
JAGA BANSOS



JAGA BANSOS

Fitur baru dalam JAGA – Platform Pencegahan Korupsi untuk:

1. Sampaikan laporan dugaan

penyimpangan/penyelewengan BANSOS 

2. Mencari tahu segala hal terkait BANSOS

3. Diskusi dengan masyarakatterkait BANSOS 

(success/failed story)

Dapat digunakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja

Website https://jaga.id



SIAPA TARGET JAGA 
BANSOS?

Jurnalis, CSO, 
Mahasiswa, Dosen, 
Guru, Organisasi
Karang Taruna, 
Tenaga Kesehatan, 
Ibu Rumah Tangga

MASYARAKAT UMUM PEMERINTAH

Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Pusat, 
Pelayanan Bansos di 
Lapangan

Masyarakat Miskin/TidakMampu Terdaftar di DTKS

BENEFICIARIES



CARA 
MENGGUNAKAN 
JAGA BANSOS
(Masyarakat)



Unduh plikasi JAGA di 

Google Playstore



Selamat datang di 
aplikasi JAGA!

Klik banner berwarna biru

untuk memulai mengakses

JAGA Bansos COVID-19.



Klik cari tahu untuk mengetahui

informasi tentang bansos COVID-19 di 

daerah tertentu

Klik sampaikan keluhan untuk langsung

menyampaikan keluhan anda tentang

bansos COVID-19



Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota

sesuai daerah yang anda inginkan.

Klik Cari Pemda hingga muncul hasil

pencarian.

Pilih Pemerintah Daerah yang anda inginkan

pada hasil pencarian.



Muncul informasi umum sesuai
daerah yang dipilih.

Bantuan yang diberikan
tidak sesuai? 

Klik Sampaikan Keluhan

Anda juga dapat membaca
panduan Bansos COVID-19 

secara ringkas dan
komprehensif di sini.



Pilih topik keluhan yang sesuai dengan

situasi anda

Masukkan judul keluhan yang dibuat

Masukkan sumber informasi (jika ada)

Pilih Tampilkan profil saya atau

Sembunyikan profil saya (Anonim)

Tulis keluhan anda di kotak yang 

disediakan

Buat Keluhan



Masukkan NIK anda
(NIK tidak akan terlihat oleh umum, hanya dapat dilihat oleh admin JAGA dan Pemda)

Masukkan kontak yang dapat dihubungi

Unggah dokumen (jika ada)
berupa foto, dokumen, atau lainnya apabila ada dengan ukuran

maksimal 2 MB per file

Pastikan semua kolom sudah sesuai

Klik Kirim untuk mengirimkan keluhan

Buat Keluhan



Keluhan anda telah

berhasil terkirim ke KPK! 

Anda dapat

mengecek kembali

keluhan yang telah

anda buat pada

detil keluhan. 



CARA 
MENGGUNAKAN 
JAGA BANSOS
(Pemda)



Alur Kerja

User

PIC Korwil

Satgas Korwil

Pemda

User membuat
keluhan Bansos

COVID-19 di 
JAGA

Menerima
notifikasi

keluhan baru.

FU ke satgas 
untuk diblast ke 

Pemda

Konfirmasi ke 
PIC keluhan 

sudah diblast.

Mengubah 
status laporan: 
Diteruskan ke 

Pemda.

Menerima 
notifikasi: 

Korwil 
meneruskan 

keluhan

Meneruskan 
keluhan ke 

pemda

Menerima
Status Laporan: 
Diteruskan ke

Pemda

Menerima Status 
Laporan: 

Pemda merespon
keluhan User

Pemda respon keluhan by 
reply komentar lalu 

mengubah status: Tindak 
Lanjut atau Selesai

offline (via WA) Offline (via WA)



• BARU: Status awal semua laporan;

• DITERUSKAN: Laporan baru yang diteruskan oleh PIC Korwil ke
Pemda masing-masing;

• DITINDAKLANJUTI: Laporan ditindaklanjuti admin bansos
pemda.

• SELESAI: Permasalahan sudah diselesaikan;

• TIDAK ADA RESPON: Pada hari ke-7, bila tidak ada respon dari
Admin Bansos Pemda maka PIC Korwil akan merubah status 
menjadi Tidak Ada Respon.

STATUS LAPORAN



Untuk memulai, login terlebih dahulu, masukkan username dan password



Klik MONITORING KORWIL



Klik
Keluhan Bansos



Akan muncul daftar keluhan terkait bansos beserta informasi terkait: tanggal
laporan, topik keluhan, status keluhan saat ini, judul laporan, dan pelapor



Klik pada icon di kolom Action untuk menelusuri detil laporan



Pada kolom ini terdapat
informasi mengenai judul
laporan, isi dari laporan, 

sumber laporan, dan 
attachment (lampiran) 
dokumen pelengkap

Pada kolom ini terdapat informasi mengenai detil
nomor identitas dan nomor telepon pelapor



Berikan tanggapan dan ubah
status dari pelaporan melalui

kolom komentar



Setelah menuliskan tanggapan di kolom komentar, klik Ubah status, dan pilih “DITINDAKLANJUTI” untuk
memberikan update bahwa keluhan mulai ditindaklanjuti. Pilih “SELESAI” jika permalasahan sudah

diselesaikan.

Tambahkan informasi atau keterangan terkait
proses tindak lanjut atau penyelesaian laporan

disini,



Berikut tampilan hasil tanggapan pada kolom komentar di bawah laporan pengguna



THANK YOU
JAGA 2020


