
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
INSPEKTORAT JENDERAL 

A MERDEKA BARAT 8 TEL. (021) 3456919 FAX : (021) 3813154 
JAKARTA 10110 3813154 TLX : 44310 DEPHUB IA 

3507656 FAX : 

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL 
NOMOR : c. 99( I/ M. 005' / MCP -10 VA- 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN 
PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

INSPEKTUR JENDERAL, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian 
Perhubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM.53 Tahun 2014 tentang 
Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan 
Pelanggaran ( Whistleblower) di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa untuk memberikan pedoman terhadap 
pegawai yang akan menggunakan aplikasi 
Pengaduan Pelanggaran ( Whistleblower) perlu 
disusun petunjuk teknis penanganan dan Tindak 
Lanjut Pengaduan Pelanggaran( Whistleblower); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
petunjuk teknis penanganan dan Tindak Lanjut 
Pengaduan Pelanggaran( Whistleblower) dengan 
Peraturan Inspektorat Jenderal; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3581); 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembarang Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4635); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembarang Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3995); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana 
telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 816); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN TINDAK 
LANJUT 	PENGADUAN 	PELANGGARAN 
(WHISTLEBLOWER). 

Pasal 1 

Petunjuk Teknis penanganan dan tindak lanjut pengaduan pelanggaran 
(whistleblowerj merupakan acuan bagi seluruh pegawai di Inspektorat 
Jenderal dalam menggunakan dan mengelola aplikasi Sistem Manajemen 
Pengaduan (SIMADU); 

Pasal 2 

Petunjuk Teknis penanganan dan tindak lanjut pengaduan pelanggaran 
(whistleblower) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Inspektur Jenderal ini. 
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Pasal 3 

Alur proses aplikasi Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Inspektur Jenderal ini. 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal pa toove,lbw' /CP 

INSPEKTUR JENDERAL, 
\ tortatutu  

WAHJU S. UTOMO 
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Lampiran I : Peraturan Inspektur Jenderal 
Nomor 	 99/um. otc I ITJeki -100 

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN 
PELANGGARAN (WISTLEBLOWER) 

A. LATAR BELAKANG 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.53 Tahun 2014 
tentang Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran 
(Whistleblower) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dibutuhkan suatu 
petunjuk teknis guna memberikan acuan kepada pegawai yang akan 
menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU) agar 
pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan pelanggaran (whistleblower) di 
lingkungan Kementerian Perhubungan dapat terlaksana secara transparan, 
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Inspektorat Jenderal 
perlu menerbitkan petunjuk teknis penanganan dan tindak lanjut 
pengaduan pelanggaran (whistleblober). 

B. PENGERTIAN UMUM 

1. Sistem Manajemen Pengaduan yang selanjutnya disebut SIMADU adalah 
aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan bagi pegawai 
Kementerian Perhubungan atau masyarakat yang memiliki informasi dan 
ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di 
lingkungan Kementerian Perhubungan. 

2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan 
Perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Perhubungan, 
serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan 
umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di 
lingkungan Kementerian Perhubungan. 

3. Pelapor adalah pegawai Kementerian Perhubungan atau masyarakat yang 
memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi 
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Tanggal 
hionlbok r w 
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4. Terlapor adalah Pegawai Kementerian Perhubungan yang terindikasi 
melakukan pelanggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

5. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan 
dengan adanya pelanggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

6. Helpdesk yang bertindak sebagai Tim Penerima Pengaduan Whistleblower 
adalah fasilitator yang membantu pelapor dalam pengisian laporan 
pengaduan pada aplikasi SIMADU. 

7. Verifikator adalah Pejabat yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi 
terhadap kelayakan pelaporan/ pengaduan yang telah masuk pada Aplikasi 
SIMADU. 

8. Pejabat Yang Berwenang (PYB) adalah pejabat di lingkungan Inspektorat 
Jenderal yang bertugas memberikan arahan dan petunjuk serta membentuk 
tim pengkaji atas pengaduan yang telah diverifikasi, serta memantau hasil 
akhir kajian yang dilakukan oleh Pengkaji. 

9. Pengkaji adalah Pejabat/Pegawai yang menerima disposisi 
laporan/ pengaduan dari PYB, kemudian melakukan kajian/analisis atas 
laporan/ pengaduan. 

10. Penanggung Jawab adalah Inspektur Jenderal selaku pimpinan tertinggi 
pada Unit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. 

11. Sistem Administrator (SA) adalah pegawai yang bertugas menjaga, 
mengendalikan 	dan 	mengembangkan 	aplikasi 	simadu 
(http: / / simadu.dephub.go.id). 

12. Kesekretariatan adalah Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk mengelola 
administrasi pengaduan. 

C. TATA CARA PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN 
PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER) 

1. Pelapor 

a. Pelapor dapat melaporkan pelanggaran melalui: 
1) Aplikasi SIMADU 
2) Help desk pengaduan Inspektorat Jenderal (untuk pelaporan secara 

datang langsung, melalui media surat, surel, telefon, fax, contact 
center, SMS, Media Sosial Itjen, dll) 
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b. Pelapor dapat login setelah melakukan registrasi untuk menjadi 
pelapor (user) pada aplikasi SIMADU; 

c. Pelapor akan mendapatkan nomor registrasi pengaduan setelah 
mengisi informasi pada aplikasi SIMADU secara lengkap; 

d. Laporan pengaduan paling kurang memuat informasi: 

1) Identitas pelapor; 
2) Jenis pengaduan (Melanggar Tugas dan Fungsi atau Tindak 

Pidana); 
3) Perihal pengaduan; 
4) Uraian pengaduan; 
5) Tempat Kejadian yang terdiri dari Unit Kejadian, Provinsi, Kota, 

Alamat 86 Nama Kantor serta Perkiraan Waktu Kejadian; 
6) Data pihak terlapor yang terdiri dari : Nama, NIP, Unit dan 

Jabatan, serta mengunggah file dokumen lampiran data dukung 
dari laporan; 

e. Pelapor dapat melihat/ memonitor status setiap proses pelaporan yang 
telah dilakukan dengan melihat history pada aplikasi SIMADU. 

2. Help Desk 

a. Helpdesk menerima laporan pengaduan yang disampaikan oleh 
pelapor baik datang langsung dan/atau melalui telefon, fax, surat, 
surat elektronik (e-mail), pesan singkat (sms), Contact Center 
Kemenhub dan media sosial Inspektorat Jenderal; 

b. Helpdesk membantu Pelapor membuat Pengaduan dengan melengkapi 
detail informasi yang terdiri dari: 
1) Identitas pelapor; 
2) Jenis pengaduan (Melanggar Tugas dan Fungsi atau Tindak 

Pidana); 
3) Perihal pengaduan; 
4) Uraian pengaduan; 
5) Tempat Kejadian yang terdiri dari Unit Kejadian, Provinsi, Kota, 

Alamat 86 Nama Kantor serta Perkiraan Waktu Kejadian; 
6) Data pihak terlapor yang terdiri dari Nama, NIP, Unit dan Jabatan, 

serta mengupload file dokumen lampiran data dukung dari 
laporan; 
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c. Helpdesk dapat melihat/memonitor status setiap proses pelaporan 
yang telah dilakukan dengan melihat history pada aplikasi SIMADU, 
sesuai permintaan pelapor. 

3. Verifikator 

a. Verifikator melakukan Verifikasi Pengaduan dengan memperhatikan 
kelengkapan sebagai berikut: 

1) Identitas pelapor; 
2) Jenis Pengaduan; 
3) Kelengkapan Informasi / Dokumen laporan yang dilampirkan. 

b. Verifikator membuat status verifikasi yaitu: 
1) Layak untuk dilakukan Kajian/Analisis, jika kelengkapan laporan 

pengaduan yaitu identitas pelapor dan informasi sudah lengkap; 
2) Belum dapat Ditindaklanjuti, jika laporan pengaduan tidak 

lengkap; 
3) Tidak Dapat Ditindaklanjuti jika laporan pengaduan bukan 

merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan; 
4) Dilimpahkan ke instansi terkait jika laporan pengaduan layak 

ditangani oleh APH atau instansi lain. 

c. Verifikator dapat memonitor Laporan/Pengaduan yang sudah di 
Verifikasi serta melihat History dari proses Laporan/Pengaduan. 

4. Pejabat Yang Berwenang (PYB) 

a. Pejabat yang berwenang (PYB) adalah Ketua Pokja Unit Investigatif. 

b. Kompetensi PYB adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 
Inspektur Jenderal. 

c. PYB melakukan Disposisi Pengaduan dengan membentuk Tim 
Pengkaji untuk melakukan analisis laporan. 

d. PYB dapat menambahkan anggota Tim jika diperlukan. 

e. PYB dapat memonitor dan menganalisis hasil analisis laporan yang 
dilakukan oleh petugas pengkaji. 

f. PYB dapat mengubah hasil kesimpulan dan rekomendasi yang 
diberikan tim pengkaji. 
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g. PYB meminta persetujuan kepada Inspektur Jenderal terhadap 
pengaduan yang dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) maupun pengajuan permohonan perlindungan terhadap pelapor 
kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

5. Pengkaji 

a. Pengkaji adalah Tim Pokja Unit Audit Investigatif yang menerima 
disposisi atas laporan/pengaduan dari PYB, kemudian melakukan 
kajian/analisis atas laporan/pengaduan. 

b. Pengkaji melakukan analisis/kajian terhadap Laporan/Pengaduan 
yang berisi data Pelanggaran, Kesimpulan, Rekomendasi, Catatan 
Pejabat Yang Berwenang dan mengunggah file dokumen hasil 
analisis/ kajian. 

c. Pengkaji dapat memberi Rekomendasi antara lain: 

1) Ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi, 
2) Ditindaklanjuti dengan Pulbaket/Surveilance/Tindak Lanjut 

Lainnya, 
3) Tidak dapat ditindaklanjuti, 
4) Dilimpahkan ke Unit Eselon I; 
5) Permintaan untuk Melakukan Pemeriksaan Kepada Unit Eselon 

II/III/ Inspektorat Lainnya sesuai hasil analisis yang telah 
dilakukan; atau 

6) Dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau 
Aparat Penegak Hukum lainnya. 

d. Pengkaji melanjutkan hasil analisis dengan melakukan Proses ke 
Progres sehingga status Laporan/ Pengaduan pada aplikasi SIMADU 
menjadi sudah Dianalisis. 

6. Kesekretariatan 

a. Sekretariat adalah pegawai yang ditugaskan untuk mengelola 
administrasi pengaduan 

b. Dalam melaksanakan administrasi pengaduan Sekretariat melakukan: 
1) Mengelola surat menyurat 
2) Mengelola dan mengarsip dokumen pengaduan 
3) Mendistribusikan laporan 

9 
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7. Sistem Administrator (SA) 

a. Sistem Administrator (SA) adalah pegawai yang bertugas menjaga, 
mengendalikan dan mengembangkan aplikasi simadu 
(http: / / simadu.dephub.go.id). 

b. SA merupakan bagian dari kesekretariatan. 

c. Kompetensi SA adalah pegawai yang berlatar belakang ilmu teknologi 
informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab mengelola Sistem 
Informasi Pengawasan. 

INSPEKTUR JENDERAL, 

WAHJU S. UTOMO 
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