
 National Whistleblower Center  di Washington, D.C., adalah LSM 

terkemuka di bidang hukum pelapor pelanggaran 

(whistleblower). Selama lebih dari 30 tahun, kami bekerja untuk 

melindungi pelapor pelanggaran dan memberi mereka insentif. 
  

 

Arti Pelapor Pelanggaran 
Pelapor pelanggaran adalah orang yang melaporkan korupsi, suap terhadap 
pejabat pemerintah, kejahatan terhadap satwa liar, atau pelanggaran hukum 
lainnya kepada pihak berwenang, seringkali dengan menghadapi risiko 
pribadi. Menurut undang-undang tertentu, LSM juga dianggap sebagai 
“pelapor pelanggaran.” 
 
Pelapor Pelanggaran Merupakan Kekuatan Dashyat Dalam Melawan 
Perdagangan Satwa Liar! 
 
Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan nyata dalam kejahatan terhadap satwa liar, 
sehingga mengancam keamanan dan stabilitas banyak negara. 
Perdagangan satwa liar adalah industri internasional bernilai miliaran dolar, namun hanya sedikit 
pelanggar yang ditangkap dan dihukum. 
Memberi insentif pada pelapor pelanggaran, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan orang dalam, 
secara dramatis akan mengubah pendeteksian kejahatan terhadap satwa liar, meningkatkan penegakan 
hukum yang efektif dan kepatuhan pribadi, dan memulihkan krisis kepunahan. 
 

 Melaporkan Bukti Kejahatan Terhadap Satwa Liar 

Anda bisa termasuk pelapor pelanggaran kejahatan terhadap satwa liar jika secara langsung mengetahui 
pelanggaran dan memiliki dokumen yang mengkonfirmasi kegiatan ilegal ini. 
Amat sangat penting untuk mengumpulkan dan mempersiapkan bukti kejahatan terhadap satwa liar 
yang Anda ketahui. Lembaga penegak hukum lebih cenderung menyelidiki informasi yang didukung 
bukti cetak: 

   
• Foto 

• E-mail  

• Kartu Nama  
• Laporan Ilmiah 
• Catatan Penagihan 
• Data Anggaran dan Keuangan 
• Laporan Internal 
• Notulen Rapat 
• Rekaman Suara & Video 
• Hasil Uji Ilmiah 
• Rute Transit & Moda Transportasi 
• Informasi Rekening Bank 
• Bukti Suap dan Pencucian Uang 
 



Bagi yang memiliki informasi pelanggaran undang-undang perlindungan satwa liar di negara MANAPUN, 
sangat disarankan agar mereka mencari perwakilan hukum guna memastikan bahwa informasi mereka 
ditangani dengan aman. 
 
Penghargaan bagi Pelapor Pelanggaran 
Berdasarkan hukum penghargaan A.S, para pelapor pelanggaran dari negara lain telah menerima lebih 
dari $30 juta karena melaporkan suap terhadap pejabat asing. 
 
Pemerintah A.S. telah membayar lebih dari $31,8 juta kepada pelapor pelanggaran dari luar A.S. yang 
melaporkan pencemaran di laut lepas. 
Program Pelapor Pelanggaran Satwa Liar Global (Whistleblower Wildlife Global) NWC menerapkan 
ketentuan UU pelapor pelanggaran seperti UU Lacey (Lacey Act), UU Praktik Korupsi Asing (Foreign 
Corrupt Practices Act), dan UU Pernyataan Palsu (False Claims Act) untuk memberi insentif pada orang 
dalam agar melaporkan perdagangan satwa liar dan tindak kejahatan lain terhadap satwa liar.      
 
 Penghargaan dan Perlindungan bagi Pelapor Pelanggaran 
A.S. memberlakukan berbagai hukum yang tegas dan berlaku secara internasional, yang dirancang untuk 
melawan kejahatan terhadap satwa liar dan memuat ketentuan yang kuat tentang penghargaan bagi 
pelapor pelanggaran. 
 
Undang-undang penghargaan ini mendukung pelapor pelanggaran di seluruh dunia yang 
mengungkapkan pelanggaran terhadap undang-undang utama tentang satwa liar yang melindungi 
hewan, ikan, tumbuhan dan satwa langka dari pemanenan, perdagangan dan impor ilegal ke Amerika 
Serikat, oleh penduduk A.S., atau oleh perusahaan terkait A.S. 
 
Whistleblower Wildlife Global Program yang dibuat NWC ini menyediakan sarana online yang aman dan 
benar-benar rahasia di mana semua orang di seluruh dunia dapat melaporkan tindak kejahatan 
terhadap satwa liar, kemudian menghubungkan pelapor pelanggaran dengan pengacara yang dapat 
membantu menyampaikan laporan mereka kepada pihak berwenang di A.S. dan menerapkan imbalan 
menurut hukum A.S. yang sesuai. 
 

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Program ini, cara mengirimkan laporan dan terhubung dengan 
pengacara melalui Wildlife Attorney Referral Service (ARS) NWC, harap kunjungi: 

www.whistleblowers.org/wildlife. 
 
Global Wildlife Whistleblower Program milik NWC telah memenangkan Hadiah Utama dalam Wildlife 
Crime Tech Challenge 2016, sebuah inisiatif USAID dengan bermitra bersama National Geographic 
Society, Smithsonian Institution, dan TRAFFIC. Program ini juga mendapatkan hibah besar dari The 
Wildcat Foundation. 
  

http://www.whistleblowers.org/wildlife

