
Apa itu WBS???

WBS atau Wistleblowing System merupakan sebuah platform milik Pemerintah

Kabupaten Karangsem yang diperuntukan kepada masyarakat ataupun aparatur pemerin

tahan Kabupaten Karangasem untuk melaporkan indikasi pelanggaran atau kecurangan

aparatur pemerintahan (whistleblowing) secara transparan dan tetap mengedepankan as

as praduga tidak bersalah serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
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WBS
Wistleblowing System Pemerintah Kabupaten Karangsem

Memberikan layanan pelaporan secara elektronik kepada masyarakat ata

upun aparatur pemerintahan Kabupaten Karangasem untuk melaporkan i

ndikasi pelanggaran atau kecurangan aparatur pemerintahan (whistleblo

wing) secara transparan dan tetap mengedepankan asas praduga tidak b

ersalah serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Layanan Laporan Elektronik

Memanajemen data laporan pengeduan whistleblowing yang lebih baik d

an akurat serta proses pencatatan dan transaksi data yang tercatat secar

a tersturktur di dalam basis data, serta pelaporan yang real time kepada p

ara pimpinan daerah.

Manajemen Data Laporan

Menambah keberagaman pemanfaatan teknologi informasi dalam menunja

ng penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) ser

ta menambah jajaran sistem informasi yang terintegrasi dengan Pusat Dat

a Kabupaten Karangasem.

Pemanfaatan Teknologi
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Fitur WBS
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Pengaduan Elektronik

User dapat melakukan pengaduan secara elektornik melalui sistem

Tindak Lanjut Pengaduan

Memberikan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat umum

Komentar

User dapat memberikan komentar pada aduan yang telah di 

tindaklanjuti

Arsip Laporan Pengaduan

Laporan pengaduan terarsip, sehingga mudah untuk dikelola



WBS
Wistleblowing System Pemerintah Kabupaten Karangasem

WBS

Wistleblowing System Pemerintah Kabupaten

Karangasem dapat diakses melalui laman :

http://wbs.karangasemkab.go.id

Untuk saat ini hanya tersedia dalam

versi web, namun wbs sudah dilengkapi

dengan teknologi responsive design 

untuk platform mobile atau tablet



Siklus Proses Wistleblowing
WBS Karangasem

Inspektur dapat melihat arsip

laporan / tindaklanjut ataupun

komentar.

5. Inspektur

Masyarakat / instansi melakukan laporan

melalui wbs

1. Masyrakat Umum / Instansi

Admin akan melakukan

verifikasi terhadap laporan

yang dikirim oleh masyarakat

umum / instansi.

2. Admin

Sekretaris Inspektur

menindaklanjuti pengaduan

yang telah diverifikasi dan

meneruskan ke irban.

3. Sekretaris Inspektur

Menindaklanjuti laporan yang 

diteruskan oleh sekretaris

inspektur di lapangan.

4. Irban



Masyarakat Umum
WBS Karangasem



Masyarakat Umum
Bagi masyarakat umum yang belum

memiliki akses dapat melakukan registrasi

Registrasi

User 

Pengaduan

Registrasi dilakukan dengan mengunjungi laman

http://wbs.karangasemkab.go.id/id/Register

http://wbs.karangasemkab.go.id/id/Register


Laman Login
WBS Karangasem



Laman Profile User Masyarakat Umum
WBS Karangasem

Pada laman profile, user dapat memperbaharui identitas diribeserta foto



Laman Pengaduan Masyarakat Umum
WBS Karangasem

User dapat melakukan pengaduan dengan mengisi inputan form yang telah disediakan



Laman Daftar Pengaduan Masyarakat Umum
WBS Karangasem

Daftar pengaduan masyarakat umum


