User Manual
Whistleblowing System

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I.

Memulai Whistleblowing Sistem
Untuk dapat mengakses sistem ini diperlukan sebuah web browser, seperti
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dll. Untuk memulai mengadu melalui
sistem ini , masukkan alamat URL: http://wbs.esdm.go.id/

Pada halaman utama ini berisi informasi penjelasan whistleblowing system di
Kementerian ESDM, Pengaduan, Memantau Aduan, Hubungi Kami, dan Link untuk
mengunduh Buku Manual WBS.

II.

Masuk / Login ke WBS
Di dalam aplikasi WBS ini terdapat menu “Pengaduan”. Untuk membuat pengaduan
dapat dilakukan dengan cara klik menu tersebut lalu akan muncul tampilan sebagai
berikut :

Pihak pengadu diwajibkan membaca dan memahami terlebih dahulu Persetujuan
Pengaduan. Kemudian, pihak pengadu memberi tanda ceklist pada kolom “Saya
mengerti dan setuju dengan penjelasan diatas”,

dan

“Lanjutkan”. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut:

mengklik

tombol

1. Detail Informasi

Pada halaman Formulir Pengaduan, isikan data pengaduan dengan data pengaduan
yang valid:
Topik Pengaduan

: Diisi dengan perihal / topik terkait pengaduan

yang dilaporkan.
Tanggal Perkiraan Kejadian : Diisi dengan tanggal perkiraan kejadian terkait
dugaan penyelewengan
Tempat Kegiatan
dugaan penyelewengan

: Diisi dengan memilih nama Kabupaten/Kota terkait

Uraian Pengaduan
: Diisi dengan uraian dugaan penyimpangan, pada
bagian apa terjadi penyimpangan, narasi atau deskripsi dari penyimpangan yang
terjadi.

Isian dengan tanda *) wajib diisi, jika tidak diisi tidak bisa lanjut ke proses
berikutnya. Jika isian sudah lengkap, klik tombol “Lanjutkan” untuk melanjutkan ke
tahap berikutnya, atau klik tombol “Clear” untuk menghapus seluruh data yang telah
diinput.
2. Pihak Terlapor & Lampiran

Pihak Terlapor
: Pihak yang menjadi terlapor dapat diisi lebih dari 1
orang, baik dari instansi terkait maupun pihak ketiga. Untuk menambahkan pihak
terlapor, klik tombol “Tambah Terlapor”. Lalu akan muncul menu sebagai
berikut:
Lampiran File
: Pilih file yang ingin disertakan terkait dengan
Penyimpangan. Tipe file yang dapat dilampirkan :
.zip/ .doc./ .rar/. docx/ .pdf/ .jpg (maksimal 5Mb).
Bila ada file lain dapat ditambahkan kemudian
(dalam informasi tambahan) setelah mendaftar di
kotak komunikasi.
Setelah mengisikan identitas pihak terlapor dan mengunggah lampiran, klik tombol
“Selesai”.

3. Mengirim Pengaduan dan Selesai
Setelah selesai mengirim pengaduan, akan muncul tampilan sebagai berikut:

Harap menyimpan ID Pengaduan agar dapat melakukan pemantauan terhadap
pelaporan, melakukan klarifikasi lebih lanjut, dan menjawab pertanyaan yang akan
diajukan. Pengadu dapat menggunakan Username ataupun Password untuk
melakukan pemantauan pengaduan.

III. Memantau Pengaduan
Untuk melakukan pemantauan aduan, pengadu dapat mengklik menu “Memantau
Aduan”. Maka tampilan menu sebagai berikut:

Untuk Login pada menu “Memantau Aduan”, pihak pengadu dapat menggunakan
Username & Password atau Kode Pengaduan.
Ketika telah login pada menu “Memantau Aduan”, maka akan muncul tampilan status
pengaduan sebagai berikut:

Terlihat dalam tampilan status pengaduan yaitu “Terkirim” dan ringkasan informasi
pengaduan. Selain itu pihak pengadu juga dapat melakukan komunikasi/diskusi
dengan tim pengelola WBS KESDM. Selama melakukan diskusi, pihak pengadu dapat
mengirim kembali lampiran file yang sekiranya dapat ditambahkan untuk memperkuat
bukti pengaduan.

