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Whistleblowing system kabupaten Musirawas adalah system yang berbasis website yang 

difungsikan untuk melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di 

dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang 

memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut di Kabupaten Musirawas.  

Aplikasi dapat di download di playstore dan app store dengan nama WBS Pemkab Musi Rawas 

 

1. Halaman awal aplikasi WBS 

Klik Mulai untuk melanjutkan ke halaman Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Halaman depan 

 

2. Halaman Login 

Halaman ini gugunakan untuk Longin masuk ke halaman utama dari Admin, User, Petugas dan 

Pimpinan. Halaman login juga terdapat Button untuk membuka Halaman Hubungi Kami, Button 

Lapor Pertama digunakan User untuk lapor pertama kali dan Button Lupa password untuk 

membuka Halaman Reset Password.  

 
Gambar 2. Halaman login 
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3. Halaman Hubungi Kami 

Halaman ini digunakan oleh User untuk mengubungi Petugas 

 
Gambar 3. Halaman hubungi kami 

4. Halaman Reset Password 

Halaman Reset Password digunakan oleh User, Admin, Petugas dan pimpinan untuk mereset 

password lama. Password yang baru dikirimkan melalui email 

 
Gambar 4. Halaman reset password 

5. Halaman Persetujuan Pelapor 

Halaman ini digunakan oleh user pertama kali Lapor yang belum memiliki username dan 

password. Halaman ini berisi persetujuan oleh User perihal Laporan 

 
Gambar 5. Halaman persetujuan 
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6. Halaman Informasi Laporan  

Halaman ini digunakan untuk memberikan informasi data Lapran, User wajib mengisi semua 

inputan untuk bias menyimpan 

 
Gambar 6. Halaman informasi laporan 

7. Halaman Tambah Terlapor  

Halaman Tambah terlapor digunakan untuk menambahkan data Pegawai yang dilaporkan. 

Pegawai yang dilaporkan bias lebih dari satu. 

a.  Klik hapus untuk menghapus data terlapor. 

b.  Klik tambah terlapor untuk menambahkan data terlapor dan akan membuka halaman 

Tambah terlapor 

c. Klik selanjutya untuk membuka Halaman Upload Bukti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Halaman terlapor 
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8. Halaman Tambah Terlapor 

Halaman ini digunakan untuk menambah terlapor  

 
Gambar 8. Halaman tambah terlapor 

9. Halaman Upload Bukti 

Halaman ini digukan untuk mengupload bukti-bukti pendukung laporan.  

a. Klik tambah bukti untuk menambahkan bukti laporan dan akan membuka halaman bukti 

pendukung 

b. Klik hapus untuk menghapus bukti 

c. Klik selanjutnya untuk membuka halaman Pelapor 

 
Gambar 9. Halaman upload bukti 

10. Halaman Bukti Pendukung 

Halaman inidugunakan untuk upload bukti-bukti yang berkitan laporan, besar file maksimal 

500kb 

Untuk urutan upload bukti: 

a. Pilih tipe file 

b. Isi keterangan lampiran 

c. Pilih file yang akan diupload  

d. Pilih upload untuk menyimpan bukti,  
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Gambar 10. Halaman tambah upload bukti pendukung 

11. Data Pelapor  

Halaman Data Pelapor dignakan untuk memasukkan data pelapor, pada halaman ini pelapor 

mendapatkan username dan password yang dikirimkan pada email maka dari itu email harus valid. 

Pada saat klik simpan maka akan tampil halaman Selesai 

 
Gambar 11. Halaman data pelapor 

12. Halaman Selesai 

Halaman Selesai berisi informasi status laporan terkirim dan username password dikirim pada 

email. 

 
Gambar 12. Halaman selesai pelaporan 
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13.  Pelapor buka email 

Pelapor akan mendapatkan informasi username dan password pada email. Jidak di surat masuk 

email tidak ada biasanya email masuk di Spam 

 
Gambar 13. Halaman konfirmasi akun wbs di email 

 

A. USER 

User setelah login memiliki aktifitas sebagai berikut: 

1. Halaman Utama User 

Halaman utama user berfungsi untuk navigasi ke halaman lainya  

 
  Gambar 14. Halaman utama user  

2. Halaman Ubah Password 

Halaman Ubah password digunakan user untuk merubah password lama 

 
Gambar 15. Halaman ubah password 
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3. Halaman Data Pengaduan 

Digunakan user untuk melihat status data pengaduan  

 
Gambar 16. Halaman data pengaduan 

4. Halaman Persetujuan Pelapor 

Halaman ini digunakan oleh user pertama kali Lapor yang belum memiliki username dan 

password. Halaman ini berisi persetujuan oleh User perihal Laporan 

 
Gambar 17. Halaman persetujuan pelapor 

5. Halaman Informasi Laporan  

Halaman ini digunakan untuk memberikan informasi data Lapran, User wajib mengisi semua 

inputan untuk bias menyimpan 

 
Gambar 18. Halaman informasi laporan 
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6. Halaman Tambah Terlapor  

Halaman Tambah terlapor digunakan untuk menambahkan data Pegawai yang dilaporkan. 

Pegawai yang dilaporkan bias lebih dari satu. 

a.  Klik hapus untuk menghapus data terlapor. 

b.  Klik tambah terlapor untuk menambahkan data terlapor dan akan membuka halaman 

Tambah terlapor 

c. Klik selanjutya untuk membuka Halaman Upload Bukti 

 
Gambar 19. Halaman terlapor 

7. Halaman Tambah Terlapor 

Halaman ini digunakan untuk menambah terlapor  

 
Gambar 20. Halaman tambah terlapor 

8. Halaman Upload Bukti 

Halaman ini digukan untuk mengupload bukti-bukti pendukung laporan.  

a. Klik tambah bukti untuk menambahkan bukti laporan dan akan membuka halaman bukti 

pendukung 

b. Klik hapus untuk menghapus bukti 

c. Klik Selesai untuk menyelesaikan laporan 
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Gambar 21. Halaman upload bukti 

9. Halaman Bukti Pendukung 

Halaman inidugunakan untuk upload bukti-bukti yang berkitan laporan, besar file maksimal 500kb 

Untuk urutan upload bukti: 

a. Pilih tipe file 

b. Isi keterangan lampiran 

c. Pilih file yang akan diupload  

d. Pilih upload untuk menyimpan bukti,  

 
Gambar 22. Halaman tambah bukti pendukung 

 


