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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. PERSEPSI 

2.1.1 Definisi Persepsi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persepsi sebagai 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca indera. Dalam lingkup yang lebih luas menurut 

Haskara (2010), persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan suatu 

stimulus yang ditunjukkan oleh panca indra. Dengan kata lain, persepsi 

merupakan kombinasi antar faktor utama dunia luar (stimulus visual) dan dari 

manusia itu sendiri (pengetahuan-pengetahuan sebelumnya). 

Ikhsan (2010) dalam Nurlan (2011) menjelaskan bahwa persepsi adalah 

bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta 

manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan 

apakah persepsi tersebut mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenya-

taannya seseorang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian 

kenyataan seseorang mungkin berbeda dengan uraian orang lain. 

Robbins (2008: 175) mendefinisikan persepsi (perception) sebagai proses 

dimana individu mengatur dan menginterpetasikan kesan-kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Tetapi jika dilihat apa yang 

dipahami oleh seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari kenyataan secara 

objektif. 
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Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas maka dapat 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa persepsi merupakan penerimaan dan 

penginterpretasian suatu hal dari stimulus yang direspon oleh panca indra manusia 

sehingga menghasilkan suatu pemahaman dari manusia tersebut. 

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Persepsi 

Stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam proses 

terbentuknya persepsi. Muchlas (2008) dalam Kristanti (2012) mengemukakan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang berperan dalam persepsi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pelaku Persepsi 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaku persepsi akan 

mempengaruhi persepsi terhadap objek tertentu. Terdapat beberapa faktor 

pribadi yang mempengaruhi persepsi diantaranya adalah: 

(a) Sikap 

Penilaian mahasiswa terhadap dosen yang sama bisa berbeda 

tergantung pada tingkat kesukaan mahasiswa terhadap dosen dari cara 

mengajarnya. 

(b) Motif 

Motif dari seseorang bisa muncul bila ada kebutuhan yang belum 

terpenuhi. Hal ini akan memberikan stimulus atau mempengaruhi 

untuk berpersepsi kuat terhadap objek tertentu yang sesuai dengan 

motifnya. 

(c) Interest 
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Interest atau ketertarikan merupakan salah satu faktor seseorang untuk 

berpersepsi. 

(d) Pengalaman masa lalu 

Pengalaman masa lalu dapat dihubungkan dengan interest, dimana 

pengalaman masa lalu terhadap objek tertentu bisa menurunkan 

interest pada objek tersebut. 

(e) Ekspektasi 

Ekspektasi bisa mendistorsi persepsi dalam artian bahwa apa yang 

diharapkan akan membentuk persepsi seseorang terhadap apa yang 

diharapkan tersebut. 

2. Target Persepsi 

Karakteristik dalam target persepsi yang sedang diobservasi 

mempengaruhi segala hal yang dipersepsikan. Objek-objek yang terletak 

berdekatan akan cenderung dipersepsikan sebagai kelompok objek yang 

tidak terpisahkan. Makin besar kesamaan dari suatu objek, makin besarlah 

kemungkinan seseorang untuk mempersepsikan objek tersebut sebagai 

suatu kelompok bersama. 

3. Situasi 

Elemen-elemen dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi persepsi 

terhadap objek yang sama pada situasi yang berbeda. 

2.1.3. Proses Terjadinya Persepsi 

Walgito (2010) dalam Kristanti (2012) menjelaskan bahwa proses 

terjadinya persepsi merupakan sesuatu yang terjadi dalam beberapa tahap: 

1. Proses kealaman atau proses fisik 
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Merupakan proses diterimanya stimulus oleh panca indera. 

2. Proses fisiologis 

Merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh alat indera 

oleh syaraf sensorik ke otak. 

3. Proses psikologis 

Merupakan proses yang terjadi dalam otak pada pusat kesadaran akan apa 

yang dilihat, didengar, dan diraba. 

Berbagai stimulus akan dikenakan pada individu, akan tetapi tidak semua 

stimulus akan direspon oleh individu untuk dipersepsi. Individu akan mengadakan 

seleksi terhadap stimulus yang mengenainya sehingga perlu adanya perhatian 

sebagai langkah dalam persepsi. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilih dan 

diterima individu, individu akan menyadari dan memberikan respon sebagai 

reaksi terhadap stimulus tersebut. 

 

2.2. FRAUD 

2.2.1 Definisi Fraud 

Definisi fraud menurut Black Law Dictionary dalam Prasetyo (2011) adalah : 

“1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material 

fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in 

some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime, 2. A 

misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce 

another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation, 

concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to 

induce another to act to his or her detriment.” 
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Albrecht dalam bukunya yang berjudul Fraud Examination (2009: 6) 

mendefiniskan fraud adalah suatu istilah yang umum, dan mencakup semua cara 

yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, yang terpaksa dilakukan oleh 

suatu individu, untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain dengan 

menggunakan keterangan palsu. Tidak ada yang pasti dan aturan yang berubah-

ubah yang dapat ditetapkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan 

penipuan, karena termasuk kejutan, penipuan, kelicikan, dan cara-cara yang tidak 

adil oleh yang ditipu lainnya. Satu-satunya batas yang dapat mendefinisikannya 

adalah mereka yang membatasi ketidakjujuran manusia. 

Adapun definisi fraud menurut the Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE) dalam Kristanti (2012) adalah perbuatan-perbuatan yang 

melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi 

atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari 

dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pibadi ataupun 

kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. 

Dari beberapa definisi menurut suber-sumber yang telah dipaparkan diatas 

dapat maka dapat diambil kesimpulan bahwa fraud adalah mencangkup segala 

macam cara yang dapat dipikirkan dan dirancang oleh manusia, serta yang 

diupayakan oleh manusia tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. 

Cara yang digunakan tersebut tentu saja bukan merupakan cara yang benar namun 

cara-cara yang mengandalkan kelicikan, penipuan, dan ketidakjujuran yang 

memiliki tujuan agar para pelaku bisa memperoleh keuntungan bagi dirinya 

sendiri tanpa memperdulikan orang lainnya. 
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2.2.2. Klasifikasi Fraud 

Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan 

Bersertifikat, merupakan organisasi anti-fraud tersesar di dunia dan merupakan 

penyedia utama pelatihan dan pendidikan anti-fraud. Organisasi ini juga bergerak 

di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat 

dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, serta menggolongkan 

kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dikenal dengan istilah “The Fraud 

Tree” yaitu suatu sistem klasifikasi fraud berdasarkan kesamaan perbuatan yang 

dilakukan (Uniform Occupational Fraud Classification System). 

ACFE dalam Tuanakotta (2010: 195-204) membagi fraud dalam 3 (tiga) 

jenis menurut perbuatan yang dilakukan pelaku, yaitu: 

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) 

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai 

kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji 

material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. 

Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial. 

2. Penyimpangan atas Aset (Asset Misappropriation) 

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau 

harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang 

paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat 

diukur/dihitung (defined value). 

3. Korupsi (Corruption) 

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut 

kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal 
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inimerupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara 

berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang 

kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya 

masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi 

karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan 

(simbiosis mutualisme). 

 Selain itu Albrecht (2009: 10) menjelaskan klasifikasi fraud berdasarkan 

korban fraud, yaitu : 

1. Kecurangan Karyawan (Employee Embezzlement) 

Jenis kecurangan ini berbentuk pencurian yang dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan. Pelaku dari 

kecurangan ini adalah karyawan perusahaan dan korbannya adalah 

pimpinan perusahaan tersebut. 

2. Kecurangan Manajemen (Management Fraud) 

Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh manajemen puncak yang 

menyusun dan melaporkan informasi yang bias dan tidak akuntabel 

dalam laporan keuangan. Pelaku kecurangan ini adalah manajemen 

puncak dari suatu perusahaan dan korbannya adalah para pemegang 

saham (stockholder) dan pengguna laporan keuangan. 

3. Penipuan dalam Investasi (Investment Scams) 

Jenis kecurangan ini berbentuk adanya pemberian informasi yang bias 

dan berupa kebohongan dengan dalih investasi dan penanaman modal. 

Pelaku dari kecurangan ini adalah perseorangan dan korbannya adalah 

para investor. 
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4. Kecurangan Perusahaan (Vendor Fraud) 

Kecurangan ini biasanya terjadi dalam bentuk pemberian tarif yang 

mahal dalam pengiriman barang atau rekayasa dalam harga jual beli 

yang terjadi antar perusahaan. Pelaku dari kecurangan ini adalah 

organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa dan 

korbannya adalah perusahaan yang membeli barang atau jasa. 

5. Kecurangan Pelanggan (Consumer Fraud) 

Kecurangan ini biasanya berupa penipuan yang dilakukan oleh penjual 

agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang 

seharusnya. Pelaku dari kecurangan ini adalah pelanggan dan 

korbannya adalah perusahaan yang menjual barang dan jasa. 

2.2.3. Penyebab Terjadinya Fraud 

 Ada berbagai cara yang dilakukan para pelaku dalam menjalankan suatu 

fraud, namun Albrecht (2009: 34) menjelaskan bahwa ada 3 elemen yang paling 

umum bagi seorang pelaku dalam menjalankan fraud. Elemen-elemen tersebut 

dikenal sebagai The Fraud Triangle (Segitiga Fraud). 

Gambar 2.1 

Segitiga Fraud(The Fraud Triangle) 
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Sumber : Albrecht (2009: 34) 

Elemen yang terdapat di dalamnya antara lain adalah: 

a) Peluang (opportunity) 

Pengetahuan dari pelaku mengenai organisasi tempatnya melakukan 

fraud membuatnya dapat melihat peluang sehingga dapat mewajarkan 

aktivitas fraud yang dilakukannya agar mendapatkan keuntungan. 

b) Tekanan (pressure) 

Keadaan finansial maupun non finansial dari para pelaku fraud 

menjadi suatu dorongan yang melatarbelakangi tindakan fraud 

tersebut. 

c) Rasionalisasi (rationalization) 

Hal ini terjadi akibat adanya sifat-sifat seperti amarah, dendam, iri 

hati, tidak percaya diri dan lain sebagainya sehingga pelaku terdorong 

untuk melakukan fraud. 

 Selain itu ada juga teori yang dijelaskan Bologna dengan GONE theory 

dalam Kristanti (2012) yang terdiri dari empat faktor yaitu : 

1) Keserakahan (Greed) 

Berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di 

dalam diri setiap orang. 

2) Kesempatan (Opportunity) 

Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi masyarakat yang 

sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk 

melakukan fraud terhadapnya. 
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3) Kebutuhan (Needs) 

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk 

menunjang hidupnya yang menurutnya wajar. 

4) Pengungkapan (Exposure) 

Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh 

pelaku fraud apabila pelaku ditemukan melakukan fraud. 

2.2.4. Pencegahan Fraud 

 Fraud merupakan suatu tindakan yang akan berdampak secara sistemik 

dalam suatu organisasi. Apabila tidak ditangani secara benar maka hal tersebut 

akan terus timbul dalam segala situasi organisasi tersebut. Tentu saja langkah 

pencegahan akan merupakan langkah yang lebih baik untuk menghindari 

keterjadian fraud di masa mendatang. Hartini (2010) dalam Swarna (2013) 

mengemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tindakan pencegahan 

fraud, antara lain : 

a) Meningkatkan pengendalian intern yang terdapat di organisasi. 

b) Melakukan seleksi pegawai secara ketat dan menggunakan jasa 

psikolog dalam penerimaan pegawai. 

c) Meningkatkan keandalan internal audit departemen antara lain dengan 

cara memberikan balas jasa yang menarik, memberikan perhatian yang 

cukup besar terhadap laporan pegawai, mengharuskan internal auditor 

melaksanakan continuing professional education (melanjutkan 

pendidikan profesional). 

d) Memberikan imbalan yang memadai bagi seluruh pegawai sehingga 

menimbulkan sense of belonging (rasa kepemilikan) diantara pegawai. 
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e) Melakukan rotation of duties (rotasi tugas) dan mewajibkan para 

pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. 

f) Melakukan pembinaan rohani. 

g) Memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan 

kecurangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang 

berprestasi. 

h) Menumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan. 

i) Manajemen harus memberikan contoh yang baik dengan bertindak 

jujur, adil, dan bersih. 

j) Membuat kebijakan tentang fair dealing (kejujuran). 

k) Membuat program whistleblowing system (pelaporan kecurangan). 

2.2.5. Fraud di Sektor Pemerintahan 

 Selama ini sangat sering kita jumpai pemberitaan di media masa mengenai 

kasus-kasus yang terjadi di sektor pemerintahan atau sektor publik. Kasus-kasus 

tersebut tidak hanya berupa kasus perpolitikan namun juga terdapat berbagai 

macam kasus mengenai fraud yang terjadi di sektor pemerintahan tidak hanya di 

Indonesia saja namun hampir di seluruh dunia terjadi kasus-kasus fraud sektor 

pemerintahan. Hampir sebagian besar kasus tersebut berupa kasus korupsi yang 

terjadi dalam berbagai macam bentuk entah itu kasus suap, kasus penyalahgunaan 

wewenang, kasus penyalahgunaan aset, dan lain sebagainya. 

 Korupsi selama ini kerap diidentikkan dengan penggelapan aset serta 

pengambilan kekayaan negara untuk kepentingan individu. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1992), definisi korupsi adalah penyelewengan atau 

penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb.) untuk keuntungan pribadi atau 



22 
 

orang lain. Namun banyak hal yang sebenarnya tergolong korupsi namun 

masyarakat kurang mengenalnya sebagai korupsi, misalnya penggunaan aset dinas 

untuk keperluan pribadi dan lain sebagainya. 

 Beberapa contoh bentuk nyata fraud dalam sektor pemerintahan yang 

berhubungan langsung dengan APBN maupun APBD baik dari segi pengeluaran 

maupun segi pemasukan dijabarkan oleh BPKP (2004) dalam Najahningrum 

(2013) antara lain sebagai berikut: 

Dari segi penerimaan : 

a) Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, retribusi, dan 

pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia. 

b) Manipulasi restitusi pajak. 

c) Laporan SPT pajak bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai dengan 

potensi pajak yang sesungguhnya. 

d) Kesalahan pengenaan tarif pajak maupun bea. 

e) Pembebasan pajak atas bahan baku impor tujuan ekspor tidak sesuai 

data sesungguhnya. 

f) Perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat/daerah memperkecil 

volume produksi pertambangan atau hasil alam. 

g) Memperbesar biaya cost recovery, sehingga setoran hasil menjadi 

berkurang. 

h) Kontrak pembagian hasil atas tambang yang merugikan negara. 

i) Penjualan aset pemerintah tidak berdasar harga wajar atau harga pasar. 
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j) Pelaksanaan tukar guling (ruislaag) yang merugikan negara dan 

pemanfaatan tanah negara yang harga sewanya tidak wajar (dibawah 

pasar). 

k) Penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas negara, namun 

masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan, meskipun 

pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan, namun cara ini 

berpotensi merugikan negara. 

Dari segi pengeluaran : 

a) Pengeluaran belanja/jasa atau perjalanan dinas/barang fiktif. 

b) Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan. 

c) Penggelembungan (mark-up) harga, atau harga patokan terlalu mahal 

dibandingkan harga pasar. 

d) Pelaksanaan sistem tender, penunjukan rekanan dan atau konsultan, 

persyaratan kualifikasi, dan lain-lain tidak sesuai standar prosedur, atau 

sesuai prosedur tetapi hanya memnuhi persyaratan formalitas. 

e) Pemenang tender men-subkontrakkan pekerjaannya kepada pihak 

ketiga, sehingga posisi rekanan tidak lebih sebagai broker sementara. 

f) Rekanan atau konsultan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya 

sesuai jadwal yang ditetapkan. 

g) Pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi. 

h) Program bantuan sosial atau penanggulangan bencana yang salah 

sasaran. 
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i) Adanya “percaloan” dalam pengurusan alokasi dana, sehingga instansi 

atau daerah yang ingin mendapatkan alokasi anggaran perlu 

mencadangkan dana untuk komisi. 

j) Biaya yang terlalu tinggi pada penunjukan konsultan keuangan, 

akuntan, underwriter, dan penggunaan tenaga profesional lainnya 

terkait dengan program pemerintah atau BUMN. 

k) Privatisasi BUMN yang merugikan negara. 

l) Biaya restrukturisasi, bantuan likuiditas, dan biaya lain-lain yang 

sejenis yang merugikan negara. 

Beberapa contoh diatas merupakan sebagian dari berbagai macam tindakan 

fraud yang dapat terjadi di sektor pemerintahan. Apabila hal tersebut dibiarkan 

terjadi, maka negara Indonesia akan terus dirugikan oleh oknum-oknum tersebut 

dan perkembangan berbagai sektor di Indonesia tentu saja akan terhambat. Oleh 

karena itu pemerintah dan masyarakat tidak boleh tinggal diam melihat fraud 

tersebut terjadi dan menggerogoti Indonesia. 

Sukanto (2007) dalam Najahningrum (2013) menjelaskan bahwa dalam hal 

penindakan terhadap fraud dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu 

tindakan preventif, detektif, dan represif. Tindakan preventif merupakan tindakan 

pencegahan terjadinya fraud sehingga hal ini merupakan langkah awal untuk 

mencegah terjadinya fraud. Sedangkan tindakan detektif merupakan tindakan 

pendeteksian akan keberadaan fraud dalam suatu organisasi. Tindakan ini akan 

dilakukan apabila sudah muncul tanda-tanda akan adanya fraud dalam suatu 

organisasi dan perlu dilakukan suatu tindakan untuk mendeteksi keberadaan fraud 

tersebut. Tindakan represif merupakan bentuk penanggulangan atas fraud yang 
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telah terjadi. Apabila suatu organisasi telah dinyatakan terdapat fraud di 

dalamnya, maka tindakan represif merupakan bentuk penanggulangannya 

sehingga fraud tersebut bisa dihilangkan dari organisasi tersebut. 

 

2.3. WHISTLEBLOWING 

2.3.1. Definisi Whistleblowing 

 Whistleblowing merupakan salah satu kata yang sering dibicarakan dalam 

beberapa tahun terakhir ini di Indonesia. Sejak kemunculan berbagai macam 

kasus fraud maka muncul pula yang disebut whistleblower, yaitu seseorang yang 

melakukan pengaduan atas kecurangan atau fraud yang pernah dia lihat. Tindakan 

pelaporan kecurangan ini disebut sebagai whistleblowing sedangkan 

whistleblower merupakan orang-orang yang melaporkan adanya kecurangan 

tersebut. 

 Whistleblowing merupakan suatu istilah yang muncul dimulai sejak 

adanya Sarbanes-Oxley Act yang dapat mendorong para pegawai dari perusahaan 

untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran yang terjadi tanpa ada rasa takut 

terhadap pihak yang dilaporkan. Skandal-skandal perusahaan besar yang terjadi di 

Amerika Serikat mulai tahun 2000 memaksa pemerintah federal Amerika Serikat 

untuk membuat suatu hukum dengan tujuan melindungi para investor dan 

membentuk good corporate governance (Ghani, 2010). 

 Vinten (2000) dalam Ghani (2010) mendeskripsikan whistleblowing 

sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang 

diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau 

pernyataan professional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, 
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penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat 

kerja. 

Black’s Law Dictionary mendefinisikan whistleblower sebagai berikut : 

“an employee who reports employer wrongdoing to a governmental or law-

enforcement agency” 

Semendawai, et al (2011: 1) menjelaskan bahwa seorang whistleblower 

seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau 

kesaksian mengenai suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam 

proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai whistleblower, saksi 

tersebut harus setidaknya memenuhi dua kriteria mendasar. Kedua kriteria 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Whistleblower menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada 

otoritas yang berwenang atau kepada media masa atau publik. Dengan 

mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa 

diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. 

Langkah ini dilakukan supaya ada tindakan internal organisasi atau 

tindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Hanya saja 

terdapatnya kecenderungan yang tak dapat ditutupi pula bahwa jika 

terjadi sebuah kejahatan dalam organisasi, maka otoritas tersebut 

bertindak kontraproduktif. Alih-alih terbongkar, terkadang malah 

sebaliknya, menutup rapat-rapat kasus. 

2. 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 
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terorganisir, maka seorang whistleblower kadang merupakan bagian 

dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat 

dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Dengan 

demikian seorang whistleblower benar-benanr mengetahui dugaan 

suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam 

suatu kelompok orang yang 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 oleh si peniup peluit 

tersebut, bukan informasi yang bohong atau fitnah. 

Penjelasan dari beberapa sumber diatas memberikan suatu titik terang 

mengenai definisi dari istilah whistleblowing yang saat ini dianggap sebagai salah 

satu upaya dalam mencapai good corporate governance. Dapat disimpulkan 

bahwa whistleblowing merupakan suatu upaya pelaporan kepada pihak-pihak 

yang berwenang maupun media yang dilakukan oleh seorang anggota dari suatu 

organisasi mengenai tindakan yang tidak sepatutnya terjadi baik itu kecurangan, 

kejahatan, dan lain sebagainya yang terjadi di dalam organisasi tersebut. 

2.3.2. Kategorisasi Whistleblowing 

 Berdasarkan tempat bekerja whistleblower, whistleblowing dikategorikan 

menjadi dua jenis. Semendawai et al (2011: 5) memaparkan dua jenis 

whistleblowing tersebut adalah: 

a) Whistleblowing di Sektor Swasta 

Dilihat dari tempat seseorang bekerja, pada umumnya, seorang 

whistleblower dapat berasal dari perusahaan swasta atau instansi 
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pemerintah. Oleh karena itu, seorang whistleblower dapat muncul dari 

perusahaan-perusahaan swasta maupun dari lembaga-lembaga publik dan 

pemerintahan. Misalnya di Amerika Serikat, salah satu tokoh 

whistleblower yang terkenal di lingkup perusahaan swasta adalah Jeffrey 

Wigand. Wigand merupakan direksi di bagian riset dan pengembangan 

(1988-1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacco 

Corporation. Dia memberi laporan mengungkap kesaksian adanya praktik 

manipulasi kadar nikotin rokok di perusahaan tempatnya bekerja. 

b) Whistleblowing di Sektor Pemerintahan 

Selain di sektor perusahaan atau swasta, whistleblower dapat mencakup 

orang yang memberi kesaksian mengenai suatu dugaan pelanggaran atau 

kejahatan di institusi pemerintah atau publik. Misalnya di institusi 

kepolisian, perpajakan, atau institusi lain. Tak banyak whistleblower dari 

sektor pemerintahan yang mengungkap kejahatan di lingkup 

organisasinya. Satu dari sedikit orang yang berani mengungkapkan 

skandal kecurangan di tempatnya bekerja tak lain adalah Komjen Pol. 

Susno Duadji. Susno Duadji merupakan orang yang pertama kali 

membeberkan adanya praktik mafia hukum di Indonesia yang menyeret 

Gayus H.P. Tambunan dkk kepada publik. Dalam testimoninya yang 

disiarkan di media masa, Susno mengungkapkan telah terjadi skandal 

rekayasa perkara yang membebaskan Gayus dari dakwaan pencucian uang. 

2.3.3. Whistleblowing di Indonesia 

 Efektivitas whistleblowing serta tindak lanjut yang terjadi tentu menjadi 

beberapa hal yang sangat penting dalam tindakan whistleblowing yang dilakukan 
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baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Selain itu, perlindungan terhadap 

whistleblower juga patut menjadi pertimbangan. Apabila dalam suatu negara 

terdapat aturan hukum yang kuat dan memadai serta mampu melindungi para 

whistleblower atas tindakan yang dilakukannya, tentu good corporate governance 

dapat terwujud dengan maksimal. 

 Di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya sistem pelaporan dan 

perlindungan terhadap whistleblower mulai meningkat. Beberapa lembaga, seperti 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KKNG) terus mempromosikan praktik-

praktik tata kelola yang baik (good governance), termasuk di sektor swasta. 

Perusahaan-perusahaan besar dan memiliki manajemen yang baik juga sudah 

mulai menerapkan sistem pelaporan untuk menerima laporan dari karyawan atau 

whistleblower. (Semendawai et al, 2011: 10) 

 Apabila kita amati selama ini, perkembangan whistleblowing yang terjadi 

di Indonesia semakin digalakkan pada sektor pemerintahan. Terbukti dengan 

munculnya berbagai lembaga yang memiliki fungsi untuk menerima laporan 

dugaan praktik-praktik kecurangan yang terjadi di pemerintahan misalnya Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan 

(PPATK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan lain sebagainya. 

Lembaga-lembaga tersebut akan menindaklanjuti segala pelaporan yang masuk 

dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Beberapa dari lembaga tersebut seperti 

KPK, PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki sistem 

pelaporan (whistleblowing system) yang terstruktur bekerjasama dengan LPSK 

sehingga para whistleblower akan dapat terjaga keamanannya dan diharapkan 
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semakin mendorong terjadinya whistleblowing apabila terdapat dugaan 

kecurangan di sektor pemerintahan (Semendawai et al, 2011). 

 Berbeda halnya dengan sektor pemerintah, pada sektor swasta sampai saat 

ini belum terdapat lembaga resmi yang dapat menerima dugaan laporan 

kecurangan dan whistleblowing. Beberapa perusahaan yang telah menerapkan 

whistleblowing system seperti PT. Garuda Indonesia, Pertamina, dan lain 

sebagainya tentu akan mendayagunakan whistleblowing system yang ada di 

perusahaannya dengan maksimal (Semendawai et al, 2011). Namun kebanyakan 

perusahaan swasta yang masih belum memiliki whistleblowing system, secara 

dominan lebih  memfungsikan tim audit internal perusahaan masing-masing untuk 

menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan yang terjadi dalam internal 

perusahaan. 

Selain itu, hal yang membedakan sektor pemerintahan dan sektor swasta 

adalah budaya kerja. Budaya pada sektor swasta sangat penting untuk 

mengutamakan performa organisasi ketimbang birokrasi sedangkan sebaliknya 

pada sektor pemerintahan lebih mengutamakan birokrasi sebagai acuan kerja dari 

pegawai pemerintahan. Hal ini yang membuat kasus-kasus fraud yang terjadi di 

pemerintahan sangat jarang terekspos karena kebanyakan tindakan fraud yang 

terjadi tersimpan dengan rapi dalam birokrasi dan pelakunya tidak hanya 

seseorang namun akan banyak pihak yang juga terlibat di dalamnya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, dapat kita lihat upaya whistleblowing yang terjadi di sektor 

pemerintah sangat jarang karena akan muncul berbagai macam pihak yang terlibat 

di dalam suatu kasus fraud yang terjadi. 
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2.3.4. Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Fraud 

 Fraud merupakan hal yang dapat dilakukan oleh siapa saja di dalam suatu 

organisasi, mulai dari pegawai dengan level terendah seperti office boy hingga 

jajaran direksi dapat melakukan fraud. Baik pegawai yang jujur pun dapat 

melakukan tindakan fraud. Tentu saja fraud tidak terjadi begitu saja namun ada 

pemicu-pemicu yang menyebabkan seseorang melakukan fraud seperti yang telah 

dijelaskan pada bahasan sebelumnya. 

 Albrecht (2009: 120) menjelaskan bahwa suatu fraud dapat dikurangi dan 

dicegah dengan melakukan 2 hal, yaitu membentuk budaya jujur, keterbukaan, 

serta pengawasan dan menghilangkan kesempatan untuk melakukan fraud. 

1. Membentuk budaya jujur, keterbukan, serta pengawasan merupakan 

langkah pencegahan yang berkaitan dengan kebijakan dari masing-masing 

organisasi. Elemen-elemen dalam hal ini antara lain: 

a) Mempekerjakan orang-orang yang jujur dan memberikan pelatihan 

mengenai kesadaran dan pemahaman akan fraud. 

b) Menciptakan lingkungan kerja yang positif. 

c) Menerapkan program bantuan untuk karyawan. 

2. Menghilangkan kesempatan untuk melakukan fraud merupakan langkah 

selanjutnya yang berfokus untuk menghilangkan segala kesempatan yang 

ada dalam organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan 

fraud. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: 

a) Menerapkan pengawasan internal yang baik. 

b) Menghilangkan kolusi antara suatu pegawai dan pegawai yang lainnya 

serta menginformasikan kebijakan perusahaan kepada vendor. 
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c) Melakukan pengawasan terhadap pegawai dan mengimplementasikan 

sistem pelaporan. 

d) Mejalankan sanksi terhadap karyawan yang bersalah. 

e) Melakukan audit kecurangan yang proaktif. 

Langkah-langkah pencegahan fraud yang dijelasakan oleh Albrecht 

tersebut menyatakan di dalamnya bahwa whistleblowing merupakan salah satu 

tindakan dalam menghilangkan kesempatan pegawai untuk melakukan fraud. 

Mengimplementasikan sistem pelaporan yang dapat diartikan sebagai 

whistleblowing system dianggap cocok untuk menghilangkan kesempatan pegawai 

untuk melakukan fraud karena para pegawai yang berpikiran untuk melakukan 

fraud tentu akan merasa semakin waswas karena adanya whistleblowing system 

yang dapat menjadi wadah pegawai lain yang melihat adanya fraud untuk 

melaporkan tindakan fraud tersebut sehingga suatu organisasi dapat berjalan 

dengan baik tanpa adanya fraud. 

Albrecht (2009: 118) juga menyatakan bahwa sebuah whistleblowing 

system yang baik merupakan salah satu dari alat terbaik yang berfungsi sebagai 

pencegahan tindakan fraud. Ketika seorang pegawai mengerti bahwa pegawai-

pegawai yang lainnya memiliki suatu cara yang mudah dan tidak memaksa untuk 

mengawasi satu sama lain serta melaporkan dugaan adanya pelaku fraud, maka 

pegawai-pegawai tersebut akan semakin tidak berpotensi untuk terlibat dalam 

tindakan kecurangan tersebut. 

 Dalam tindakan pendeteksian fraud, selain dengan menerapkan proses 

audit yang cukup efektif dalam mendeteksi fraud, whistleblowing juga merupakan 

salah satu cara yang cukup mudah dalam mendeteksi adanya fraud. Adanya suatu 
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laporan dari para whistleblower tentu saja bukan suatu laporan kosong yang 

faktanya dapat direkayasa, namun untuk melakukan suatu pelaporan dalam 

whistleblowing system, suatu laporan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu 

sehingga dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

whistleblowing merupakan salah satu cara pendeteksian fraud yang cukup mudah. 

 Albrecht (2009: 158) menjelaskan bahwa dalam melakukan pendeteksian 

fraud, seseorang harus mengerti terlebih dahulu mengenai gejala-gejala fraud. 

Berikut adalah beberapa gelaja terjadinya fraud. 

1. Adanya keanehan akuntansi (accounting anomalies). 

2. Adanya kelemahan dalam pengawasan internal. 

3. Adanya keanehan analitis (analytical anomalies). 

4. Gaya hidup berlebihan para pegawai. 

5. Munculnya kebiasaan yang aneh para pegawai. 

6. Adanya laporan dari pegawai. 

Pada poin terakhir dari gejala-gejala fraud diatas yaitu adanya laporan 

pegawai, dapat dihubungkan dengan tindakan whistleblowing yaitu pelaporan 

kecurangan. Gejala fraud yaitu adanya pelaporan kecurangan masih dikategorikan 

sebagai gejala daripada sebagai bukti adanya fraud karena laporan tersebut masih 

belum dapat dipastikan kebenarannya. Tentu saja untuk memastikannya perlu 

dicek terlebih dahulu apakah laporan tersebut sudah memenuhi kriteria dan patut 

untuk ditindaklanjuti. 

Auditor bukan merupakan orang yang berada di posisi tepat dalam 

mendeteksi adanya kecurangan terutama pencurian kas, penggelapan, dan lain 

sebagainya. Pegawai merupakan seseorang yang berada di posisi paling tepat 
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dalam mendeteksi adanya fraud. Selain karena auditor tidak berhadapan secara 

langsung sehari-harinya dengan para pegawai yang melakukan fraud, biasanya 

karena adanya proses audit, maka tindakan fraud yang dilakukan para pegawai 

akan terhenti hingga proses audit selesai sehingga tidak akan terlacak oleh para 

auditor. Para pegawai sendirilah yang paling mengerti apabila memang terjadi 

suatu fraud pada perusahaannya karena para pegawai setiap hari bersinggungan 

langsung dengan para pelaku sehingga diharapkan para pegawai tersebut akan 

melakukan whistleblowing dan tindakan fraud dapat dibersihkan. 

 


