan aset 

15 Insider trading, penyuapan atau pencucian uang 

16 Kesalahan sosial, perilaku bisnis yang tidak benar atau tidak etis 

17 Tindakan yang berdampak (negatif) pada perusahaan 

18 Pelanggaran keamanan 

19 Kecurangan oleh pihak ketiga 

20 Benturan kepentingan 

21 Penyimpangan yang bersifat umum, operasional dan keuangan 

III Pihak yang mengelola laporan pengaduan pelanggaran 

1 Pengawas langsung atau tidak langsung pada unit terkait (kepala unit kerja terkait) 

2 Pejabat kepatuhan atau etika / tim anti fraud 

3 Rincian kontak untuk kontrak tertentu yang diberikan 

4 Hotline khusus 

5 (Ketua ) dewan pengawas dan dewan komisaris 

6 Kontak terpisah untuk masalah pelaporan keuangan 

7 Departemen Sumber daya manusia 

8 Departemen Hukum/Legal 

9 (Ketua) Komite Audit 

10 Departemen Tata Kelola Perusahaan 

11 Departemen Audit Internal 

12 Sekretaris Perusahaan 

13 Rincian Kontak yang mengacu pada  website/intranet 

14 (Ketua )Dewan Direksi atau dewan eksekutif  

15 Departemen manajemen risiko 

16 Penasehat yang menjaga kerahasiaan (perwakilan yang dipercaya) 

17 Direktur Utama  

18 Kepala Bagian Keuangan 

19 Komite Pengaduan  

20 Satuan kerja audit  kerja internal (SKAI) 

IV Pedoman pelaporan dan formalitas 

1 
Pernyataan bahwa pelanggaran seharusnya dilaporkan dalam detail yang cukup 

terinci dalam laporan yang memungkinkan penyelidikan  

2 Pernyataan bahwa pelanggaran seharusnya dilaporkan dalam bahasa asing  atau 

dalam sistem pelaporan multibahasa  

3 Termasuk dalam bentuk pelaporan khusus 

4 Persyaratan untuk menjelaskan kecurigaan tanpa memerlukan bukti 

5 Rincian spesifik terinci yang disebutkan 

6 Daftar  kriteria perilaku etis 

7 Gambaran grafis (Bagan) tentang sistem pelaporan 

8 Larangan karyawan memulai penyelidikan sendiri 

9 Terjemahan diperlukan berkaitan dengan keluhan (komplain)  
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V Kerahasiaan dan anonimasi 

1 Pelanggaran yang dilaporkan diperlakukan secara rahasia 

2 Pelanggaran dapat dilaporkan secara anonim 

3 Pelaporan anonim tidak disarankan atau tidak diharapkan 

4 keadaan tertentu dimana kerahasiaan tidak dapat dijamin 

5 Publikasi dimungkinkan dalam kondisi yang tertentu (tidak dipublikasikan kecuali 
…) 

6 Tidak diperkenankan ada pelaporan anonim bagi pihak ketiga  

    

VI Perlindungan terhadap Tindakan Pembalasan/Retaliasi  

1 Pernyataan umum (bahwa tidak ada pembalasan) 

2 Persyaratan tentang kejujuran  

3 Tindakan pembalasan dilarang atau tidak dapat ditoleransi 

4 Dengan sengaja membuat laporan palsu akan diberikan sanksi hukuman 

5 Tindakan pembalasan akan mendapat diberikan sanksi 

6 Persyaratan dasar atas dasar itikad baik yang masuk akal  (kepercayaan/keyakinan) 

7 Tidak ada tindakan pembalasan bagi pelapor, bahkan jika ada yang tidak 

berdasar/terbukti 

8 Persyaratan yang tulus atau jujur, atau laporan yang sah 

9 Tidak ada imunitas terhadap sanksi (hukuman) jika pelapor terlibat 

10 Kewajiban terhadap subjek pengaduan berbahaya 

11 Persyaratan tidak didasarkan kepentingan /ada keuntungan pribadi 

12 Pengungkapan dikurangi jika pelapor/pengadu terlibat 

13 Tidak ada tindakan pembalasan jika pelapor/pengadu terlibat dengan itikad yang 
baik 

14 Hak perlindungan dapat hilang  jika terjadi pelaporan eksternal 

    

VII Rincian Investigasi (Penyelidikan) 

1 Jaminan untuk dilakukannya penyelidikan atau perlakuan yang serius terhadap 
pengaduan  

2 Kewajiban untuk kooperatif dalam penyelidikan 

3 Persyaratan catatan pengaduan pelanggaran 

4 Syarat untuk memberikan umpan balik terhadap karyawan diberikan/tindak lanjut 

dari pelaporan 

5 Proses pengambilan keputusan untuk diselidiki atau tidak  

    

Sumber : Hassink et al. (2007) 
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LAMPIRAN 3 

Checklist Pengungkapan WBS 

Ruang Lingkup & 

Pelanggaran 

yang Penyampaian Laporan Pedoman Pelaporan Kerahasiaan &  Perlindungan  Tindakan  

Rerangka Dasar Dilaporkan Pelanggaran & Formalitas Anonimasi Retaliasi Investigasi 

0.667 0.714 0.150 0.222 0.333 0.267 0.400 
0.400 0.762 0.300 0.444 0.333 0.400 0.800 
0.400 0.571 0.500 0.222 0.333 0.600 0.600 
0.400 0.476 0.150 0.222 0.333 0.333 0.800 
0.533 0.714 0.250 0.333 0.333 0.267 0.600 
0.333 0.667 0.250 0.333 0.333 0.400 0.600 
0.667 0.762 0.350 0.556 0.500 0.400 0.600 
0.467 0.571 0.350 0.444 0.333 0.400 0.800 
0.267 0.238 0.250 0.222 0.500 0.267 0.600 
0.533 0.286 0.200 0.222 0.333 0.133 0.200 
0.467 0.000 0.150 0.333 0.333 0.333 0.800 

0.533 0.048 0.250 0.222 0.333 0.333 0.600 

0.333 0.381 0.500 0.111 0.333 0.000 0.400 
0.267 0.048 0.250 0.222 0.167 0.067 0.600 
0.600 0.571 0.350 0.333 0.333 0.400 0.200 
0.467 0.619 0.150 0.333 0.333 0.400 0.800 
0.267 0.190 0.450 0.222 0.333 0.333 0.600 
0.400 0.333 0.300 0.222 0.333 0.333 0.600 

0.200 0.190 0.100 0.222 0.333 0.267 0.600 
0.400 0.190 0.000 0.222 0.333 0.200 0.400 
0.467 0.619 0.300 0.222 0.333 0.067 0.400 
0.200 0.476 0.300 0.333 0.333 0.467 0.800 
0.400 0.524 0.300 0.222 0.333 0.133 0.600 
0.333 0.476 0.350 0.111 0.333 0.133 0.600 
0.400 0.190 0.200 0.333 0.333 0.200 0.600 
0.533 0.667 0.200 0.333 0.333 0.200 0.800 
0.267 0.143 0.150 0.222 0.167 0.267 0.200 
0.267 0.571 0.100 0.333 0.333 0.467 0.800 
0.467 0.190 0.150 0.222 0.333 0.133 0.600 
0.133 0.143 0.250 0.333 0.333 0.133 0.600 
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