
SOSIALISASI 

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

MAN 2 KULONPROGO



PENGERTIAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Sistem yang disediakan oleh MAN 2 Kulon Progo bagi seluruh

Stakeholders yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu

perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh warga MAN 2

Kulon Progo.
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JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

• Indikasi Tindakan curang

• Indikasi Korupsi

• Indikasi Pencurian

• Indikasi Pelanggaran kebijakan dan peraturanmadrasah

• Indikasi Benturan kepentingan

• Indikasi Penyuapan

• Indikasi Penggelapan

• Indikasi Penipuan

• Indikasi Pemerasan
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KORUPSI

Adalah tindakan ASN, GTT dan PTT, yang secara tidak wajar dan

tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatan

dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh :

Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi MAN
2 Kulon Progo untuk aktivitas di luar kedinasan guna memperkaya
diri sendiri.
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PENCURIAN

Adalah kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

untuk dimiliki secara melawan hukum dan merugikan.

Contoh :

Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang / barang /

data / dokumen milik Madrasah di lingkungan kerja  untuk menjadi 

milik pribadi.
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PELANGGARAN KEBIJAKAN DANPERATURAN MADRASAH

Adalah Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan Madrasah

baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan

kebijakan dan peraturan internal Madrasah dan anak Madrasah.

Contoh :

Membocorkan informasi Madrasah, seperti: mengenai anggaran,

soal Ujian, soal PTS, soal PAT dan lain sebagainya kepada orang-

orang yang tidak berhak.



MAN 2 KULON PROGO |

BENTURAN KEPENTINGAN

Sebuah situasi dimana warga madrasah atau penentu kebijakan
karena kedudukan atau jabatan di Madrasah memiliki wewenang

yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak
sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan
adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau
kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis

Madrasah.

Contoh :

Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia
barang/jasa, dimana warga MAN 2 Kulon Progo tersebut
mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk
tersebut.
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PENYUAPAN

Suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar memberi

dan atau menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui
atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji
itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak dalam

tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau

kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Contoh :

Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung
pelanggan agar mendahulukan pelayanan tidak sesuaiaturan.
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PENGGELAPAN

Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan
hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain/Madrasah, yang saat ini
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. (KUHP Pasal
372).

Contoh :

Melakukan  

barang/harta

tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan

Madrasah tanpa sepengetahuan Madrasah

dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk  

tujuan lain.
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PENIPUAN

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang. (KUHP Pasal 378)

Contoh :

Penipuan penerimaan pegawai, penerimaan siswa baru, sehingga pelamar
pekerjaan atau calon siswa baru diminta menyerahkan sejumlah uang agar
bisa lolos seleksi.



Pemerasan
Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Memaksa seseorang dengan kekuasaan atau ancaman, kekerasan, 
untuk memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang
maupun menghapus piutang.

Contoh:

Meminta sejumal uang atau hadiah kepada calon siswa baru supaya
dapat diterima sebagai siswa MAN 2 Kulon Progo. 
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