Penggunaan aplikasi JSS.
Setelah berhasil Login ke aplikasi jss, berikut ini adalah beberapa menu yang terdapat dalam aplikasi
JSS.
I.

LAYANAN KEDARURATAN
Layanan kedaruratan terdiri dari tiga macam menu :
1. Gawat Darurat
Untuk memebuat laporan yang berhubungan dengan kegawatdaruratan bagi warga
masyarakat kota Yogyakarta atau kejadian kedaruratan yang terjadi di wilayah Kota
Yogyakarta
2. Penyelamatan Jiwa
Untuk membuat laporan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban bagi
warga masyarakat di wilayah kota Yogyakarta
3. Kebakaran
Untuk membuat laporan yang berhubungan dengan bencana khususnya kebakaran bagi
warga masyarakat di wilayah kota Yogyakarta

1. Gawat Darurat
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Apabila user menemukan kejadian Gawat
Darurat di suatu wilayah kota yogyakarta bisa
melaporkan kejadian tersebut dengan memilih
menu gawat darurat
Silahkan sentuh didalam kotak garis putusputus dengan tanda + ditengah untuk
mengambil gambar kejadian.
Di bawahnya lagi adalah untuk memilih lokasi
kejadian, apabila lokasi kejadian berada diluar
kota Yogyakarta akan muncul notifikasi “Maaf
anda sedang tidak berada di Kota Yogyakarta”.
Textbox paling bawah untuk menuliskan
informasi secukupnya mengenai kejadian
darurat yang sedang/telah terjadi.
Anda juga bisa mencentang laporan
dirahasiakan untuk laporan yang sekiranya
perlu dirahasiakan. Setelah isian lengkap pilih
tombol LAPORKAN.
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Pelapor akan mendapatkan notifikasi “Laporan telah diterima oleh sistem”.
Kemudian di HP user akan muncul notifikasi seperti gambar berikut ini :
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Setelah ada laporan masuk ke server JSS maka
1. Notifikasi kejadian kegawatdaruratan/ kecelakaan masuk ke Admin SKPD untuk di verifikasi
kebenarannya
2. Seluruh Petugas PSC 119 dan pejabat struktural yang membidangi akan mendapatkan
notifikasi yang sama
3. Petugas segera meluncur ke lokasi kejadian berdasarkan tempat yang dilaporkan
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4. Untuk user/warga yang ingin memantau laporan yang sudah dikirim dan sudah diverifikasi
oleh admin SKPD, silahkan pilih menu LAPORAN . Tetapi khusus untuk laporan yang dibuat
dari menu kedaruratan tidak bisa dipantau di menu LAPORAN ini.

5. Keterangan warna sebagai penanda laporan

Kalau status laporan masih berwarna merah berarti laporan yang baru saja masuk belum
ditangani.

Kalau status laporan masih berwarna kuning berarti laporan yang masuk sedang dikerjakan

Dan Kalau status laporan sudah berwarna hijau berarti laporan yang masuk sudah selesai
dikerjakan

6. Sebagai pelapor bisa memantau laporannya dengan memilih Toogle menu kemudian pilih

Laporan Saya

7. Pada menu Toogle ini juga terdapat
menu LOGOUT, caranya dengan memilih
menu Profile, kemudian pilih Logut.

Untuk membuat laporan kedaruratan Penyelamatan Jiwa dan Kebakaran langkah-lagkahnya hampir sama
dengan cara pembuatan laporan Gawat Darurat

