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WhistleBlowing System merupakan aplikasi yang disediakan oleh PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk

bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran

yang terjadi di lingkungan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.

1. Aplikasi Whistle Blowing System dapat diakses di website www.semenbaturaja.co.idMenu

GCGWhistle Blowing System



2. Setelah mengklik menu Whistle Blowing System maka akan muncul tampilan seperti pada

gambar dibawah ini.



3. Kemudian klik “DAFTAR” seperti pada gambar dibawah ini.

4. Setelah klik “DAFTAR” maka akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini

*Note : User yang ingin mengirimkan pengaduan harus memiliki akun pribadi, apabila belum

memiliki akun pribadi harus melakukan registrasi, dengan mengklik “REGISTRASI” seperti pada

gambar dibawah ini.



5. Setelah mengklik “REGISTRASI” makan akan muncul tampilan seperti pada gambar

dibawah ini.

6. Pada bagian bawah ada pertanyaan untuk memastikan apakah anda yakin ingin

melanjutkan proses registrasi atau tidak, apabila ingin melanjutkan pilih jawaban “YA” lalu

klik “SUBMIT”.



7. Setelah mengklik ”SUBMIT” maka muncul form registrasi seperti pada gambar dibawah ini.

Kemudian isi data :

Anonim ID : Isi dengan username yang akan digunakan untuk login nanti

Alamat Email : Diisi dengan alamat email

Nama Pelapor : Diisi dengan nama/anonym dari pelapor

Jenis Kelamin : Pilih Jenis Kelamin

8. Seperti pada contoh dibawah ini, kemudian klik “DAFTAR”



9. Setelah melakukan proses registrasi, silahkan cek email yang dipakai. System WBS akan

secara otomatis mengirimkan pesan yang berisi nama pengguna dan password yang

digunakan untuk login. Seperti pada gambar dibawah ini.

10. Setelah mendapatkan email dari WBS maka user diharuskan untuk login berdasarkan

nama pengguna dan kata sandi yang telah diberikan. Lalu klik login seperti digambar

dibawah ini.

Email dari
Aplikasi WBS

Nama Pengguna
dan Kata Sandi



11. Setelah berhasil login makan akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini,

a. Pada menu “HOME”, akan berisi komentar terbaru dari Admin atas pengaduan yang

telah user kirimkan. Seperti pada gambar dibawah ini.



b. Pada menu “Laporan Progress”, akan berisikan progress dari pengaduan yang telah

user kirimkan, seperti pada gambar dibawah ini. Pada menu laporan progress ini anda

dapat melihat progress dari pengaduan yang ada kirimkan.



c. Pada menu “Kirim Pengaduan”, akan berisikan Form Isian untuk menuliskan

pengaduan yang ingin dikirimkan. Berikut contoh cara pengisian form pengaduan.



Setelah mengisi form isian pengaduan klik tombol “BERIKUTNYA” maka akan muncul

halaman konfirmasi dari pengaduan yang akan dikirim seperti pada gambar dibawah ini.



Pada bagian bawah ada pertanyaan kembali untuk memastikan bahwa pengaduan yang

anda buat telah benar atau belum, apabila ada data yang anda masukkan dirasa masih ada

yang salah ataupun kurang anda dapat mengklik tombol “BACK” maka akan muncul ke

halaman isian untuk mengedit pengaduan yang anda buat.

Apabila pengaduan yang dibuat sudah benar maka anda dapat mengklik tombol “KIRIM”.

Setelah pengaduan anda berhasil dikirimkan maka akan muncul halaman pemberitahuan

anda berhasil mengirimkan pengaduan anda. Seperti pada gambar dibawah ini.



d. Pada menu “Profilku”, berisikan tentang informasi user. Seperti pada gambar dibawah ini.

Untuk mengganti password yang diberikan langsung oleh aplikasi WBS dengan cara,

mengklik link yang diberikan diemail pada saat anda berhasil registrasi, seperti pada

gambar dibawah ini.



Setelah mengklik link tersebut, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah

ini. Kemudian isi data :

a. Sandi : Diisikan dengan kata sandi yang diinginkan

b. Konformasi Sandi : Diisi kembali dengan kata sanda yang sudah anda buat di kolom

sandi.

Kemudian klik “SIMPAN” setelah berhasil maka anda dapat melakukan login dengan kada

sandi yang baru sesuai yang anda buat. Seperti pada gambar dibawah ini

*Note : Untuk penggantian password harap dipastikan anda login terlebih dahulu dengan

password yang diberikan oleh aplikasi WBS baru melakukan penggantian password

Link Ganti
Password




