
LAPORAN WISTLE BLOWER SYSTEM 

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH  TAHUN 2021 
 

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi Tahun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Jawa Tengah telah secara terus menerus berusaha untuk melakukan upaya 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam Pelaksanaan tugas sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui pembuatan Kanal 

Whistleblowing System di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang disematkan pada laman web 

https://wbs.dpmptsp.jatengprov.go.id. Kebijakan Whistleblowing System di Lingkungan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ini juga 
merupakan tindak lanjut dari pembentukan Wistleblowing System Provinsi Jawa Tengah 

yang ada di laman web http://wbs.jatengprov.go.id. 

Terdapat beberapa sarana penyampaian pengaduan oleh Whistleblowing System , 

yakni, secara langsung, disampaikan langsung secara tatap muka kepada Tim Penanganan 

Pengaduan Whistleblowing System pada Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dan 

melalui halaman web https://wbs.dpmptsp.jatengprov.go.id. Kebijakan Penyampaian 

pengaduan oleh Whistleblower secara tidak langsung, disampaikan melalui saluran 

pengaduan, antara Iain telepon, surat, facsimile dan surat elektronik (surel). 

Ruang lingkup ketentuan WBS ini adalah pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari WBS ini adalah 

dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN dalam 

pelaksanaan tugas; mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan 
kewenangan dalam pelaksanaan tugas; dan meningkatkan sistem pengawasan yang 

memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi. 

Dalam pelaksanaan WBS merupakan tupoksi dari Bidang Penanganan Pengaduan 

dan Peningkatan Layanan. Adapun tugasnya adalah melakukan penyaringan 

data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System; 

meminta kelengkapan data kepada Whistleblower; dan menelaah resume pengaduan yang 

memenuhi syarat dan menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam 

kategori pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, atau tindak pidana; dan 

berkoordinasi tentang hasil telaahan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

Selama Tahun 2021, tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui kanal 

penanganan pengaduan Whistleblowing System. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak 
terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang bersifat Administrasi meliputi : 

kesalahan akibat kelalaian dalam proses perizinan dan pemantauan investasi di Jawa 

Tengah; atau kesalahan yang dilakukan yang tidak/belum terdapat indikasi tindakan 

pidana.   

Demikian laporan WBS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021. Kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. 
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