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WBS

Merupakan Sistem Penanganan Aduan
(Whistle Blowing System) yang dibuat untuk
menerima aduan secara oline dan real time
melalui internet pada link website
http://wbs.blorakab.go.id di lingkungan
Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Jawa
Tengah

Apa itu Whistle Blowing System (WBS)

WBS



PC/Laptop

Tampilan

Mobile Phone



About WBS

Tampilan

Contact WBS



Aduan yang telah 
 selesai diproses sampai

level validator, akan
mendapatkan

penyelesaian yang akan
dituliskan pada

komentar dan tampil
pada akun member.

Alur Penggunaan Sistem

Member Operator Verifikator

Validator



Members

Lembaga Negara

Badan/Lembaga/instansi
Pemerintah dan

Pemerintah Daera

 

Siapa sajakah member itu ?

Partai Politik

1

Badan Hukum

Media massa dan
perorangan

Organisasi 
Masyarakat

2

3

4

5
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Apa yang harus disiapkan ?
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REGISTRASI
MEMBERS



Buka link sistem http://wbs.blorakab.go.id kemudian Klik KIRIM ADUAN untuk menuju form
registrasi member. 

Kemudian klik "Register" untuk mulai melakukan pendaftaran
Sistem akan menampilkan form pendaftaran member

 

Cara registrasi member



Masukan :
username yang akan digunakan untuk login sistem, 
tulis alamat email aktif, 
nama depan dan 
nama belakang yang akan muncul pada profil, 
tulis password login system dengan Panjang minimal 5
karakter

Setelah itu klik tombol Register untuk melanjutkan proses
pendaftaran.

Terdapat 3 (tiga) tombol di akhir pengisian form
registrasi yaitu :

Kembali  : untuk kembali pada halaman utama system
Reset   : untuk mereset atau mengulang isian form
Register  : untuk melanjutkan proses pendaftaran

 

Cara registrasi member



CEK EMAIL UNTUK MENGAKTIFKAN AKUN

Setelah member memilih tombol register, sistem akan mengirim link aktivasi melalui alamat email yang
telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi. 
Cek pada kotak masuk email dan klik link aktivasi yang telah dikirimkan oleh sistem. Jika berhasil artinya
akun members yang didaftarkan telah berhasil diaktivasi, members sudah dapat melakukan login pada
Sistem Aduan.

 

Cara registrasi member



FORGOT
PASSWORD
MEMBERS



 

c. User diminta menuliskan kembali alamat email aktif,
kemudian pilih Submit untuk melanjutkan proses atau
pilih Kembali untuk membatalkan proses. Setelah
memilih Submit maka reset email password akan
dikirim melalui alamt email.

a. Pada halaman utama sistem, terdapat
menu Forgot Password, menu tersebut
difungsikan untuk membantu user untuk
mengingat password yang digunakan untuk
login pada system aduan.

b. Setelah menu tersbut di klik, maka user akan
diarahkan pada form lupa password seperti pada
gambar berikut :

Menu Lupa Password



e. Setelah link reset password dipilih, user akan
diarahkan oleh system untuk mengisi kembali
password yang baru. Kemudian pilih Change
untuk mereset ulang password. Reset ulang
password baru ditampilkan pada gambar berikut 

 

CEK EMAIL VERIFIKASI LUPA PASSWORD

d. Cek email aktif dan lihat pada kotak
masuk, sistem akan mengirimkan link reset
password user.

Menu Lupa Password



LOGIN
MEMBERS



Buka link sistem http://wbs.blorakab.go.id kemudian Klik KIRIM ADUAN untuk menuju form Login
member. 

Kemudian masukan username dan password yang
dibuat saat registrasi. Setelah itu klik tombol Login

 

Cara Login member pada Sistem



Setelah berhasil login, members akan diarahkan menuju halaman menu dashboard members

 

Pada menu dashboard members terdapat tampilan rekapitulasi data ajuan
keseluruhan. 
Pada dashboard tersebut menunjukkan tahapan proses aduan setelah diajukan oleh
members yaitu melewati level Operator kemudian Verifikator dan yang terakhir
Validator. 
Halaman dashboard tersebut tertulis angka 0 (nol) yang artinya, members tersebut
belum pernah mengajukan aduan pada system.

Cara Login member pada Sistem

MENU DASHBOARD



Menu Profil
Member



Menu profil menampilkan data member yang terdiri dari nama depan (First Name), nama akhir (Last
Name), nama perusahaan member (Company Name) atau instansi member dan nomor telepon (Phone). 
Selain itu pada menu profil, member juga dapat merubah password jika password ingin dirubah
(Password if Change Password). 

Setelah member melengkapi data profil, pilih tombol Saveuser untuk menyimpan profil atau pilih
tombol Back untuk membatalkan peyimpanan profil dan kembali pada halaman dashboard member.

Profil Member



Ubah Password
Member



Menu Ubah Password digunakan jika members ingin mengganti password lama
dengan password yang baru. 
Untuk mengubah password, members harus memasukan password lama dan
password baru yang akan diganti.
Isian form ubah password terdiri dari :

Old Password : Password lama
New Password : Password baru yang terdiri minimal panjangnya 4 karakter
Confirm new password : Memasukan lagi password baru

Setelah member melengkapi form ubah password, kemudian pilih tombol Change jika ingin merubah dan
menyimpan password yang baru atau pilih Back jika ingin membatalkan perubahan password dan
kembali pada halaman dashboard member. 

Ubah Password Member



Riwayat Aduan
Member



Menu Riwayat Aduan menampilkan data aduan baik yang baru dibuat dalam bentuk
draft maupun yang telah diajukan oleh members. 
Members yang akan membuat pengajuan aduan terlebih dahulu harus mengisi form
pengajuan aduan dengan cara klik tombol Kirim Aduan 

Riwayat Aduan Member



Setelah members memilih tombol Kirim Aduan, member akan diarahkan pada halaman pengisian form
register data aduan. 
Sebelum mengisi data aduan, member wajib membaca dengan teliti setiap isian form.

Riwayat Aduan Member
REGISTRASI MEMBER

Tulis judul aduan, atau boleh nama
orang yang diadukan atau hal yang
diadukan
Tulis Nomor Induk Kependudukan
yang tertera pada KTP
Unggah file KTP perhatikan format
yang dapat diterima sistem
Pilih jenis pelanggaran
Tulis tempat kejadian



Input tanggal kejadian
Input waktu kejadian
Tulis uraian kejadian dengan detail
Unggah lampiran file bukti aduan
dengan memilih select , format file
bisa berupa foto, gambar, atau
format lain yang bisa diterima
system. Sistem dapat menerima
bukti lampiran lebih dari satu dengan
memilih tombol Tambah yang
terdapat pada form register aduan.

Setelah members selesai melakukan isian form dengan lengkap maka terdapat 2(dua) pilihan
tombol yang bisa dilakukan yaitu pilih tombol Save jika ingin menyimpan aduan atau pilih tombol
Cancel jika ingin membatalkan penyimpanan.

Riwayat Aduan Member
REGISTRASI MEMBER



Riwayat Aduan Member

FORM
REGISTRASI

MEMBER



Form isian yang telah disimpan akan muncul pada tabulasi menu draft di dashboard member.

Riwayat Aduan Member

Pada halaman dashboard member terdapat menu pencarian yaitu Search yang berfungsi untuk
memudahkan dalam pencarian jika draft yang dibuat jumlahnya banyak. Pada dashboard terdapat
menu tabulasi yang menunjukkan progress pengajuan aduan yaitu :

Draft  : Jika data aduan belum diajukan
Proses : Jika data aduan sedang diproses oleh operator/verifikator/validator
Selesai : Jika data aduan telah selesai diproses



Untuk memperbaiki data aduan, member
dapat memilih tombol EDIT pada Action
seperti pada tombol berikut              kemudian
member dapat menambahkan atau
memperbaiki data aduan sebelum data
tersebut diajukan. 

Setelah itu pilih tombol Save untuk
menyimpan perubahan atau pilih tombol
Cancel untuk membatalkan penyimpanan.

Riwayat Aduan Member
EDIT DATA ADUAN



Untuk mengajukan data aduan klik tombol AJUKAN pada Approval Aduan, maka system akan
menampilkan notifikasi untuk member.
Notifikasi tersebut berupa pertanyaan “Apakah sudah dipastikan draft sudah dikoreksi dan
valid?”. Pilih tombol Ya, Ajukan Jika member yakin ingin mengajukan atau pilih Cancel jika
member ingin membatalkan pengajuan. 

Untuk melihat Detail aduan yang telah dibuat maka pilih tombol DETAIL pada Action. kemudian
sistem akan menampilkan detail aduan yang dibuat oleh member.

Riwayat Aduan Member
DETAIL DATA ADUAN



Sistem menampilkan notifikasi
pengajuan aduan yang akan dipilih
oleh member

Detail Aduan Member

Jika member memilih mengajukan
aduan, maka sistem akan
menampilkan detail aduan yang
telah berhasil di ajukan untuk
diproses pada level berikutnya
dengan status 



Sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis pada email aktif setelah member mengajukan
data aduan pada sistem
Notifikasi email berisi Judul aduan, tanggal dan waktu diajukan aduan, serta nomor tiket aduan
yang bisa digunakan untuk melacak status aduan member.

Riwayat Aduan Member
NOTIKASI ADUAN PADA EMAIL



Tahapan Proses yang berjalan ditunjukkan pada Status dengan gambar 
Gambar lingkaran yang berwarna biru menunjukkan tahapan prosentase data aduan yang
telah diproses, sedangkan yang berwarna merah adalah prosentase data aduan yang belum
selesai diproses.

Untuk melihat proses pengajuan, member bisa kembali pada menu dashboard. Data aduan
yang telah diajukan akan hilang dari tab. Menu Draft namun berpindah pada tab. menu Proses
karena data telah diajukan untuk diproses.

Detail Aduan Member



Untuk melakukan CETAK atau print laporan aduan klik dengan gambar PRINT , tombol ini
digunakan untuk mencetak laporan aduan misalnya untuk keperluan arsip data member.
Sistem akan menampilkan laporan detail aduan

Detail Aduan Member
CETAK LAPORAN ADUAN



Pada halaman detail aduan terdapat kolom untuk menambah komentar dengan meuliskan
catatan pada menu tabulasi Komentar

Detail Aduan Member
TULIS KOMENTAR ADUAN

Pilih Ya, Simpan untuk menyimpan
komentar atau pilih Cancel untuk
membatalkan penyimpanan.



Komentar yang tersimpan akan muncul pada detail aduan

Detail Aduan Member
TULIS KOMENTAR ADUAN



Pada Detail menu aduan member, menampilkan Log History aktivitas status pengajuan aduan
yang dapat dilihat oleh member. 
Log History berisi tanggal, waktu, dan aktivitas sistem

Detail Aduan Member
LOG HISTORY ADUAN



TRACKER 
DATA ADUAN



Tracker adalah menu pada system yang berfungsi untuk melacak data aduan member dengan cepat
tanpa harus login system terlebih dahulu. Menu Tracker tersebut terdapat pada Halaman Utama
Sistem Aduan.

Cara melakukan pelacakan aduan adalah :

 

Tracker Data Aduan Member

a. Member harus menyalin atau melakukan copy kode Tracker yang terdapat pada menu detail.



Tracker Data Aduan Member

b. Jika member ingin melacak progress pengajuan aduannya dengan menggunakan Tracker, salin kode
tracker dan tempelkan pada menu Tracker yang terdapat pada Halaman Utama Sistem Aduan.

c. Setelah memasukan kode tracker yang telah disalin kemudian klik tombol Lacak Aduan, maka system
akan menampilkan detail hasil pelacakan data aduan.

 



Tracker Data Aduan Member

Sistem akan menampilkan hasil pelacakan data aduan member

 



PENYELESAIAN 
DATA ADUAN



Aduan yang telah selesai diproses akan muncul pada dashboard member di menu tabulasi "Selesai" .
Jika aduan sudah selesai diproses maka status progres nya akan menjadi 100% selesai dengan
disimbolkan gambar lingkaran berwarna biru.
Aduan yang telah selesai artinya, aduan tersebut telah diterima oleh operator, diverifikasi oleh
verifikator dan divalidasi oleh validator.
Hasil penyelesaian aduan member akan muncul pada kolom komentar member yang dituliskan oleh
operator berdasarkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh oleh tim verifikator dan validator.

Penyelesaian Data Aduan Member

 



Aduan yang telah selesai dan dituliskan penyelesaiannya akan tampil pada dashboard member yang
mengajukan aduan.

Penyelesaian Data Aduan Member

 



Anda laporkan
aduan, kami
selesaikan tepat
sasaran

Terima kasih

INSPEKTORAT


