Keb
bijakan Whistle
W
Blowin
ng
PT Bank MNC
M
Inte
ernasional Tbkk.

Versio
on : 1.0
Tangg
gal Dikelua
arkan : April 2015
Tangg
gal Berlaku
u : April 201
15

A.

Pend
dahuluan

1.

Tujuan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

2.

akan proses mekanisme
m
pe
engaduan pelanggaran.
Mencipta
Meningk
katkan kinerrja kepatuha
an Bank dan
n monitoring
g serta asse
essment terh
hadap
pengend
dalian internall.
Memanttau upaya perrbaikan penge
endalian intern
nal oleh mana
ajemen.
Memuda
ahkan proses pengungkapa
an pelanggara
an.
Memperjelas tanggu
ung jawab attas tindak lan
njut penyeles
saian pelangg
garan yang terjadi
t
sehingga risiko finanssial dan reputa
asi yang mungkin timbul da
apat dicegah.
gah timbulnya
a risiko finan
nsial dan risiko reputasi, akibat kasu
us fraud, tind
dakan
Menceg
melangg
gar etika sepe
erti menerima
a suap, hadiah serta pelanggaran lain.
Mendoro
ong peran serta
s
karyawa
an untuk iku
ut serta men
nciptakan sua
asana kerja yang
kondusiff sesuai denga
an prinsip kete
erbukaan.
Melindun
ngai Asset Ba
ank.
Menera
apkan pelaks
sanaan good
d corporate governance
g
da
alam Bank.

Ruang Lingk
kup
Kebijakan in
ni berlaku ba
aik untuk selu
uruh Karyaw
wan Bank (de
engan semua
a status) ata
aupun
Pihak Eksternal (Stakeho
olders) agar semua pihak
k dapat memberikan inforrmasi akan ad
danya
fraud atau in
ndikasi tindak pelanggaran
n yang terjadii dalam lingkkungan Bank dimana si pe
elapor
dapat terjamin dan tidak pe
erlu khawatir bahkan dapat mendorong terciptanya budaya keterbu
ukaan
dalam lingkun
ngan Bank.

3.

Dasar Penyu
usunan
a.

Peratura
an Bank Indo
onesia No. 8/4
4/PBI/2006 tanggal 30 Jan
nuari 2006 ten
ntang Pelaksa
anaan
Good Corporate
C
Go
overnance bagi Bank Umum, sebag
gaimana telah diubah de
engan
Peratura
an Bank Indo
onesia No. 8//14/PBI/2006 tanggal 5 Okktober 2006 te
entang Perub
bahan
atas PB
BI No.8/4/PBI//2006 tentang Pelaksanaa
an Good Corrporate Gove
ernance bagi Bank
Umum.

b.

an Bank Ind
donesia No.5
5/8/PBl/2003 tanggal 19 Mei 2003 te
entang Penerapan
Peratura
Manajem
men Risiko bagi
b
Bank Um
mum, sebagaiimana telah diubah
d
denga
an Peraturan Bank
Indones
sia No.11/25
5/PBI/2009 tanggal 1 Juli
J
2009 te
entang Peru
ubahan atas PBI
No.5/8/P
PBI/2003 tenttang Penerap
pan Manajeme
en Risiko bag
gi Bank Umum
m.

c.

Surat Ed
daran Bank In
ndonesia No.1
13/28/DPNP tanggal
t
9 Dessember 2011 tentang
t
Penerapan
Strategi Anti Fraud ba
agi Bank Umu
um.

d.

daran Bank In
ndonesia No. 15/15/DPNP
P tanggal 29 April
A
2013 ten
ntang Pelaksa
anaan
Surat Ed
Good Co
orporate Gove
ernance bagi Bank Umum..
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4.

Masa Berlak
ku Kebijakan
n
Kebijakan Whistle Blowing
g Versi 1.0 ini mulai berlakku efektif sejak April 2015..
ktifnya kebija
akan ini, maka semua Kebijakan
K
me
engenai Whisstle Blowing yang
Dengan efek
berlaku sebe
elumnya dinya
atakan tidak berlaku
b
lagi.

B.

m
Kebiijakan Umum

1.

Definisi
a.

dalah PT Ban
nk MNC Intern
nasional Tbk. atau disebutt juga MNC Ba
ank.
Bank ad

b.

Pengad
duan Pelan
nggaran (W
Whistle Blowing) adalah pengung
gkapan tind
dakan
pelangg
garan atau pe
erbuatan melawan hukum
m, perbuatan tidak etis/tid
dak bermorall atau
perbuata
an lain yang dilakukan
d
oleh Terlapor ya
ang dapat merugikan Bankk.

c.

Terlapo
or adalah sesseorang atau pihak yang diduga atau patut diduga
a melakukan suatu
tindakan
n pelanggaran
n atau perbua
atan melawan
n hukum, perrbuatan tidak etis/tidak berrmoral
atau perrbuatan lain yang
y
dapat merugikan Ban
nk.

d.

Pelaporr (Whistle Bllower) adalah
h seseorang atau
a
pihak (ba
aik Pihak Inte
ernal Bank ma
aupun
Pihak Eksternal
E
Ban
nk), yang mu
ungkin saja tidak
t
melihat dan menden
ngar sendiri suatu
tindakan
n pelanggaran yang dilaku
ukan oleh Te
erlapor, namu
un mempunya
ai bukti suratt atau
alat buk
kti lainnya (rekaman, gamb
bar, dan lain--lain) sebagai petunjuk ad
danya pelanggaran
yang dilakukan oleh Terlapor.
T
Seo
orang Whistle
e Blower belum
m tentu bisa dijadikan
d
Sakksi.

e.

a
seseorang atau pihak (baik Pih
hak Internal Bank maupu
un Pihak Ekssternal
Saksi adalah
Bank), yang
y
melihat dan menden
ngar atau me
engalami send
diri tindakan pelanggaran yang
dilakuka
an Terlapor dan
d
bersedia
a memberikan
n keterangan
n di depan sidang
s
penga
adilan.
Seorang
g Saksi bisa saja
s
menjadi Whistle Blowe
er.

f.

Pihak Eksternal
E
(Sttakeholders) adalah selurruh pihak yan
ng memiliki ke
epentingan secara
langsung atau tidak langsung terhadap kegia
atan usaha Bank,
B
antara lain (namun tidak
s) nasabah, mitra
m
usaha (business cliients/vendors)
s), relasi dan masyarakat pada
terbatas
umumny
ya.

g.

Pihak In
nternal Bank
k adalah Karyyawan, Direksi, Komisaris dan anggota
a Komite di tiingkat
Komisarris.

h.

Bentura
an Kepentin
ngan (Conflic
ct of Interes
st) adalah perbedaan
p
an
ntara kepenttingan
ekonom
mis Bank dengan kepentingan ekono
omis pribadii anggota Direksi,
D
Komiisaris,
anggota
a Komite diting
gkat Komisarris, pemegang
g saham utam
ma Bank atau Karyawan Bank.

i.

Karyaw
wan adalah setiap
s
orang yang memp
punyai hubun
ngan kerja dengan
d
Bankk dan
menerim
ma upah den
ngan status Perjanjian Kerja
K
Waktu Tidak
T
Terten
ntu (PKWTT) atau
disebut juga Karyaw
wan Tetap ma
aupun Karyaw
wan dengan status Perja
anjian Kerja Waktu
W
u (PKWT) atau disebut juga Karyawan Kontrak.
K
Tertentu
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j.

Komite Penyelesaia
an Pengadua
an adalah Kom
mite yang terd
diri atas:
•
1 (satu) ora
ang Komisariss anggota Komite Remune
erasi & Nomin
nasi
•
President Director
D
•
Human Ressources Direcctor
Penetap
dilakukan melalui
pan/penunjukan Anggota Komite Pe
enyelesaian Pengaduan
P
m
Keputus
san Rapat De
ewan Komisarris.

k.

2.

Investig
gator adalah
h Unit kerja Fraud & Invvestigasi yan
ng berada diibawah organisasi
Internal Audit Group, yang bertug
gas melakuka
an proses pen
ncarian dan pengumpulan
p
n data
ali dan me
enganalisis) informasi te
entang fakta
a yang men
nyangkut laporan
(mengga
pelangg
garan (Whistle
e Blowing) yang dilakukan oleh Terlapor dari Pelapor atau Saksi.

n – Whistle Blowing
B
Pengaduan Pelanggaran
atian dan merrupakan tangg
gung jawab setiap
s
Pelanggaran oleh karyawan harus mendapat perha
elemen darri unit kerja. Pada keb
banyakan ka
asus yang tidak
t
muncu
ul ke permu
ukaan,
pelanggaran yang ada se
ebenarnya tellah diketahui oleh rekan kerja
k
(peers) ataupun baw
wahan
a
khawa
atir terhadap keselamatan diri dan kelu
uarga,
yang bersangkutan, namun dengan alasan
dalamnya perrlakuan tidak menyenangkkan, intimidas
si, atau penu
urunan pangk
kat di
termasuk did
lingkungan kerjanya, ka
aryawan enggan untuk melaporkan
nnya. Bahka
an pada dampak
an kepada pihak yang berrwajib
ekstremnya, karyawan yang melaporrkan pelanggaran diaduka
dengan alasa
an pencemara
an nama baikk.
a.

Jenis Pelanggaran
P
1)

Fraud
Terkait de
engan tindak
kan yang dilakukan seca
ara sengaja dengan ma
aksud
untuk men
ngambil keun
ntungan prib
badi atau piihak lain de
engan cara yang
melanggar peraturan internal maupun eksterrnal sehingga mengakib
batkan
kerugian ba
agi Bank dari sisi finansial maupun
m
non finansial.
f

2)

Pelanggara
an Operasiona
al yang Signifikan
Terkait de
engan tinda
akan un-prosedural yan
ng dilakukan
n dalam proses
pelayanan transaksi se
ehingga meng
gakibatkan kerugian
k
finan
nsial ataupun
n non
agi Bank.
finansial ba

3)

Benturan Kepentingan (cconflict of interrest)
ngan tindakan
n menyalahgu
unakan nama
a, fasilitas attau hubungan
n baik
Terkait den
Bank untukk kepentingan pribadi dalam
m bentuk apap
pun termasukk penerimaan uang,
barang dan
n fasilitas dari pihak-pihak te
ertentu tanpa seijin
s
dari Man
najemen.

4)

Tindakan melanggar hukum pid
dana maupu
un hukum perdata ata
aupun
nnya yang be
erlaku, antara
a lain (namun
n tidak
peraturan perundang-undangan lain
terbatas) pe
emalsuan tanda tangan pejabat
p
berw
wenang, peng
ggunaan narkoba,
perusakan barang dan lain-lain.
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b.

5)

Tindakan melanggar
m
etikka dan moral
Terkait den
ngan tindaka
an yang tidakk terpuji yang
g dapat merugikan nama
a baik
Bank, antarra lain (namun
n tidak terbata
as) perjudian, perselingkuh
han, peleceha
an dan
asusila.

6)

an ketentuan Bank
Pelanggara
Meliputi semua
s
bentu
uk pelangga
aran terhada
ap ketentua
an internal Bank
maupun ke
etentuan ekste
ernal yang berlaku.

7)

Tindakan yang mem
mbahayakan keselamata
an dan liingkungan kerja,
nan Bank, term
masuk memba
ahayakan ase
et orang lain.
membahayyakan keaman

Katego
ori Whistle Blower
B
/ Pela
apor
Kategorri pelapor (w
whistle blowe
er) adalah Pihak
P
Interna
al Bank dan
n Pihak Eksternal
(stakeho
olders). Terka
ait dengan tindakan yang
g bersifat hu
ukum, maka setiap penga
aduan
harus disertai
d
deng
gan bukti da
an/atau inforrmasi yang jelas atas pelanggaran
p
yang
dilapork
kan, sehingga dapat ditelussuri dan ditind
daklanjuti.

c.

Kategori Terlapor
Pelapor (Whiste Blow
wer) dapat melakukan pelap
poran pelangg
garan yang dilakukan oleh:
1)
2)
3)
4)

d.

Karyawan
Direksi
Komisaris
Anggota Ko
omite di Tingkkat Komisaris

Komite Penyelesaia
an Pengadua
an
Komite Penyelesaian
n Pengaduan bertugas unttuk menetapkkan keputusan
n dan membe
erikan
ndasi terkait la
aporan yang diterima dan hasil
h
investiga
asi.
rekomen

e.

Media Pengaduan
P
Pengadu
uan dapat dila
akukan denga
an menggunakkan media seb
bagai berikut:
1)

Surat Tertu
ulis
Surat tertu
ulis dikirimka
an melalui sarana kotak
k surat yang
g penempata
annya
diatur dan diumumkan
n oleh Komitte Penyelesa
aian Pengad
duan (contoh surat
laporan terla
ampir pada La
ampiran 1)

2)

Surat Elektrronis / e-mail
E-mail yan
ng digunakan
n adalah e-m
mail khusus (pengaduan
n@mncbank.co.id)
untuk pene
erimaan lapo
oran dan bukan e-mail pribadi
p
denga
an tujuan me
enjaga
kerahasiaan dan mence
egah keengga
anan karyawan
n untuk melap
porkan.
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Beberap
pa hal yang perlu diperhatiikan terkait media
m
pengadu
uan adalah:

f.

•

Semua me
edia pengaduan yang ada harus be
ersifat mudah diakses, dibuat
d
dengan ata
as nama Kom
mite Penyelessaian Pengad
duan dan han
nya dapat dia
akses
oleh Komitte Penyelesa
aian Pengadu
uan. Informassi mengenai adanya med
dia ini
harus disam
mpaikan kepa
ada seluruh karyawan.

•

Pelaporan dengan me
enggunakan media pela
aporan yang
g ada seba
aiknya
an data se
eperti nama
a pelapor, unit kerja pelapor, nomor
n
menyertaka
telephone/e
email addresss yang bisa dihubungi,
d
se
erta bukti awa
al atas kasus yang
dilaporkan untuk memudahkan proses kom
munikasi ata
as laporan yang
an.
disampaika

ungan Terha
adap Pelaporr
Perlindu
Fasilitas
s dan perlindu
ungan yang bisa
b
diberikan kepada pelapor adalah:

g.

1)

Fasilitas media
m
pelaporran yang me
enjamin kerahasiaan iden
ntitas Pelapor dan
kasus yang
g dilaporkan.

2)

Perlindunga
an kerahasiaa
an identitas Pelapor
P
Perlindunga
an ini diberikan kepada Pelapor yang memberikan identitass dan
informasi yang
y
dapat digunakan
d
un
ntuk berkomunikasi meng
genai kasus yang
dilaporkan. Pelaporan anonym dipe
erbolehkan namun
n
tidak dianjurkan untuk
mempermu
udah proses investigasi lebih
l
lanjut dari
d
kasus terrsebut. Dalam
m hal
kasus pela
anggaran terrsebut masuk
k dalam sen
ngketa di pengadilan, Pe
elapor
diberikan fasilitas
f
untuk memberika
an keteranga
an tanpa harus bertatap muka
dengan Terrlapor pada se
etiap tingkat pemeriksaan perkara.
p

3)

Perlindunga
an dari tindaka
an balasan ole
eh Terlapor
Perlindungan ini melip
puti perlindun
ngan dari te
ekanan, pen
nundaan ken
naikan
pangkat, pemecatan,
p
g
gugatan
huku
um, ancaman terhadap harta
h
benda serta
tindakan fis
sik dan catata
an yang merugikan dalam
m file data priibadinya (perrsonal
file record). Bank memberikan jaminan perlindu
ungan sebag
gaimana yang
g bisa
diberikan te
erhadap kary
yawan sebag
gai saksi Pelapor.

4)

Informasi pelaksanaan
p
t
tindak
lanjut, berupa kapan dan bagaim
mana serta ke
epada
institusi mana tindak lanjut diserahkan
n.

Perlind
dungan atas Sanksi Adm
ministratif
Bank da
apat membe
erikan kekeba
alan atas sa
anksi adminis
stratif interna
al kepada Pe
elapor
yang be
eritikad baik
k. Kekebalan
n ini diberik
kan kepada Pelapor yan
ng terlibat se
ecara
sukarela
a maupun “d
dipaksa” dala
am pelanggarran, namun kemudian be
eritikad baik untuk
melaporrkan pelangga
aran tersebut.
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3.

a.

Memberrikan bantuan
n perlindunga
an kepada Pe
elapor dengan
n melakukan koordinasi de
engan
Supervis
sornya bila dip
perlukan.

b.

Melakuk
kan analisa conflict of interest dia
antara hubun
ngan antar karyawan terkait
t
penanga
anan kasus da
an kemudian melakukan pe
enanganan se
ecara tepat.

c.

Meninda
aklanjuti laporran pelanggarran yang diterima dari Sekrretaris Komite

d.

Menetap
pkan sasaran dan tahapan proses investigasi dengan
n jelas

e.

Menyim
mpan dokum
mentasi terka
ait investiga
asi dengan baik sehing
gga rekam jejak
investiga
asi (audit trail)) bisa diandalkkan.

f.

Melakuk
kan investigasi yang be
ebas dari biias tanpa memperhitung
m
gkan siapa pihak
Terlaporr.

g.

Memberikan rekome
endasi kepad
da Komite Penyelesaian
P
n Pengaduan
n mengenai suatu
p
apakah laporan pelangga
aran itu benar adanya ata
au sebaliknya tidak
kasus pelanggaran,
ditemuka
an cukup buktti untuk mend
dukung tindak lanjut laporan
n tersebut.

h.

Memberrikan inform
masi terkini (update) ke
epada Komitte Penyeles
saian Penga
aduan
mengen
nai perkemba
angan kasus yang sedang
g ditangani sesuai
s
denga
an permintaan
n dari
Komite.

i.

Memberrikan laporan
n secara berkala kepada Komite Pen
nyelesaian Pe
engaduan, Komite
K
Audit da
an Komite Pe
emantau Risikko yang merin
nci jumlah kassus pelangga
aran yang dite
erima,
jenis pe
elanggaran, ju
umlah kasus yang telah diselesaikan
d
(closed) dan yang masih dalam
d
tahap pe
enyelidikan (op
pen).

yelesaian Pe
engaduan
Komite Peny
Komite Penye
elesaian Peng
gaduan bertug
gas:
a.

Menerim
ma laporan adanya pelangg
garan dari med
dia yang terse
edia.

b.

Melakuk
kan identifika
asi awal de
engan
mendap
patkan bukti aw
wal jika ada.

c.

Menentu
ukan apakah
h laporan yan
ng diterima perlu
p
ditindakklanjuti melalu
ui investigasii atau
tidak ditindaklanjuti.

d.

Mengan
nalisa kasus dan
d merekom
mendasikan sa
anksi pada Te
erlapor jika diinyatakan berrsalah
dan me
emberikan Su
urat Penghargaan kepada
a Pelapor, da
an bila kasussnya tidak te
erbukti
merekom
mendasikan pemulihan
p
nam
ma baik Terlap
por.

e.

Memutu
uskan penyellesaian hasil akhir terkaitt pengaduan berdasarkan
n investigasi yang
telah dila
akukan dan memastikan
m
pe
elaksanaan ke
eputusan terse
ebut.

f.

Menunju
uk Investigatorr sebagai pela
aksana tugas investigasi.

g.

Menenttukan
penyelid
dikan

melakukan komu
unikasi

deng
gan

Pelapor

dan

batas
s waktu penyelesaian
n laporan berdasarka
an komplek
ksitas
dan kasus yan
ng diterima,, sehingga terdapat kejelasan waktu
w
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penyeles
saian.

4.

h.

Memasttikan bahwa perlindungan
p
bagi Pelapor dilaksanakan
n dengan tepa
at

i.

Memberrikan rekomendasi kepa
ada unit ke
erja terkait untuk mela
akukan perb
baikan
menyelu
uruh jika terda
apat pelangga
aran yang sisstemik dan be
erulang di bag
giannya.

j.

Memberrikan sanksi kepada
k
Pelap
por yang mem
mberikan laporan palsu atau berisi fitnah
h

k.

Meranca
ang program
m sosialisasi Kebijakan Whistle
W
Blow
wing kepada seluruh kary
yawan
dan stak
keholder.

l.

Melakuk
kan komunikkasi berkala kepada karryawan dan stakeholderss mengenai hasil
penerap
pan Kebijak
kan Whistle Blowing ya
ang diharap
pkan semak
kin meningka
atkan
kepercay
yaan dan keb
beranian mere
eka untuk mela
aporkan pelan
nggaran.

m.

Melakuk
kan review terrhadap pelakssanaan Kebija
akan Whistle Blowing seca
ara berkala.

Risk Manage
ement Group
p
Risk Manage
ement Group bertanggung
b
ja
awab untuk:

5.

a.

Melakuk
kan pencatatan kasus yang terjadi dalam
m Loss Event Management
M

b.

Melakuk
kan analisa kasus terutama yang berhubunga
an dengan risiko
r
operas
sional
sebagai bahan untu
uk perbaikan dan penyussunan kebijakkan baru ata
au perbaikan
n atas
an yang telah ada.
a
kebijaka

Compliance
e Group
Compliance Group
G
bertang
ggung jawab untuk:
u

6.

a.

Memasttikan kesesuaian Kebijakkan Whistle Blowing den
ngan peraturran Otoritas Jasa
Keuanga
an, Peraturan
n Bank Indone
esia dan peraturan perunda
ang-undangan
n yang berlakku.

b.

Memonitor efektivitass dan kualitas proses Whisttle Blowing.

p
Legal Group
Legal Group bertanggung jawab untuk :
a.

nindaklanjuti penyelesaian
n kasus pela
anggaran yan
ng sedang berada
Memonitor dan men
dalam proses hukum di Kepolisian dan Pengadilan.

b.

an pihak-piha
ak terkait dala
am hal ini Ke
epolisian dan
n Pengacara Bank
Bekerja sama denga
n posisi dan re
eputasi Bank dari
d sisi hukum
m.
untuk mengamankan
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7.

Corporate Secretary
ecretary dalam
m hal ini adala
ah Sekretariat Dewan Komiisaris bertanggung jawab untuk
u
:
Corporate Se
a.

Melakuk
kan administra
asi penerimaa
an laporan dengan baik.

b.

Mendok
kumentasikan semua laporan yang diterima dan
n melaporkan
n kepada Komite
K
Penyele
esaian Pengad
duan.

c.

Penyimp
panan dan pe
emeliharaan bukti dan doku
umentasi terka
ait dengan wh
histle blowing.

ak yang terkait dengan Wh
histle Blowing berkewajiban
n untuk meme
egang teguh prinsip
p
Selurruh pihak-piha
kerah
hasian dan pe
erlindungan te
erhadap Pelap
por (Whistle Blower).
B
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A
Bentu
uk Sanksi/Tind
dakan yang dilakukan:
1.

Tindakan terkait hukum/legal :
a.
b.

2.

Tindakan terkait sankksi terhadap Pelapor dan pe
erbaikan kondisi Bank secara internal
a.
b.

D.

epada Legal Group
G
untuk melaporkan
m
ke
epada pihak ya
ang berwajib.
Rekomendasi ke
ngajuan guga
atan pidana/pe
erdata ke peng
gadilan
Pen

an Resource Group
G
untuk tindakan pendiisiplinan.
Rekomendasi terhadap Huma
epada unit kerrja terkait dala
am Bank untukk melakukan perbaikan
p
pro
osedur
Rekomendasi ke
n meningkatka
an fungsi peng
gawasan.
dan

Doku
umentasi Bu
ukti Pelapora
an
Pena
anganan buk
kti atau doku
umen dan pemeliharaan
p
database te
erkait denga
an whistle bllowing
adala
ah sebagai be
erikut:
1.

2.

3.
4.

Semua doku
umen pelapo
oran, data pendukung
p
d
dan
bukti ya
ang ditemuka
an selama proses
p
investigasi bersifat
b
rahassia dan wajib
b disimpan serta
s
diadmin
nistrasikan se
ecara baik untuk
u
keperluan pemeriksaan selanjutnya oleh pihak Kepolisian
K
ata
au pembuktia
an di Pengadilan.
Dokumentas
si dan bukti kasus pelan
nggaran han
nya dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berwenang dan ditempatkan di lok
kasi yang aman. Hal in
ni untuk mencegah terja
adinya
pencurian, pe
erubahan dan penghapusan
n semua bukti terkait.
Penyimpanan
n dan pemeliharaan buktti dan dokum
mentasi terkaitt pelaporan Whistle
W
Blowiing ini
menjadi tangg
gung jawab dari Sekretariat Dewan Kom
misaris – Corpo
orate Secretarry.
Penyimpanan
n dan/atau pengambilan dokumen terkait
t
pelaporan Whistle
e Blowing dari/ke
d
Sekretariat Dewan
D
Komiisaris – Corp
rporate Secre
etary hanya dapat dilaku
ukan oleh Komite
K
Penyelesaian
n Pengaduan dengan menggunakan fo
ormulir penyimpanan/peng
gambilan dokkumen
(contoh form
mulir terlampir pada Lampiran 2) yang ditandatanga
ani oleh minim
mal 2 (dua) orang
anggota Kom
mite Penyelesa
aian Pengaduan.
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Lampiran 1. Pengaduan Pelanggara
an Whistle Bllowing
UAN PELANG
GGARAN
PENGADU
Tanggal Dite
erima: ………
……………..
Data Pelapor
P
Unit Ke
erja
E-mail
Deskripsi Pelangga
aran:

Data Terlapor
Unit Ke
erja
Ketera
angan
Tindak
k Lanjut:

Rekom
mendasi
Komite
e Penyelesaia
an Pengadua
an
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Lampiran
L
2. Formulir
F
Peny
yimpanan / Pengambilan
P
Dokumen
FORMULIR PENYIMP
PANAN / PEN
NGAMBILAN DOKUMEN WHISTLE
W
BL
LOWING
Tangga
al Permohona
an
Penyimp
panan

Jenis Permohonan
P

Pengambiilan

Dokum
men yang Disim
mpan/Diambil :

Apabila
a dokumen ak
kan diambil, se
ebutkan alasa
an pengambila
an :

Yang menerima
m
Dok
kumen

Yang menyerahkan
n Dokumen

(

(

)

)

Mengetahui :
Komite Pe
enyelesaian Pe
engaduan

(

)

(

)
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