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PENDAHULUAN

Aplikasi e - Standar Pangan
Aplikasi e- Standar Pangan ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha yang
akan mengajukan proses standarisasi pangan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau
perorangan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih
efisien dan juga transparan. Seluruh keuntungan ini didapatkan karena user hanya membutuhkan
koneksi internet untuk dapat melakukan proses registrasi produk standar pangan dan mengirim
beberapa dokumen hardcopy perusahaan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk
dilakukan proses verifikasi.
Untuk dapat login ke aplikasi e-Standar Pangan, perusahaan atau perorangan harus
melakukan pendaftaran / registrasi terlebih dahulu. Proses pendaftaran user perusahaan /
perorangan ini hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Perangkat & Aplikasi Lain Yang Diperlukan
Untuk dapat mengakses aplikasi e-Standar Pangan diperlukan beberapa hal, yaitu:
 Hardware (Perangkat Keras)
1. 1 Set PC/Notebook/Netbook dengan processor setara Pentium III atau lebih.
2. RAM minimal 512 MB.
3. Koneksi internet.
4. Printer.
5. Scanner.
 Software (Perangkat Lunak)
1. Sistem Operasi non-mobile.
2. Internet Browser (Microsoft Internet Explorer versi 7 atau lebih, Google Chrome, Mozilla
Firefox versi 4 atau lebih, Safari dan Opera).
3. Adobe Reader atau PDF Viewer lainnya.
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REGISTRASI

Registrasi e-Standar Pangan Untuk Perorangan
Pendaftaran standar pangan perorangan hanya diperuntukkan untuk perorangan yang memiliki
usaha di bidang produk pangan. Cara melakukan registrasi/pendaftaran e-Standar Pangan
perorangan adalah sebagai berikut :
1. Pada halaman Beranda aplikasi e-Standar Pangan, klik tombol REGISTRASI.
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2. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman form registrasi DATA PEMOHON seperti yang
ada di halaman selanjutnya.

3. Isikan kolom isian yang ada pada form registrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kolom Jenis Pemohon, diisi dengan memilih salah satu jenis pemohon yang ingin melakukan
pendaftaran e-Standar Pangan. Untuk perorangan, klik jenis pemohon Perorangan.
Setelah memilih Perorangan, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru berupa
Nama Pemohon dan No Identitas Diri.
b. Kolom Nama Pemohon, diisi dengan nama pemohon yang sesuai.
c. Kolom No Identitas Diri, diisi dengan nomor identitas yang dimiliki oleh pemohon. Pada
kolom pertama sebelah kiri pemohon dapat memilih jenis identitas diri yang akan
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diinputkan seperti KTP, SIM atau Paspor. Di bagian sebelah kanan, ketikkan nomor identitas
diri dari jenis identitas yang telah dipilih sebelumnya. Lakukan pengisian kolom nomor
identitas hanya dengan menggunakan angka.
d. Kolom NPWP, diisi dengan menuliskan nomor NPWP pribadi yang dimiliki oleh pemohon.
e. Kolom Alamat, diisi dengan menuliskan alamat lengkap yang sesuai dengan domisili
pemohon. Alamat yang dituliskan tidak disertai nama Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kode
Pos.
f. Kolom Propinsi, diisi dengan memilih salah satu Propinsi yang sesuai dengan alamat domisili
pemohon.
g. Kolom Kabupaten / Kota, diisi dengan memilih Kabupaten/Kota yang telah dipilih
berdasarkan Propinsi dari alamat domisili pemohon.
h. Kolom Kode Pos, diisi dengan menuliskan kode pos yang sesuai dengan alamat domisili
pemohon.
i. Kolom No Telp, diisi dengan menuliskan nomor telepon aktif yang dimiliki oleh pemohon.
j. Kolom No Fax, diisi dengan menuliskan nomor fax aktif yang dimiliki oleh pemohon.
k. Kolom Email Perusahaan, diisi dengan menuliskan email aktif yang dimiliki oleh pemohon.
4. Setelah mengisi seluruh form isian dengan lengkap dan benar, klik tombol LANJUT. Tombol
RESET dapat dipilih apabila pemohon ingin menghapus/mereset seluruh data yang ada pada
kolom isian yang telah terisi.

5. Kemudian aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi yang bertuliskan “Data Berhasil
Disimpan”.

6. Selanjutnya aplikasi akan mengarahkan pemohon ke halaman DATA PENANGGUNG JAWAB.
Untuk lebih lengkapnya, gambar tampilan form isian DATA PENANGGUNG JAWAB terdapat
di halaman selanjutnya.
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7. Isikan kolom isian yang ada pada form registrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kolom Nama Lengkap, diisi dengan nama penanggung jawab yang sesuai.
Kolom No Identitas Diri, diisi dengan nomor identitas yang dimiliki oleh penanggung jawab.
Pada kolom pertama sebelah kiri penanggung jawab dapat memilih jenis identitas diri
yang akan diinputkan seperti KTP, SIM atau Paspor. Di bagian sebelah kanan, ketikkan
nomor identitas diri dari jenis identitas yang telah dipilih sebelumnya. Lakukan pengisian
kolom nomor identitas hanya dengan menggunakan angka.
b. Kolom Jabatan, diisi dengan menuliskan.
c. Kolom Alamat, diisi dengan menuliskan alamat lengkap yang sesuai dengan domisili
penanggung jawab. Alamat yang dituliskan tidak disertai nama Propinsi, Kabupaten/Kota
dan Kode Pos.
d. Kolom Propinsi, diisi dengan memilih salah satu Propinsi yang sesuai dengan alamat domisili
penanggung jawab.
e. Kolom Kabupaten / Kota, diisi dengan memilih Kabupaten/Kota yang telah dipilih
berdasarkan Propinsi dari alamat domisili penanggung jawab.
f. Kolom Kode Pos, diisi dengan menuliskan kode pos yang sesuai dengan alamat domisili
penanggung jawab.
g. Kolom No Telp, diisi dengan menuliskan nomor telepon aktif yang dimiliki oleh penanggung
jawab.
h. Kolom No Fax, diisi dengan menuliskan nomor fax aktif yang dimiliki oleh penanggung
jawab.
i. Kolom Alamat Email, diisi dengan menuliskan email aktif yang dimiliki oleh penanggung
jawab.
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8. Setelah seluruh form terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol LANJUT. Tombol RESET
dapat dipilih apabila pemohon ingin menghapus/mereset seluruh data yang ada pada kolom
isian yang telah terisi. Tombol KEMBALI dapat dipilih jika pemohon ingin kembali ke halaman
sebelumnya.

9. Kemudian aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi yang bertuliskan “Data Berhasil
Disimpan”.

10. Selanjutnya aplikasi akan mengarahkan pemohon ke halaman DOKUMEN PERSYARATAN.
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11. Pada halaman ini terdapat beberapa syarat untuk melakukan proses upload dokumen,
diantaranya :
a. Ukuran file maksimal 5 mb.
b. Tipe file yang diizinkan hanya yang berekstensi .jpg, .jpeg, dan .pdf.
12. Lakukan proses upload dokumen pada tiap nomor dokumen yang telah tersedia. Misalnya, jika
pemohon ingin mengupload dokumen NPWP, maka klik tombol PILIH yang ada di sebelah
kanan NPWP.
13. Pemohon dapat melakukan upload dokumen persyaratan melalui tombol PILIH yang telah
tersedia.

14. Kemudian aplikasi akan menampilkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Pilih salah satu
data persyaratan yang sesuai dengan mengklik nama dokumen yang ada, kemudian klik
tombol Open.
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15. Dokumen yang berhasil terupload oleh aplikasi kemudian akan muncul di sebelah kanan tombol
PILIH seperti berikut :

16. Setelah pemohon berhasil mengupload seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan, klik
tombol LANJUT. Atau pilih KEMBALI jika pemohon ingin kembali ke halaman sebelumnya.

17. Kemudian aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi yang bertuliskan “Data Berhasil
Disimpan”.

18. Aplikasi akan menampilkan halaman form DATA USER yang berisi username, password, dan
user agreement seperti tampilan berikut ini :
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19. Lakukan pengisian Username dan Password yang akan digunakan sebagai akses login dalam
penggunaan aplikasi e-Standar Pangan. Adapun ketentuan mengenai pemberian Username
dan Password adalah sebagai berikut :
a. Kolom Username : minimal 6 karakter, maksimal 12 karakter terdiri dari huruf kapital,
huruf kecil dan angka
b. Kolom Password : minimal 8 karakter terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, angka dan
karakter spesial (seperti @, #, $, &, *).
20. Silahkan baca license user agreement terlebih dahulu untuk memngetahui kesepakatan dan
peraturan dalam penggunaan aplikasi e-Standar Pangan.
21. Jika pemohon meyetujui peraturan dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi e-Stadar
Pangan ini, klik checkbox yang ada di bagian bawah tepat berada di sebelah kiri bacaaan
yang bertuliskan “Saya setuju dengan User Agreement di atas dan telah menginput data
dengan sebenarnya.”

22. Setelah mengklik/mencentang persetujuan di atas, maka aplikasi akan menampilkan tombol
REGISTER.

23. tombol REGISTER untuk melanjutkan pendaftaran e-Standar Pangan. Setelah mengklik tombol
REGISTER, jika aplikasi berhasil memproses pendaftaran maka akan mucul notifikasi seperti
berikut :
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24. Berikut salah satu contoh notifikasi email yang didapatkan ketika pemohon berhasil melakukan
registrasi :

Registrasi e-Standar Pangan Untuk Perusahaan
Pendaftaran standar pangan perorangan hanya diperuntukkan untuk perorangan yang memiliki
usaha di bidang produk pangan. Cara melakukan registrasi/pendaftaran e-Standar Pangan
perorangan adalah sebagai berikut :
1. Pada halaman Beranda aplikasi e-Standar Pangan, klik tombol REGISTRASI.
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2. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman form registrasi DATA PEMOHON seperti
gambar berikut :

3. Isikan kolom isian yang ada pada form registrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kolom Jenis Pemohon, diisi dengan memilih salah satu jenis pemohon yang ingin melakukan
pendaftaran e-Standar Pangan. Untuk perusahaan, klik jenis pemohon Perusahaan.
Setelah memilih Perusahaan, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru berupa
Nama Perusahaan, Status Perusahaan, Skala Industri, Nama Piimpinan, dan Nama
Pimpinan Teknis.
b. Kolom Nama Perusahaan, diisi dengan nama perusahaan yang sesuai. Pada kolom
sebelah kiri silahkan memilih bentuk perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya
PT, CV, UD, PJ, FA. Di sebelah kanan bentuk perusahaan ketikkan nama perusahaan
pemohon yang sesuai.
c. Kolom Status Perusahaan, diisi dengan memilih salah satu status perusahaan yang sesuai.
d. Kolom Skala Industri, diisi dengan memilih salah satu jenis skala industri perusahaan yang
sesuai.
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e. Kolom Nama Pimpnan, diisi dengan menuliskan nama pimpinan yang sesuai.
f. Kolom Nama Pimpinan Teknis, disii dengan menuliskan nama pimpinan teknis yang sesuai.
g. Kolom NPWP, diisi dengan menuliskan nomor NPWP perusahaan yang dimiliki oleh
pemohon.
h. Kolom Alamat, diisi dengan menuliskan alamat lengkap yang sesuai dengan domisili
perusahaan. Alamat yang dituliskan tidak disertai nama Propinsi, Kabupaten/Kota dan
Kode Pos.
i. Kolom Propinsi, diisi dengan memilih salah satu Propinsi yang sesuai dengan alamat domisili
pemohon.
j. Kolom Kabupaten / Kota, diisi dengan memilih Kabupaten/Kota yang telah dipilih
berdasarkan Propinsi dari alamat domisili pemohon.
k. Kolom Kode Pos, diisi dengan menuliskan kode pos yang sesuai dengan alamat domisili
pemohon.
l. Kolom No Telp, diisi dengan menuliskan nomor telepon aktif yang dimiliki oleh perusahaan
pemohon.
m. Kolom No Fax, diisi dengan menuliskan nomor fax aktif yang dimiliki oleh perusahaan
pemohon.
n. Kolom Email Perusahaan, diisi dengan menuliskan email aktif yang dimiliki oleh perusahaan
pemohon.
4. Setelah mengisi seluruh form isian dengan lengkap dan benar, klik tombol LANJUT. Tombol
RESET dapat dipilih apabila pemohon ingin menghapus/mereset seluruh data yang ada pada
kolom isian yang telah terisi.

5. Kemudian aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi yang bertuliskan “Data Berhasil
Disimpan”.
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6. Selanjutnya aplikasi akan mengarahkan pemohon ke halaman DATA PENANGGUNG JAWAB.

7. Isikan kolom isian yang ada pada form registrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kolom Nama Lengkap, diisi dengan nama penanggung jawab yang sesuai.
Kolom No Identitas Diri, diisi dengan nomor identitas yang dimiliki oleh penanggung jawab.
Pada kolom pertama sebelah kiri penanggung jawab dapat memilih jenis identitas diri
yang akan diinputkan seperti KTP, SIM atau Paspor. Di bagian sebelah kanan, ketikkan
nomor identitas diri dari jenis identitas yang telah dipilih sebelumnya. Lakukan pengisian
kolom nomor identitas hanya dengan menggunakan angka.
b. Kolom Jabatan, diisi dengan menuliskan.
c. Kolom Alamat, diisi dengan menuliskan alamat lengkap yang sesuai dengan domisili
penanggung jawab. Alamat yang dituliskan tidak disertai nama Propinsi, Kabupaten/Kota
dan Kode Pos.
d. Kolom Propinsi, diisi dengan memilih salah satu Propinsi yang sesuai dengan alamat domisili
penanggung jawab.
e. Kolom Kabupaten / Kota, diisi dengan memilih Kabupaten/Kota yang telah dipilih
berdasarkan Propinsi dari alamat domisili penanggung jawab.
f. Kolom Kode Pos, diisi dengan menuliskan kode pos yang sesuai dengan alamat domisili
penanggung jawab.
g. Kolom No Telp, diisi dengan menuliskan nomor telepon aktif yang dimiliki oleh penanggung
jawab.
h. Kolom No Fax, diisi dengan menuliskan nomor fax aktif yang dimiliki oleh penanggung
jawab.
i. Kolom Alamat Email, diisi dengan menuliskan email aktif yang dimiliki oleh penanggung
jawab.
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8. Setelah seluruh form terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol LANJUT. Tombol RESET
dapat dipilih apabila pemohon ingin menghapus/mereset seluruh data yang ada pada kolom
isian yang telah terisi. Tombol KEMBALI dapat dipilih jika pemohon ingin kembali ke halaman
sebelumnya.

9. Kemudian aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi yang bertuliskan “Data Berhasil
Disimpan”.

10. Selanjutnya aplikasi akan mengarahkan pemohon ke halaman DOKUMEN PERSYARATAN.
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11. Pada halaman ini terdapat beberapa syarat untuk melakukan proses upload dokumen,
diantaranya :
c. Ukuran file maksimal 5 mb.
d. Tipe file yang diizinkan hanya yang berekstensi .jpg, .jpeg, dan .pdf.
12. Lakukan proses upload dokumen pada tiap nomor dokumen yang telah tersedia. Misalnya, jika
pemohon ingin mengupload dokumen NPWP, maka klik tombol PILIH yang ada di sebelah
kanan NPWP.
13. Pemohon dapat melakukan upload dokumen persyaratan melalui tombol PILIH yang telah
tersedia.

14. Kemudian aplikasi akan menampilkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Pilih salah satu
data persyaratan yang sesuai dengan mengklik nama dokumen yang ada, kemudian klik
tombol Open.
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15. Dokumen yang berhasil terupload oleh aplikasi kemudian akan muncul di sebelah kanan tombol
PILIH seperti berikut :

16. Setelah pemohon berhasil mengupload seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan, klik
tombol LANJUT. Atau pilih KEMBALI jika pemohon ingin kembali ke halaman sebelumnya.

17. Kemudian aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi yang bertuliskan “Data Berhasil
Disimpan”.

18. Aplikasi akan menampilkan halaman form DATA USER yang berisi username, password, dan
user agreement seperti tampilan berikut ini :
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19. Lakukan pengisian Username dan Password yang akan digunakan sebagai akses login dalam
penggunaan aplikasi e-Standar Pangan. Adapun ketentuan mengenai pemberian Username
dan Password adalah sebagai berikut :
c. Kolom Username : minimal 6 karakter, maksimal 12 karakter terdiri dari huruf kapital,
huruf kecil dan angka
d. Kolom Password : minimal 8 karakter terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, angka dan
karakter spesial (seperti @, #, $, &, *).
20. Silahkan baca license user agreement terlebih dahulu untuk memngetahui kesepakatan dan
peraturan dalam penggunaan aplikasi e-Standar Pangan.
21. Jika pemohon meyetujui peraturan dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi e-Stadar
Pangan ini, klik checkbox yang ada di bagian bawah tepat berada di sebelah kiri bacaaan
yang bertuliskan “Saya setuju dengan User Agreement di atas dan telah menginput data
dengan sebenarnya.”

22. Setelah mengklik/mencentang persetujuan di atas, maka aplikasi akan menampilkan tombol
REGISTER.

23. Klik tombol REGISTER untuk melanjutkan pendaftaran e-Standar Pangan. Setelah mengklik
tombol REGISTER, jika aplikasi berhasil memproses pendaftaran maka akan mucul notifikasi
seperti berikut :
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24. Berikut salah satu contoh notifikasi email yang didapatkan ketika pemohon berhasil melakukan
registrasi :
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LOGIN APLIKASI

Melakukan Login
Untuk mengakses aplikasi e-Standar Pangan, seorang pemohon harus melakukan login sistem.
Langkah yang harus dilakukan pemohon untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut (login) adalah
sebagai berikut :
1. Ketikkan alamat website e-Standar Pangan pada kolom address bar yang tersedia pada
browser. Setelah mengetikkan alamat pada address bar, aplikasi akan menampilkan halaman
utama Aplikasi e-Standar Pangan seperti berikut :
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2. Klik tombol LOGIN yang terdapat di pojok kanan atas halaman web aplikasi.

3. Kemudian aplikasi akan menampilkan form login seperti tampilan yang ada di halaman
selanjutnya.

4. Lakukan pengisian form login dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kolom Username, diisi berdasarkan nama pengguna dari akun pemohon yang telah
didaftarkan saat registrasi.
b. Kolom Password, masukkan kata sandi yang telah terdaftar saat registrasi. Icon
kj
dapat dipilih jika password yang diisikan tidak ingin diketahui oleh orang lain.
Password akan berubah menjadi tidak terlihat jika Pemohon memilih icon tersebut.
c. Kolom Kode Keamanan, isikan kode keamanan (chapta) yang ditampilkan pada halaman
aplikasi dengan benar. Kode kemanan ini digunakan untuk memastikan bahwa jawaban
tidak dihasilkan oleh suatu komputer. Proses ini biasanya melibatkan suatu komputer (server)
yang meminta seorang pengguna untuk menyelesaikan suatu uji sederhana yang dapat
dihasilkan dan dinilai oleh komputer tersebut. Karena komputer lain tidak dapat
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memecahkan chapta, pengguna manapun yang dapat memberikan jawaban yang benar
akan dianggap sebagai manusia. Apabila pemohon menginputkan kode yang ditampilkan
pada layar dengan benar, maka pemohon dapat melanjutkan proses berikutnya. Namun,
apabila kode yang ditampilkan pada layar tidak sesuai dengan kode yang telah diinput,
maka aplikasi tidak akan memproses ke tahap selanjutnya.
d. Link Ganti Kode Keamanan, dapat dipilih jika pemohon mengalami kendala saat
memasukkan kode keamanan. Atau pemohon ingin menggati kode keamanan yang ada.
e. Tombol LOGIN, dapat dipilih jika pemohon telah mengisi seluruh form login dengan lengkap
dan benar.
5. Setelah pemohon mengisi form login dengan lengkap dan benar, klik tombol LOGIN untuk
melanjutkan proses.

6. Jika berhasil, maka aplikasi akan menampilkan halaman login aplikasi e-Standar Pangan
seperti berikut :
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PERMOHONAN BTP

Membuat Permohonan Baru
Setelah melakukan login aplikasi, maka pemohon dapat membuat permohonan baru dengan
memilih menu [Submission | Permohonan BTP] yang ada di sebelah kiri halaman aplikasi.
Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA ADMINISTRASI PEMOHON seperti gambar
berikut :
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Lakukan pengisian pada form yang ada seperti berikut :
DATA ADMINISTRASI PEMOHON
a. Kolom Jenis Permohonan, telah terisi oleh sistem / generated by system.
b. Kolom Jenis Pemohon, telah terisi oleh sistem / generated by system.
c. Kolom Nama Pemohon/Perusahaan, telah terisi oleh sistem / generated by system.
d. Kolom Alamat, telah terisi oleh sistem / generated by system.
e. Kolom Nama Penanggung Jawab, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon
dapat mengubah nama penanggung jawab yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon
di sebelah kanan kolom isian. Setelah mengklik , tuliskan nama penanggung jawab yang
sesuai pada kolom isian yang telah tersedia.
f. Kolom No Telp, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah nomor
telepon yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom isian.
Setelah mengklik , tuliskan nomor telepon aktif dengan menggunakan angka yang sesuai
pada kolom isian yang telah tersedia.
g. Kolom No Fax, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah nomor
fax yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom isian. Setelah
mengklik , tuliskan nomor fax aktif dengan menggunakan angka yang sesuai pada kolom
isian yang telah tersedia.
h. Kolom Alamat Email, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah
alamat email aktif yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom
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isian. Setelah mengklik , tuliskan alamat email aktif yang dimiliki oleh penanggung jawab
pada kolom isian yang telah tersedia.
DATA UMUM BTP
a. Kolom No. INS/Nama Jenis BTP, diisi dengan memilih nomor INS/nama jenis bahan tambahan
pangan yang sesuai. Pemohon juga dapat mencari nomor INS atau nama jenis bahan pangan
dengan menuliskan nama atau menuliskan nomor INS yang sesuai pada kolom yang telah
disediakan. Setelah aplikasi menampikan hasil yang dicari, maka pemohon dapat memilih
No.INS/nama jenis BTP yang dimaksud.
b. Kolom Jenis Pangan, diisi dengan memilih salah satu jenis pangan dari daftar pilihan yang
ada. Pemohon juga dapat mencari jenis pangan dengan menuliskan jenis pangan yang sesuai
pada kolom yang telah disediakan. Setelah aplikasi menampikan hasil yang dicari, maka
pemohon dapat memilih jenis pangan yang dimaksud.
c. Kolom Kategori Pangan, telah terisi oleh sistem / generated by system.
d. Kolom Jumlah Penggunaan BTP dalam Produk Pangan, diisi dengan menuliskan jumlah
penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan pada kolom yang telah tersedia.
Untuk kolom pertama, tuliskan jumlah nilai yang terkandung pada BTP dengan menggunakan
angka, kemudian di kolom kedua, pilih jumlah satuan yang sesuai.
e. Kolom Perihal, telah terisi oleh sistem / generated by system.
Setelah pemohon mengisi seluruh kolom isian dengan lengkap dan benar, klik tombol Lanjut.

Tombol Reset dapat dipilih jika pemohon ingin mereset/menghapus seluruh kolom isian yang telah
diisi. Jika aplikasi berhasil menyimpan data yang telah diisikan, maka aplikasi akan menampilkan
dialogbox notifikasi yang bertuliskan “Data Berhasil Disimpan”.
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Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA UMUM BAHAN TAMBAHAN PANGAN
seperti berikut :

Lakukan pengisian pada form di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kolom Nama Jenis BTP, telah terisi oleh sistem / generated by system.
b. Kolom Jumlah Penggunaan BTP dalam Produk Pangan, telah terisi oleh sistem / generated
by system.
c. Kolom Nama/Merk Dagang BTP, diisi dengan menuliskan nama/merk dagang BTP yang sesuai.
d. Kolom Jenis Kemasan, diisi dengan menuliskan jenis kemasan yang sesuai.
e. Kolom Jenis Pabrik, diisi dengan memilih salah ssatu jenis pabrik dari pilihan yang ada. Jika
pemohon memilih ‘Pabrik Dalam Negeri’, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru
berupa :
1. Kolom Nama Pabrik/Perusahaan, diisi dengan menuliskan nama pabrik/perusahaan yang
sesuai.
2. Kolom Alamat Pabrik/Perusahaan, diisi dengan menulsikan alamat pabrik/perusahaan
yang sesuai.
3. Kolom No. Telp, diisi dengan menuliskan nomor telepon aktif yang dimiliki oleh
pabrik/perusahaan.
Jika Pemohon memilih ‘Pabrik Pengemas Kembali’, maka aplikasi akan menampilkan kolom
isian baru berupa :
1. Kolom Nama Pabrik Pengemas, diisi dengan menuliskan nama pabrik pengemas yang
sesuai.
2. Kolom Alamat Pabrik Pengemas, diisi dengan menusliskan alamat pabrik pengemas yang
sesuai.
3. Kolom No. Telp, diisi dengan nomor telepon aktif yang dimiliki oleh pabrik pengemas.
4. Kolom Nama Pabrik Asal, diisi dengan menuliskan nama pabrik asal yang sesuai.
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5. Kolom Alamat Pabrik Asal, diisi dengan menuliskan alamat lengkap pabrik asal yang
sesuai.
Jika Pemohon memilih ‘Lisensi’, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru berupa :
1. Kolom Nama Pabrik/Perusahaan, diisi dengan menuliskan nama pabrik/perusahaan yang
sesuai.
2. Kolom Alamat Pabrik/Perusahaan, diisi dengan menulsikan alamat lengkap
pabrik/perusahaan yang sesuai.
3. Kolom No. Telp, diisi dengan menuliskan nomor telepon aktif yang dimiliki
pabrik/perusahaan.
4. Kolom Nama Pabrik Pemberi Lisensi, disii dengan menuliskan nama pabrik pemberi lisensi
yang sesuai.
5. Kolom Alamat Pemberi Lisensi, diisi dengan menuliskan alamat lengkap pabrik pemberi
lisensi.
Jika Pemohon memilih ‘Diimport’, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru berupa :
1. Kolom Nama Pabrik/Perusahaan, diisi dengan menuliskan nama pabrik/perusahaan yang
sesuai.
2. Kolom Alamat Pabrik/Perusahaan, diisi dengan menulsikan alamat lengkap
pabrik/perusahaan yang sesuai.
3. Kolom Nama Importir, diisi dengan menuliskan nama importir yang sesuai.
4. Kolom Alamat Importir, diisi dengan menuliskan alamat lengkap importir.
5. Kolom No. Telp, diisi dengan menuliskan nomor telepon aktif yang dimiliki oleh importir.
f. Tombol Kembali, dapat dipilih jika pemohon ingin kembali ke halaman sebelumnya.
g. Tombol Reset, dapat dipilih jika pemohon ingin menghapus seluruh kolom isian yang telah terisi.
h. Tombol Lanjut, dapat dipilih jika pemohon telah melakukan pengisian dengan lengkap dan
benar.
Apabila pemohon telah mengisi seluruh kolom isian yang tersedia dengan lengkap dan benar,
untuk selanjutnya, klik tombo Lanjut untuk melanjutkan proses berikutnya.

Jika aplikasi berhasil memproses penyimpanan data, maka aplikasi akan menampilkan dialogbox
notifikasi bertuliskan “Data Berhasil Disimpan”. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman
DATA TEKNIS :
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Lakukan pengisian pada kolom yang tersedia :
Bahan Tambahan Pangan
a. Kolom No INS, telah terisi oleh sistem / generated by system.
b. Kolom Nama Jenis BTP, telah terisi oleh sistem / generated by system.
c. Kolom Komposisi BTP, diisi dengan jumlah komposisi BTP yang sesuai. Untuk kolom kadar isikan
jumlah kadar BTP dengan satuan %. Pemohon dapat menambahkan komposisi BTP dengan
mengklik tombol
. Setelah tombol tersebut dipilih, maka aplikasi akan menampilkan
kolom baru seperti berikut :

Pemohon diharuskan untuk melakukan upload bukti data komposisi BTP pada tombol Upload
Bukti. Untuk melakukan upload file, Pemohon dapat mengikuti instruksi berikut :
1) Pilih tombol Upload Bukti,
2) kemudian aplikasi akan menampilkan interface pencarian file yang ada pada komputer
pemohon seperti gambar yang ada di halaman selanjutnya.
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3) Cari dan pilih file yang akan diupload.
4) Setelah Pemohon menemukan file yang dicari, pilih file tersebut, kemudian klik Open.
5) Apabila proses penguploadan file telah berhasil, maka aplikasi akan menampilkan nama
file yang berhasil terupload di sebelah kanan tombol Upload Bukti seperti berikut :
6) Pemohon dapat melihat hasil preview file yang telah terupload oleh aplikasi dengan
mengklik nama file yang berada di sebelah kanan tombol Upload Bukti.

7) Contoh hasil preview file yang telah terupload secara langsung dapat dilihat pada browser
Pemohon sebagai berikut :

d. Kolom Spesifikasi Mutu Bahan, diisi dengan melampirkan file spesifikasi mutu bahan pada
tombol yang telah tersedia. Untuk melakukan upload file lampiran, pemohon dapat melihat
cara upload file pada bagian Bahan Tambahan Pangan di kolom isian Komposisi BTP yang
telah dijelaskan sebelumya.
Produk Pangan
a. Kolom Komposisi Produk Pangan, diisi dengan jumlah komposisi produk pangan yang sesuai.
Untuk kolom kadar isikan jumlah kadar produk pangan dengan satuan %. Pemohon dapat
menambahkan komposisi produk pangan dengan mengklik tombol
. Setelah tombol
tersebut dipilih, maka aplikasi akan menampilkan kolom baru seperti berikut :

Pemohon diharuskan untuk melakukan upload bukti data komposisi produk pangan pada
tombol Upload Bukti. Untuk melakukan upload file, pemohon dapat melihat cara upload file
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b.
c.
d.
e.

pada bagian Bahan Tambahan Pangan di kolom isian Komposisi BTP yang telah dijelaskan
sebelumya.
Kolom Jumlah Penggunaan BTP dalam Produk Pangan, telah terisi oleh sistem / generated
by system.
Kolom Fungsi BTP dalam Produk Pangan, diisi dengan memilih salah satu dari daftar pilihan
yang telah tersedia.
Kolom Mekanisme kerja BTP dalam Produk Pangan, diisi dengan menuliskan mekanisme kerja
BTP dalam produk pangan pada kolom isian yang telah tersedia.
Kolom Sertifikat Analis BTP dalam Produk Pangan, diisi dengam memilih salah satu piilihan
yang ada, apakah pemohon memiliki sertifikat analis BTP dalam produk pangan atau tidak.
Jika pemohon memilih Ada, maka pemohon diharapkan untuk melakukan upload file sertifikat
analis BTP dalam produk pangan pada tombol Upload Bukti. Untuk melakukan upload file,
selengkapnya pemohon dapat melihat cara upload file pada bagian Bahan Tambahan Pangan
di kolom isian Komposisi BTP yang telah dijelaskan sebelumya.

Namun jika pemohon memilih tidak, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian alasan tidak
memiliki sertifikat.

Pemohon diharapkan untuk menuliskan alasan pada kolom isian yang telah tersedia.
f. Kolom Metode Pengujian BTP, diisi dengan menjelaska metode pengujian bahan tambahan
pangan yang sesuai. Lakukan upload file metode pengujian pada tombol Upload Bukti yang
telah tersedia. Untuk melakukan upload file, selengkapnya pemohon dapat melihat cara
upload file pada bagian Bahan Tambahan Pangan di kolom isian Komposisi BTP yang telah
dijelaskan sebelumya.
g. Kolom Alur Proses Produksi Produk Pangan, diisi dengan melampirkan file alur proses
produksi produk pangan dengan menguploadnya melalui tombol Uplaod Bukti. Untuk
melakukan upload file, selengkapnya pemohon dapat melihat cara upload file pada bagian
Bahan Tambahan Pangan di kolom isian Komposisi BTP yang telah dijelaskan sebelumya.
h. Kolom Cara Penggunaan Produk Pangan, diisi dengan menuliskan detil cara penggunaan
produk pangan pada kolom isian yang telah tersedia.
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Sandingan Regulasi
a. Kolom Negara/Organisasi, diisi dengan mennuliskan nama negara atua nama organisasi yang
sesuai.
b. Kolom Jenis Pangan, diisi dengan menuliskan nama jenis pangan yang sesuai.
c. Kolom Batas Maksimal (mg/Kg), diisi dengan menuliskan batas maksimal penggunaan BTP
dalam satuan (mg/kg) dengan menggunakan angka.
d. Kolom File, diisi dengan melampirkan file jenis pangan yang sesuai dengan isian yang telah
diinputkan pada form sandingan regulasi. Proses upload file selengkapnya dapat dilihat di
bagian upload file Bahan Tambahan Pangan di kolom isian Komposisi BTP yang telah
dijelaskan sebelumya.
e. Checkbox pernyataan “Saya setuju bahwa data di atas telah diisi dengan sebenarnya”, klik
untuk menyetujui pernyataan.
f. Tombol Kembali, dapat dipilih jika pemohon ingin kembali ke halaman sebelumnya.
g. Tombol Reset, dapat dipilih jika pemohon ingin menghapus seluruh isian yang ada di kolom
isian yang telah terisi.
Setelah terisi dengan lengkap dan benar, klik checkbox pernyataan yang bertuliskan “Saya setuju
bahwa data di atas telah diisi dengan sebenarnya”. Kemudian aplikasi akan menampilkan
tombol baru berupa tombol Submit.

Klik tombol Submit untuk melanjutkan proses. Atau klik Simpan untuk menyimpan data. Setelah
mengklik Submit, maka aplikasi akan menampilkan dialogbox konfirmasi yang bertuliskan
“Pastikan data yang diisikan benar, lanjut?”, klik OK untuk melanjutkan proses.
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Apabila data berhasil disubmit oleh sistem, maka aplikasi akan menampilkan dialog box seperti
berikut :

V

Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DETAIL SUBMISSION seperti berikut :
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Berikut contoh tampilan notifikasi email yang berhasil disubmit oleh aplikasi :
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PERMOHONAN BAHAN BAKU

Membuat Permohonan Bahan Baku
Setelah melakukan login aplikasi, maka pemohon dapat membuat permohonan bahan baku
dengan memilih menu [Submission | Permohonan Bahan Baku] yang ada di sebelah kiri halaman
aplikasi. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA ADMINISTRASI PEMOHON.
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Lakukan pengisian pada form yang ada seperti berikut :

DATA ADMINSITRASI PEMOHON
a. Kolom Jenis Pemohon, telah terisi oleh sistem / generated by system.
b. Kolom Pemohon, telah terisi oleh sistem / generated by system.
c. Kolom Nama Pemohon/Perusahaan, telah terisi oleh sistem / generated by system.
d. Kolom Alamat, telah terisi oleh sistem / generated by system.
e. Kolom Nama Penanggung Jawab, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon
dapat mengubah nama penanggung jawab yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon
di sebelah kanan kolom isian. Setelah mengklik , tuliskan nama penanggung jawab yang
sesuai pada kolom isian yang telah tersedia.
f. Kolom No Telp, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah nomor
telepon yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom isian.
Setelah mengklik , tuliskan nomor telepon aktif dengan menggunakan angka yang sesuai
pada kolom isian yang telah tersedia.
g. Kolom No Fax, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah nomor
fax yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom isian. Setelah
mengklik , tuliskan nomor fax aktif dengan menggunakan angka yang sesuai pada kolom
isian yang telah tersedia.
h. Kolom Alamat Email, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah
alamat email aktif yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom
isian. Setelah mengklik , tuliskan alamat email aktif yang dimiliki oleh penanggung jawab
pada kolom isian yang telah tersedia.
DATA UMUM BAHAN BAKU
a. Kolom Bahan Baku, diisi dengan memilih salah satu jenis bahan baku dari daftar pilihan yang
ada. Beberapa bahan baku yang terdapt dalam pilihan ini antara lain bahan baku senyawa
dan bahan alam.
Jika bahan baku berasal dari senyawa tertentu, maka Pemohon dapat memilih ‘Senyawa’.
Jika Pemohon memilih ‘Senyawa’, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru
berupa “Nama Senyawa”. Tuliskan nama senyawa yang terdapat pada bahan baku.

Jika bahan baku berasal dari bahan baku alami, silahkan memilih ‘Bahan alam’. Aplikasi
akan menampilkan beberapa kolom isian seperti gambar yang ada di halaman
selanjutnya.
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b. Kolom Jumlah Bahan Baku, diisi dengan memilih salah satu pilihan yang sesui apakah akan
dihitung persajian atau perharian. Untuk kolom kedua, tuliskan jumlah nilai yang terkandung
pada bahan baku dengan menggunakan angka, kemudian di kolom selanjutnya , pilih jumlah
satuan yang sesuai.
c. Kolom Komposisi Bahan Baku, diisi dengan memilih salah satu pilihan yang ada. Jika memilih
‘Ya’, maka aplikasi akan menampilkan beberapa kolom isian seperti gambar berikut :

d. Kolom Proses Produksi Bahan Baku, pilih salah satu proses produksi yang sesuai. Dan lakukan
upload dokumen proses produksi melalui tombol Upload Bukti.
e. Kolom Spesifikasi Mutu Bahan Baku, diisi dengan memilih salah satu pilihan yang sesuai. Jika
terdapat spesifikasi mutu bahan baku, Pemohon dapat memilih ‘Ada’, kemudian lakukan upload
dokumen spesifikasi bahan baku melalui tombol Upload Bukti.
f. Kolom Metode Analisa, diisi dengan memilih salah satu pilihan yang sesuai. Jika terdapat
metode analisa, Pemohon dapat memilih ‘Ada’, kemudian tuliskan metode analisa apa yang
akan dipakai pada kolom isian yang telah tersedia, dan lakukan upload dokumen spesifikasi
bahan baku melalui tombol Upload Bukti.

Setelah pemohon mengisi seluruh kolom isian dengan lengkap dan benar, klik tombol Lanjut.
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Tombol Reset dapat dipilih jika pemohon ingin mereset/menghapus seluruh kolom isian yang telah
diisi. Jika aplikasi berhasil menyimpan data yang telah diisikan, maka aplikasi akan menampilkan
dialogbox notifikasi yang bertuliskan “Data Berhasil Disimpan”.

Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA KAJIAN KEAMANAN seperti gambar yang
ada di halaman selanjutnya.
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Lakukan pengisian pada form di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
DATA KAJIAN KEAMANAN
a. Kolom Toksisitas Akut, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai. Jika memilih ‘Ada’,
maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :

b. Kolom Toksisitas Subkronis, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai. Jika memilih ‘Ada’,
maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :

c. Kolom Toksisitas Kronis, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai. Jika memilih ‘Ada’,
maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :

d. Kolom Uji Toksisitas Lain, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai. Jika memilih ‘Ada’,
maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :
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e. Kolom Karsinogenik, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai. Jika memilih ‘Ya’, maka
aplikasi akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :

f. Kolom Mutagenik, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai. Jika memilih ‘Ada’, maka
aplikasi akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :

g. Kolom Toksisitas pada Reproduksi, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai. Jika
memilih ‘Ya’, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :

h. Kolom Iritasi, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai. Jika memilih ‘Ya’, maka aplikasi
akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :
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i.

Kolom Sejarah Penggunaan Sebagai Pangan, dapat diisi dengan memilih pilihan yang sesuai.
Jika memilih ‘Ada’, maka aplikasi akan menampilkan kolom isian baru seperti berikut :

PENGGUNAAN PADA PANGAN OLAHAN

a. Kolom Jenis Pangan, diisi dengan memilih salah satu jenis pangan yang sesuai. Setelah dipilih,
maka aplikasi akan menampilkan isian secara langsung di kolom Kategori Pangan dan Perihal.

b. Kolom Kategori Pangan, telah terisi oleh sistem / generated by system.
c. Kolom Perihal, telah terisi oleh sistem / generated by system.
d. Kolom Komposisi Produk Pangan, diisi dengan memilih salah satu pilihan yang sesuai. Jika
Pemohon memilih ‘Ya’, maka aplikasi akan menampilkan tombol Upload Bukti seperti berikut :
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Lakukan proses upload dokumen komposisi produk pangan melalui tombol Upload Dokumen.
e. Kolom Proses Produksi Pangan Olahan, lakukan proses upload dokumen proses produksi
pangan olahan pada tombol Upload Bukti.
f. Tombol Kembali, dapat dipilih jika pemohon ingin kembali ke halaman sebelumnya.
g. Tombol Simpan, dapat dipilih jika pemohon telah melakukan pengisian dengan lengkap dan
benar.
Apabila pemohon telah mengisi seluruh kolom isian yang tersedia dengan lengkap dan benar,
untuk selanjutnya, klik tombo Simpan untuk melanjutkan proses berikutnya.

Jika aplikasi berhasil memproses penyimpanan data, maka aplikasi akan menampilkan dialogbox
notifikasi bertuliskan “Data Berhasil Disimpan”. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman
preview seperti gambar berikut :
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Klik tombol Kirim Pengajuan.

Kemudian aplikasi akan menampilkan dilogbox notifikasi seperti berikut :

Berikut contoh tampilan notifikasi email yang berhasil disubmit oleh aplikasi :
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PERMOHONAN KATEGORI PANGAN

Membuat Permohonan Baru
Setelah melakukan login aplikasi, maka pemohon dapat membuat permohonan baru dengan
memilih menu [Submission | Permohonan Kategori Pangan] yang ada di sebelah kiri halaman
aplikasi. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA ADMINISTRASI PEMOHON seperti
gambar berikut :
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Lakukan pengisian pada form yang ada seperti berikut :
DATA ADMINISTRASI PEMOHON
a. Kolom Jenis Permohonan, telah terisi oleh sistem / generated by system.
b. Kolom Jenis Pemohon, telah terisi oleh sistem / generated by system.
c. Kolom Nama Pemohon/Perusahaan, telah terisi oleh sistem / generated by system.
d. Kolom Alamat, telah terisi oleh sistem / generated by system.
e. Kolom Nama Penanggung Jawab, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon
dapat mengubah nama penanggung jawab yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon
di sebelah kanan kolom isian. Setelah mengklik , tuliskan nama penanggung jawab yang
sesuai pada kolom isian yang telah tersedia.
f. Kolom No Telp, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah nomor
telepon yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom isian.
Setelah mengklik , tuliskan nomor telepon aktif dengan menggunakan angka yang sesuai
pada kolom isian yang telah tersedia.
g. Kolom No Fax, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah nomor
fax yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom isian. Setelah
mengklik , tuliskan nomor fax aktif dengan menggunakan angka yang sesuai pada kolom
isian yang telah tersedia.
h. Kolom Alamat Email, telah terisi oleh sistem / generated by system. Pemohon dapat mengubah
alamat email aktif yang telah terisi oleh sistem dengan mengklik icon di sebelah kanan kolom
isian. Setelah mengklik , tuliskan alamat email aktif yang dimiliki oleh penanggung jawab
pada kolom isian yang telah tersedia.
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DATA UMUM KATEGORI PANGAN
a. Kolom Jenis Pangan, diisi dengan memilih salah satu jenis pangan dari daftar pilihan yang
ada. Pemohon juga dapat mencari jenis pangan dengan menuliskan jenis pangan yang sesuai
pada kolom yang telah disediakan. Setelah aplikasi menampikan hasil yang dicari, maka
pemohon dapat memilih jenis pangan yang dimaksud. Kolom Jenis Pangan,
b. Kolom Nama Jenis, diisi dengan menuliskan nama jenis yang sesuai.
c. Kolom Nama Dagang, diisi dengan menuliskan nama dagang pada produk kategori pangan
yang sesuai.
d. Kolom Isi Bersih, diisi dengan menuliskan jumlah netto kategori pangan dengan menggunakan
angka, kemudian pilih satuan di kolom selanjutnya.
e. Kolom Jenis Kemasan, diisi dengan memilih salah satu jenis kemasan yang sesuai.
f. Kolom Peruntukan, diisi dengan memilih peruntukan yang sesuai.
g. Kolom Petunjuk Penggunaan/Cara Penyiapan, diisi dengan menuliskan petunjuk penggunaan
atau cara penyiapan dengan singkat dan jelas.
h. Kolom Permohonan yang Diajukan, diisi dengan menuliskan permohonan yang diajukan.
i. Kolom Perihal, telah terisi oleh sistem / generated by system.
Setelah pemohon mengisi seluruh kolom isian dengan lengkap dan benar, klik tombol Lanjut.

Tombol Reset dapat dipilih jika pemohon ingin mereset/menghapus seluruh kolom isian yang telah
diisi. Jika aplikasi berhasil menyimpan data yang telah diisikan, maka aplikasi akan menampilkan
dialogbox notifikasi yang bertuliskan “Data Berhasil Disimpan”.
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Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA KOMPOSISI seperti berikut :

Lakukan pengisian pada form di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
DATA KOMPOSISI
a. Kolom Nama Bahan, diisi dengan menuliskan nama bahan yang sesuai.
b. Kolom Persentase, diisi dengan menuliskan jumlah kandungan persentase kategori pangan
yang sesuai dengan menggunakan angka.
c. Kolom Fungsi, diisi dengan memilih salah satu fungsi yang sesuai.
d. Tombol Reset, dapat dipilih jika Pemohon ingin menghapus seluruh isian yang telah terisi.
e. Tombol Tambah, dapat dipilih jika pemohon telah melakukan pengisian data komposisi dengan
lengkap dan benar.
Setelah mengisi data komposisi dengan lengkap dan benar, klik tombol Tambah.
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Kemudian aplikasi akan menampilkan notifikasi yang bertuliskan “Data berhasil disimpan”. Data
komposisi yang berhasil diinput akan muncul di tabel data komposisi seperti berikut :

Ubah Data Komposisi
1. Pilih data yang akan diproses dengan mengklik checkbox yang ada di sebelah kiri data.
2. Kemudian [Pilih Proses | Ubah]. Selengkapnya dapat dilihat pada keterangan gambar
berikut :

3. Kemudian aplikasi akan menampilkan pop up konfirmasi seperti gambar di bawah ini. Klik OK
untuk melanjutkan.
4. Setelah memilih OK, aplikasi akan menampilkan halaman data komposisi. Lakukan perubahan
pada data yang diperlukan.
5. Jika data telah diubah, klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil perubahan.

6. Kemudian aplikasi akan menampilkan pop up notifikasi seperti berikut :

RAHASIA

E-Standar Pangan - BPOM RI

52

Hapus Data Komposisi
1. Pilih data yang akan diproses dengan mengklik checkbox yang ada di sebelah kiri data.
2. Kemudian [Pilih Proses | Ubah]. Selengkapnya dapat dilihat pada keterangan gambar
berikut :

3. Kemudian aplikasi akan menampilkan pop up konfirmasi seperti gambar di bawah ini. Klik OK
untuk melanjutkan. Atau klik Cancel untuk membatalkan.

4. Setelah memilih OK, maka aplikasi akan menampilkan pop up notifikasi “ Delete Bahan
Berhasil”

Apabila pemohon telah mengisi seluruh kolom isian yang tersedia dengan lengkap dan benar, klik
tombol Selanjutnya.

Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA DOKUMEN UPLOAD seperti gambar yang
dapat dilihat di halaman selanjutnya.
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Lakukan pengisian data dengan yang ada pada halaman di atas dengan ketentuan sebagai
berikut :
DATA DOKUMEN UPLOAD
a. Kolom Desain/Rancangan Label, diisi dengan melakukan upload file desain/rancangan label
melalui tombol Upload Bukti.
b. Kolom Gambar Produk, diisi dengan melakukan upload file gambar produk melalui tombol
Upload Bukti.
c. Kolom Tahapan Proses Produksi, diisi dengan melakukan upload file tahapan proses produksi
melalui tombol Upload Bukti.
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DATA PENDUKUNG LAIN
a. Kolom Jenis Dokumen, diisi dengan memilih salah satu jenis dokumen yang sesuai, kemudian
lakukan proses upload dokumen terkait melalui tombol Upload Bukti.
b. Kolom Ringkasan Dokumen, diisi dengan menuliskan ringkasan dokumen secara singkat dan
jelas.
c. Tombol Reset, dapat dipilih jika Pemohon ingin menghapus seluruh data yang ada pada kolom
isian.
d. Tombol Tambah, dapat dipilih jika Pemohon ingin menyimpan data pendukung lain.
Setelah mengisi data komposisi dengan lengkap dan benar, klik tombol Tambah.

Kemudian aplikasi akan menampilkan notifikasi yang bertuliskan “Data berhasil disimpan”. Data
yang berhasil diinput akan muncul di tabel data pendukung lain seperti berikut :

Ubah Data Pendukung Lain
1. Pilih data yang akan diproses dengan mengklik checkbox yang ada di sebelah kiri data.
2. Kemudian [Pilih Proses | Ubah]. Selengkapnya dapat dilihat pada keterangan gambar
berikut :

3. Kemudian aplikasi akan menampilkan pop up konfirmasi seperti gambar di bawah ini. Klik OK
untuk melanjutkan.

RAHASIA

E-Standar Pangan - BPOM RI

55

4. Setelah memilih OK, aplikasi akan menampilkan halaman data komposisi. Lakukan perubahan
pada data yang diperlukan.
5. Jika data telah diubah, klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil perubahan.

6. Kemudian aplikasi akan menampilkan pop up notifikasi yang bertuliskan “Data Berhasil
Disimpan”.

Hapus Data Komposisi
1. Pilih data yang akan diproses dengan mengklik checkbox yang ada di sebelah kiri data.
2. Kemudian [Pilih Proses | Ubah]. Selengkapnya dapat dilihat pada keterangan gambar
berikut ini :

3. Kemudian aplikasi akan menampilkan pop up konfirmasi seperti gambar di bawah ini. Klik OK
untuk melanjutkan. Atau klik Cancel untuk membatalkan.
4. Setelah memilih OK, maka aplikasi akan menampilkan pop up notifikasi “ Delete Bahan
Berhasil”
Apabila pemohon telah mengisi seluruh kolom isian yang tersedia dengan lengkap dan benar, klik
tombol Detail.
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Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DETAIL seperti gambar berikut :
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Klik tombol Kirim Pengajuan untuk mengirimkan pengajuan

Setelah mengklik tombol Kirim Pengajuan maka aplikasi akan menampilkan pop up notifikasi
seperti berikut :
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DAFTAR PERMOHONAN

Draft
Draft adalah kumpulan data permohonan standar pangan dari Pemohon yang belum diproses oleh
petugas aplikasi. Seluruh data permohonan standar pangan baru yang telah dibuat oleh Pemohon,
apabila belum ditanggapi oleh petugas aplikasi akan masuk ke bagian Draft di dalam menu
[Submission | Daftar Permohonan]. Data yang terdapat pada Draft pengajuan ini berbentuk
tabel disertai dengan data berupa NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS PANGAN, NO
KATEGORI PANGAN dan PENANGGUNG JAWAB.

a. Data NOMOR IZIN, pada kolom NOMOR IZIN menampilkan isian data berupa nomor izin
permohonan standar pangan.
b. Data NO INS, pada kolom NO INS menampilkan isian data berupa nomor INS permohonan
standar pangan.
c. Data NAMA JENIS BTP, pada kolom NAMA JENIS BTP menampilkan isian data berupa nama
jenis BTP yang digunakan.
d. Data JENIS PANGAN, pada kolom JENIS PANGAN menampilkan isian data berupa jenis
pangan yang digunakan pada standar pangan.
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e. Data NO KATEGORI PANGAN, pada kolom NO KATEGORI PANGAN menampilkan isian
data berupa nomor kategori pangan.
f. Data PENANGGUNG JAWAB, pada kolom PENANGGUNG JAWAB menampilkan isian data
berupa nama penanggung jaawab pengguna aplikasi e-Standar Pangan.
Di bagian draft, Pemohon dapat melakukan manajemen data seperti Ubah Data, Lihat Detil, dan
Mencari data.
a. Ubah Data
Untuk melakukan modifikasi data yang akan diubah, Pemohon dapat melakukan edit data yang
telah diinputkan. Cara yang dilakukan untuk mengedit data bahan baku obat adalah sebagai
berikut :
1. Pilih bagian record data yang ingin diubah dengan cara meng-klik checkbox yang ada di
sebelah kiri data. Setelah checkbox terdapat tanda checklist/centang, maka data tersebut
telah terpilih. Kemudian klik [Pilih Proses | Ubah Data].

2. Setelah mengikuti langkah di atas, maka aplikasi aka menampilkan dialogbox konfirmasi yang
bertuliskan “Proses Data Sekarang?”. Klik OK untuk melanjutkan.

3. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA ADMINISTRASI PEMOHON :
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4. Pemohon dapat mengedit data draft permohonan dengan mengisikan kembali atau melakukan
pembaharuan terhadap data yang salah atau ingin diperbaiki dengan menuliskan data yang
benar pada kolom yang tersedia.
5. Setelah pemohon merubah data dengan benar, klik tombol Lanjut untuk beralih ke halaman
selanjutnya. Tombol Reset berfungsi untuk menghapus seluruh isian yang ada pada kolom isian
yang telah terisi.
6. Jika data berhasil dismpan, maka aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi yang
bertuliskan “Data Berhasil Disimpan”.
7. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA UMUM BTP :
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8. Pemohon dapat mengedit data umum bahan tambahan pangan dengan mengisikan kembali
atau melakukan pembaharuan terhadap data yang salah atau ingin diperbaiki dengan
menuliskan data yang benar pada kolom yang tersedia.
9. Setelah pemohon merubah data dengan benar, klik tombol Lanjut untuk beralih ke halaman
selanjutnya. Tombol Reset berfungsi untuk menghapus seluruh isian yang ada pada kolom isian
yang telah terisi. Atau klik tombol Kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya (halaman
DATA ADMINISTRASI PEMOHON).

10. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA TEKNIS seperti berikut :
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11. Pemohon dapat mengedit data teknis dengan mengisikan kembali atau melakukan
pembaharuan terhadap data yang salah atau ingin diperbaiki dengan menuliskan data yang
benar pada kolom yang tersedia. Atau file lampiran dapat diperbaharui jika dibutuhkan.
12. Setelah pemohon merubah data dengan benar, klik checkbox yang bserisi pernyataan bahwa
pemohon telah menyetujui data teknis telah diisi dengan sebenarnya.

13. Setelah mengklik dan menyetujui pernyataan yang ada, maka aplikasi akan menampilkan 2
tombol baru yaitu tombol Simpan dan tombol Submit. Apabila data telah terisi dengan
lengkap dan benar, klik tombol Submit. Tombol Reset berfungsi untuk menghapus seluruh isian
yang ada pada kolom isian yang telah terisi. Atau klik tombol Kembali untuk kembali ke
halaman sebelumnya (halaman DATA UMUM BTP).
14. Jika Pemohon mengklik Simpan, maka aplikasi akan menyimpan data permohonan tersebut
selama 3 hari, setelah itu akan dihapus oleh sistem secara otomatis.
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b. Preview Data
Untuk melihat preview data yang ada, Pemohon dapat melihat data pengajuan yang telah
diinputkan. Cara yang dilakukan untuk melihat data permohonan standar pangan adalah sebagai
berikut :
1. Pilih bagian record data yang ingin dipreview dengan cara meng-klik checkbox yang ada di
sebelah kiri data. Setelah checkbox terdapat tanda checklist/centang, maka data tersebut
telah terpilih. Kemudian klik [Pilih Proses | Lihat Detail].

2. Setelah mengikuti langkah di atas, maka aplikasi aka menampilkan dialogbox konfirmasi yang
bertuliskan “Proses Data Sekarang?”. Klik OK untuk melanjutkan.
3. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman preview data seperti berikut :
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c. Cari Data
Untuk melakukan pencarian data, Pemohon diharapkan menggunakan kolom pencarian yang ada
pada halaman aplikasi. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah
sebagai berikut :
1. Kolom pencarian terdapat pada halaman aplikasi standar pangan yang ada di seluruh menu
[Submission | Daftar Permohonan] yang meliputi Sub Menu Draft, Sub Menu Disimpan, Sub
Menu Dalam Proses, Sub Menu Perbaikan, Sub Menu Disetujui, dan Sub Menu Ditolak
apabila Pemohon memilih dari salah satu Sub Menu tersebut, misalnya pada Draft, maka akan
terlihat dua buah kolom pencarian seperti yang terlihat pada gambar berikut :
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Keterangan :
a. Kolom Filter Berdasarkan, digunakan untuk memilih kategori pencarian dari data yang
ingin dicari. Pemohon dapat melakukan pencarian data dengan memilih salah satu dari
daftar kategori pencarian yang tersedia di kolom Filter Berdasarkan. Daftar pilihan yang
ada pada kolom ini antara lain NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS PANGAN,
NO KATEGORI PANGAN, dan PENANGGUNG JAWAB.

b. Kolom Dengan Kata kunci, diisi dengan mengetikan kata kunci yang sesuai dengan data
yang ingin dicari berdasarkan kategori pencarian yang telah dipilih di kolom Filter
Berdasarkan.

Misalnya, Pemohon ingin mencari nomor INS : 102, maka Pemohon diharapkan untuk
memilih NO INS di kolom FIlter Berdasarkan, dan menuliskan “102” di kolom Dengan Kata
Kunci.
2. Setelah Pemohon memilih dan mengisi seluruh kolom isian pencarian seperti berikut :

3. Maka Pemohon dapat menekan tombol enter pada keyboard. Setelah Pemohon menekan
tombol enter, maka aplikasi akan menampilkan data pencarian yang sesuai dengan kategori
dan kata kunci yang telah diisikan di kolom pencarian. Adapun tampilan hasil pencarian dapat
dilihat pada gambar yang ada di halaman selanjutnya.
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Lakukan pencarian pada kolom isian pencarian data pada kolom pencarian yang dibutuhkan.
Setelah mengisi kolom pencarian tersebut, tekan tombol Enter untuk menampilkan hasil pencarian.

Disimpan
Kategori sub menu Disimpan ini adalah kumpulan dari data yang telah tersimpan oleh aplikasi saat
Pemohon melakukan pengisian data standar pangan di bagian DATA TEKNIS setelah menyetujui
pernyataan yang tertulis di aplikasi. Saat menyetujui pernyataan yang ada pada DATA TEKNIS,
jika checkbox telah terchecklist/tercentang, maka aplikasi akan menampilkan 2 tombol baru
berupa Submit dan Simpan. Ketika pemohon mengklik Simpan, maka data yang telah terisi akan
tersimpan di bagian sub menu [Submision | Daftar Permohonan | Disimpan]. Data yang
terdapat pada sub menu ini berbentuk tabel disertai dengan data berupa NOMOR IZIN, NO INS,
NAMA JENIS BTP, JENIS PANGAN, NO KATEGORI PANGAN dan PENANGGUNG JAWAB.

a. Data NOMOR IZIN, pada kolom NOMOR IZIN menampilkan isian data berupa nomor izin
permohonan standar pangan.
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b. Data NO INS, pada kolom NO INS menampilkan isian data berupa nomor INS permohonan
standar pangan.
c. Data NAMA JENIS BTP, pada kolom NAMA JENIS BTP menampilkan isian data berupa nama
jenis BTP yang digunakan.
d. Data JENIS PANGAN, pada kolom JENIS PANGAN menampilkan isian data berupa jenis
pangan yang digunakan pada standar pangan.
e. Data NO KATEGORI PANGAN, pada kolom NO KATEGORI PANGAN menampilkan isian
data berupa nomor kategori pangan.
f. Data PENANGGUNG JAWAB, pada kolom PENANGGUNG JAWAB menampilkan isian data
berupa nama penanggung jaawab pengguna aplikasi e-Standar Pangan.
Pada sub kategori Disimpan, Pemohon dapat melakukan preview data dan mencari data.
a. Preview Data
Untuk melihat preview data yang ada, Pemohon dapat melihat data pengajuan yang telah
diinputkan. Cara yang dilakukan untuk melihat data permohonan standar pangan adalah sebagai
berikut :
1. Pilih bagian record data yang ingin dipreview dengan cara meng-klik checkbox yang ada di
sebelah kiri data. Setelah checkbox terdapat tanda checklist/centang, maka data tersebut
telah terpilih. Kemudian klik [Pilih Proses | Lihat Detail].

2. Setelah mengikuti langkah di atas, maka aplikasi aka menampilkan dialogbox konfirmasi yang
bertuliskan “Proses Data Sekarang?”. Klik OK untuk melanjutkan.
3. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman preview data seperti berikut :
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b. Cari Data
Untuk melakukan pencarian data, Pemohon diharapkan menggunakan kolom pencarian yang ada
pada halaman aplikasi. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah
sebagai berikut :
1. Kolom pencarian terdapat pada halaman aplikasi standar pangan yang ada di seluruh menu
[Submission | Daftar Permohonan] yang meliputi Sub Menu Draft, Sub Menu Disimpan, Sub
Menu Dalam Proses, Sub Menu Perbaikan, Sub Menu Disetujui, dan Sub Menu Ditolak
apabila Pemohon memilih dari salah satu Sub Menu tersebut, misalnya pada Disimpan, maka
akan terlihat dua buah kolom pencarian seperti yang terlihat pada gambar berikut :

Keterangan :
a. Kolom Filter Berdasarkan, digunakan untuk memilih kategori pencarian dari data yang
ingin dicari. Pemohon dapat melakukan pencarian data dengan memilih salah satu dari
daftar kategori pencarian yang tersedia di kolom Filter Berdasarkan. Daftar pilihan yang
ada pada kolom ini antara lain NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS PANGAN,
NO KATEGORI PANGAN, dan PENANGGUNG JAWAB.
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b. Kolom Dengan Kata kunci, diisi dengan mengetikan kata kunci yang sesuai dengan data
yang ingin dicari berdasarkan kategori pencarian yang telah dipilih di kolom Filter
Berdasarkan.

Misalnya, Pemohon ingin mencari nomor INS : 102, maka Pemohon diharapkan untuk
memilih NO INS di kolom FIlter Berdasarkan, dan menuliskan “102” di kolom Dengan Kata
Kunci.
2. Setelah Pemohon memilih dan mengisi seluruh kolom isian pencarian seperti berikut :

3. Maka Pemohon dapat menekan tombol enter pada keyboard. Setelah Pemohon menekan
tombol enter, maka aplikasi akan menampilkan data pencarian yang sesuai dengan kategori
dan kata kunci yang telah diisikan di kolom pencarian. Adapun tampilan hasil pencarian dapat
dilihat pada gambar berikut :




Lakukan pencarian pada kolom isian pencarian data pada kolom pencarian yang dibutuhkan.
Setelah mengisi kolom pencarian tersebut, tekan tombol Enter untuk menampilkan hasil pencarian.

Dalam Proses
Pada kategori sub menu Dalam Proses, Pemohon dapat melihat pengajuan yang akan diproses
oleh petugas aplikasi e-Standar Pangan. Sub Menu Dalam Proses ini dapat diakses dengan
memilih menu [Submision | Daftar Permohonan | Dalam Proses]. Data yang terdapat pada sub
menu ini berbentuk tabel disertai dengan data berupa NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP,
JENIS PANGAN, NO KATEGORI PANGAN dan PENANGGUNG JAWAB.
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a. Data NOMOR IZIN, pada kolom NOMOR IZIN menampilkan isian data berupa nomor izin
permohonan standar pangan.
b. Data NO INS, pada kolom NO INS menampilkan isian data berupa nomor INS permohonan
standar pangan.
c. Data NAMA JENIS BTP, pada kolom NAMA JENIS BTP menampilkan isian data berupa nama
jenis BTP yang digunakan.
d. Data JENIS PANGAN, pada kolom JENIS PANGAN menampilkan isian data berupa jenis
pangan yang digunakan pada standar pangan.
e. Data NO KATEGORI PANGAN, pada kolom NO KATEGORI PANGAN menampilkan isian
data berupa nomor kategori pangan.
f. Data PENANGGUNG JAWAB, pada kolom PENANGGUNG JAWAB menampilkan isian data
berupa nama penanggung jaawab pengguna aplikasi e-Standar Pangan.
Pada sub kategori Dalam Proses, Pemohon dapat melakukan preview data dan mencari data.
a. Preview Data
Untuk melihat preview data yang ada, Pemohon dapat melihat data pengajuan yang telah
diinputkan. Cara yang dilakukan untuk melihat data permohonan standar pangan adalah sebagai
berikut :
1. Pilih bagian record data yang ingin dipreview dengan cara meng-klik checkbox yang ada di
sebelah kiri data. Setelah checkbox terdapat tanda checklist/centang, maka data tersebut
telah terpilih. Kemudian klik [Pilih Proses | Lihat Detail].

2. Setelah mengikuti langkah di atas, maka aplikasi aka menampilkan dialogbox konfirmasi yang
bertuliskan “Proses Data Sekarang?”. Klik OK untuk melanjutkan.
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3. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman preview data seperti berikut :
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b.

Cari Data

Untuk melakukan pencarian data, Pemohon diharapkan menggunakan kolom pencarian yang ada
pada halaman aplikasi. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah
sebagai berikut :
1. Kolom pencarian terdapat pada halaman aplikasi standar pangan yang ada di seluruh menu
[Submission | Daftar Permohonan] yang meliputi Sub Menu Draft, Sub Menu Disimpan, Sub
Menu Dalam Proses, Sub Menu Perbaikan, Sub Menu Disetujui, dan Sub Menu Ditolak
apabila Pemohon memilih dari salah satu Sub Menu tersebut, misalnya pada Disimpan, maka
akan terlihat dua buah kolom pencarian seperti yang terlihat pada gambar berikut :
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Keterangan :
a. Kolom Filter Berdasarkan, digunakan untuk memilih kategori pencarian dari data yang
ingin dicari. Pemohon dapat melakukan pencarian data dengan memilih salah satu dari
daftar kategori pencarian yang tersedia di kolom Filter Berdasarkan. Daftar pilihan yang
ada pada kolom ini antara lain NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS PANGAN,
NO KATEGORI PANGAN, dan PENANGGUNG JAWAB.

b. Kolom Dengan Kata kunci, diisi dengan mengetikan kata kunci yang sesuai dengan data
yang ingin dicari berdasarkan kategori pencarian yang telah dipilih di kolom Filter
Berdasarkan.

Misalnya, Pemohon ingin mencari nomor INS : 102, maka Pemohon diharapkan untuk
memilih NO INS di kolom FIlter Berdasarkan, dan menuliskan “102” di kolom Dengan Kata
Kunci.
2. Setelah Pemohon memilih dan mengisi seluruh kolom isian pencarian seperti berikut :

3. Maka Pemohon dapat menekan tombol enter pada keyboard. Setelah Pemohon menekan
tombol enter, maka aplikasi akan menampilkan data pencarian yang sesuai dengan kategori
dan kata kunci yang telah diisikan di kolom pencarian. Adapun tampilan hasil pencarian dapat
dilihat pada gambar berikut :
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Perbaikan
Seluruh data perbaikan yang pernah ditolak oleh Petugas akan terkumpul di Sub Menu Perbaikan.
Pengajuan standar pangan yang ditolak oleh Petugas akan masuk ke bagian ini. Pemohon dapat
melakukan update data yang diperlukan atau melakukan penambahan data sesuai dengan
keterangan yang diberikan oleh Petugas. Untuk melihat data perbaikan, maka Pemohon dapat
memilih menu [ Submission |Daftar Permohonan | Perbaikan ]. Data yang terdapat pada sub
menu ini berbentuk tabel disertai dengan data berupa NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP,
JENIS PANGAN, NO KATEGORI PANGAN dan PENANGGUNG JAWAB.

a. Data NOMOR IZIN, pada kolom NOMOR IZIN menampilkan isian data berupa nomor izin
permohonan standar pangan.
b. Data NO INS, pada kolom NO INS menampilkan isian data berupa nomor INS permohonan
standar pangan.
c. Data NAMA JENIS BTP, pada kolom NAMA JENIS BTP menampilkan isian data berupa nama
jenis BTP yang digunakan.
d. Data JENIS PANGAN, pada kolom JENIS PANGAN menampilkan isian data berupa jenis
pangan yang digunakan pada standar pangan.
e. Data NO KATEGORI PANGAN, pada kolom NO KATEGORI PANGAN menampilkan isian
data berupa nomor kategori pangan.
f. Data PENANGGUNG JAWAB, pada kolom PENANGGUNG JAWAB menampilkan isian data
berupa nama penanggung jaawab pengguna aplikasi e-Standar Pangan.
Pada sub kategori Perbaikan, Pemohon dapat melakukan preview data dan mencari data.
a. Melakukan Perbaikan Data
Untuk melakukan perbaikan data pengajuan yang ada, Pemohon dapat melihat / melakukan
preview data pengajuan yang telah dikirimkan ke Verifikator oleh sistem. Cara yang dilakukan
untuk memperbaiki data permohonan standar pangan adalah sebagai berikut :
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1. Pilih bagian record data yang ingin dipreview dengan cara meng-klik checkbox yang ada di
sebelah kiri data. Setelah checkbox terdapat tanda checklist/centang, maka data tersebut
telah terpilih. Kemudian klik [Pilih Proses | Lihat Detail].

2. Setelah mengikuti langkah di atas, maka aplikasi aka menampilkan dialogbox konfirmasi yang
bertuliskan “Proses Data Sekarang?”. Klik OK untuk melanjutkan.
3. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman preview data seperti berikut :
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4. Klik tombol Update Data untuk memperbaiki data.
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5. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman DATA ADMINISTRASI PEMOHON :

6. Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap data yang diinginkan. Setelah memperbaiki
data, klik tombol Lanjut untuk beralih ke halaman selanjutnya.

7. Kemudian aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi yang bertuliskan “Data Berhasil
Disimpan”.
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8. Setelah itu aplikasi akan menampilkan halaman DATA UMUM BTP :

9. Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap data yang diinginkan. Setelah memperbaiki
data, klik tombol Lanjut untuk beralih ke halaman selanjutnya. Pemohon dapat memilih tombol
Kembali untuk beralih ke halaman sebelumnya. Atau memilih Reset jika ingin mereset atau
menghapus seluruh kolom isian yang ada.

10. Setelah memilih tombol Lanjut maka aplikasi akan menampilkan dialogbox informasi seperti
berikut :

11. Kemudian aplikasi akan mengarahkan Pemohon ke halaman DATA TEKNIS.
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12. Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap data yang diinginkan. Setelah memperbaiki
data, klik kolom pernyataan pada checkbox yang ada di sebelah kiri pernyataan.

13. Setelah mengklik/mencentang pernyataan yang ada pada checkbox, maka aplikasi akan
menampilkan tombol baru yaitu Submit.

14. Klik tombol Submit untuk mengirimkan data ke Verifikator. Pemohon dapat memilih tombol
Kembali untuk beralih ke halaman sebelumnya. Atau memilih Reset jika ingin mereset atau
menghapus seluruh kolom isian yang ada.

15. Setelah memilih Submit, maka aplikasi akan menampilkan dialogbox konfirmasi yang
bertuliskan “Pastikan data yang diisikan benar, lanjut?”, klik OK untuk melanjutkan.
16. Setelah terkirim, aplikasi kembali akan menampilkan dialogbox informasi yang bertuliskan
“Pengajuan berhasil disubmit. Anda akan mendapatkan pemberitahuan di email Anda”.
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b.

Cari Data

Untuk melakukan pencarian data, Pemohon diharapkan menggunakan kolom pencarian yang ada
pada halaman aplikasi. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah
sebagai berikut :
1. Kolom pencarian terdapat pada halaman aplikasi standar pangan yang ada di seluruh menu
[Submission | Daftar Permohonan] yang meliputi Sub Menu Draft, Sub Menu Disimpan, Sub
Menu Dalam Proses, Sub Menu Perbaikan, Sub Menu Disetujui, dan Sub Menu Ditolak
apabila Pemohon memilih dari salah satu Sub Menu tersebut, misalnya pada Disimpan, maka
akan terlihat dua buah kolom pencarian seperti yang terlihat pada gambar berikut :

Keterangan :
c. Kolom Filter Berdasarkan, digunakan untuk memilih kategori pencarian dari data yang
ingin dicari. Pemohon dapat melakukan pencarian data dengan memilih salah satu dari
daftar kategori pencarian yang tersedia di kolom Filter Berdasarkan. Daftar pilihan yang
ada pada kolom ini antara lain NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS PANGAN,
NO KATEGORI PANGAN, dan PENANGGUNG JAWAB.

d. Kolom Dengan Kata kunci, diisi dengan mengetikan kata kunci yang sesuai dengan data
yang ingin dicari berdasarkan kategori pencarian yang telah dipilih di kolom Filter
Berdasarkan.

Misalnya, Pemohon ingin mencari nomor INS : 102, maka Pemohon diharapkan untuk
memilih NO INS di kolom FIlter Berdasarkan, dan menuliskan “102” di kolom Dengan Kata
Kunci.
2. Setelah Pemohon memilih dan mengisi seluruh kolom isian pencarian seperti berikut :
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3. Maka Pemohon dapat menekan tombol enter pada keyboard. Setelah Pemohon menekan
tombol enter, maka aplikasi akan menampilkan data pencarian yang sesuai dengan kategori
dan kata kunci yang telah diisikan di kolom pencarian. Adapun tampilan hasil pencarian dapat
dilihat pada gambar berikut :




Lakukan pencarian pada kolom isian pencarian data pada kolom pencarian yang dibutuhkan.
Setelah mengisi kolom pencarian tersebut, tekan tombol Enter untuk menampilkan hasil pencarian.

Disetujui
Pada kategori sub menu Disetujui, Pemohon dapat melihat pengajuan yang telah disetujui oleh
petugas aplikasi e-Standar Pangan. Sub Menu Disetujui ini dapat diakses dengan memilih menu
[Submision | Daftar Permohonan | Disetujui]. Data yang terdapat pada sub menu ini berbentuk
tabel disertai dengan data berupa NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS PANGAN, NO
KATEGORI PANGAN dan PENANGGUNG JAWAB.
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a. Data NOMOR IZIN, pada kolom NOMOR IZIN menampilkan isian data berupa nomor izin
permohonan standar pangan.
b. Data NO INS, pada kolom NO INS menampilkan isian data berupa nomor INS permohonan
standar pangan.
c. Data NAMA JENIS BTP, pada kolom NAMA JENIS BTP menampilkan isian data berupa nama
jenis BTP yang digunakan.
d. Data JENIS PANGAN, pada kolom JENIS PANGAN menampilkan isian data berupa jenis
pangan yang digunakan pada standar pangan.
e. Data NO KATEGORI PANGAN, pada kolom NO KATEGORI PANGAN menampilkan isian
data berupa nomor kategori pangan.
f. Data PENANGGUNG JAWAB, pada kolom PENANGGUNG JAWAB menampilkan isian data
berupa nama penanggung jaawab pengguna aplikasi e-Standar Pangan.
Pada sub kategori Disetujui, Pemohon dapat melakukan preview data dan mencari data.
a. Preview Data
Untuk melihat preview data yang ada, Pemohon dapat melihat data pengajuan yang telah
diinputkan. Cara yang dilakukan untuk melihat data permohonan standar pangan adalah sebagai
berikut :
1. Pilih bagian record data yang ingin dipreview dengan cara meng-klik checkbox yang ada di
sebelah kiri data. Setelah checkbox terdapat tanda checklist/centang, maka data tersebut
telah terpilih. Kemudian klik [Pilih Proses | Lihat Detail].

2. Setelah mengikuti langkah di atas, maka aplikasi aka menampilkan dialogbox konfirmasi yang
bertuliskan “Proses Data Sekarang?”. Klik OK untuk melanjutkan.
3. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman preview data seperti berikut :
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b.

Cari Data

Untuk melakukan pencarian data, Pemohon diharapkan menggunakan kolom pencarian yang ada
pada halaman aplikasi. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah
sebagai berikut :
1. Kolom pencarian terdapat pada halaman aplikasi standar pangan yang ada di seluruh menu
[Submission | Daftar Permohonan] yang meliputi Sub Menu Draft, Sub Menu Disimpan, Sub
Menu Dalam Proses, Sub Menu Perbaikan, Sub Menu Disetujui, dan Sub Menu Ditolak
apabila Pemohon memilih dari salah satu Sub Menu tersebut, misalnya pada Disetujui, maka
akan terlihat dua buah kolom pencarian seperti yang terlihat pada gambar berikut :

Keterangan :
a. Kolom Filter Berdasarkan, digunakan untuk memilih kategori pencarian dari data yang
ingin dicari. Pemohon dapat melakukan pencarian data dengan memilih salah satu dari
daftar kategori pencarian yang tersedia di kolom Filter Berdasarkan. Daftar pilihan yang
ada pada kolom ini antara lain NOMOR PERMOHONAN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS
PANGAN, NO KATEGORI PANGAN, dan PENANGGUNG JAWAB.

b. Kolom Dengan Kata kunci, diisi dengan mengetikan kata kunci yang sesuai dengan data
yang ingin dicari berdasarkan kategori pencarian yang telah dipilih di kolom Filter
Berdasarkan.
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Misalnya, Pemohon ingin mencari nomor INS : 140, maka Pemohon diharapkan untuk
memilih NO INS di kolom FIlter Berdasarkan, dan menuliskan “140” di kolom Dengan Kata
Kunci.
4. Setelah Pemohon memilih dan mengisi seluruh kolom isian pencarian seperti berikut :

5. Maka Pemohon dapat menekan tombol enter pada keyboard. Setelah Pemohon menekan
tombol enter, maka aplikasi akan menampilkan data pencarian yang sesuai dengan kategori
dan kata kunci yang telah diisikan di kolom pencarian. Adapun tampilan hasil pencarian dapat
dilihat pada gambar berikut :




Lakukan pencarian pada kolom isian pencarian data pada kolom pencarian yang dibutuhkan.
Setelah mengisi kolom pencarian tersebut, tekan tombol Enter untuk menampilkan hasil pencarian.

Ditolak
Pada kategori sub menu Ditolak, Pemohon dapat melihat pengajuan yang ditolak oleh petugas
aplikasi e-Standar Pangan. Sub Menu Ditolak ini dapat diakses dengan memilih menu [Submision
| Daftar Permohonan | Ditolak]. Data yang terdapat pada sub menu ini berbentuk tabel disertai
dengan data berupa NOMOR IZIN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS PANGAN, NO KATEGORI
PANGAN dan PENANGGUNG JAWAB.
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a. Data NOMOR IZIN, pada kolom NOMOR IZIN menampilkan isian data berupa nomor izin
permohonan standar pangan.
b. Data NO INS, pada kolom NO INS menampilkan isian data berupa nomor INS permohonan
standar pangan.
c. Data NAMA JENIS BTP, pada kolom NAMA JENIS BTP menampilkan isian data berupa nama
jenis BTP yang digunakan.
d. Data JENIS PANGAN, pada kolom JENIS PANGAN menampilkan isian data berupa jenis
pangan yang digunakan pada standar pangan.
e. Data NO KATEGORI PANGAN, pada kolom NO KATEGORI PANGAN menampilkan isian
data berupa nomor kategori pangan.
f. Data PENANGGUNG JAWAB, pada kolom PENANGGUNG JAWAB menampilkan isian data
berupa nama penanggung jaawab pengguna aplikasi e-Standar Pangan.
Pada sub kategori Ditolak, Pemohon dapat melakukan preview data dan mencari data.
a. Preview Data
Untuk melihat preview data yang ada, Pemohon dapat melihat data pengajuan yang telah
diinputkan. Cara yang dilakukan untuk melihat data permohonan standar pangan adalah sebagai
berikut :
1. Pilih bagian record data yang ingin dipreview dengan cara meng-klik checkbox yang ada di
sebelah kiri data. Setelah checkbox terdapat tanda checklist/centang, maka data tersebut
telah terpilih. Kemudian klik [Pilih Proses | Lihat Detail].
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2. Setelah mengikuti langkah di atas, maka aplikasi aka menampilkan dialogbox konfirmasi yang
bertuliskan “Proses Data Sekarang?”. Klik OK untuk melanjutkan.
3. Kemudian aplikasi akan menampilkan halaman preview data seperti berikut :
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b.

Cari Data

Untuk melakukan pencarian data, Pemohon diharapkan menggunakan kolom pencarian yang ada
pada halaman aplikasi. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan mengikuti langkah
sebagai berikut :
1. Kolom pencarian terdapat pada halaman aplikasi standar pangan yang ada di seluruh menu
[Submission | Daftar Permohonan] yang meliputi Sub Menu Draft, Sub Menu Disimpan, Sub
Menu Dalam Proses, Sub Menu Perbaikan, Sub Menu Disetujui, dan Sub Menu Ditolak
apabila Pemohon memilih dari salah satu Sub Menu tersebut, misalnya pada Ditolak, maka
akan terlihat dua buah kolom pencarian seperti yang terlihat pada gambar berikut :
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Keterangan :
a. Kolom Filter Berdasarkan, digunakan untuk memilih kategori pencarian dari data yang
ingin dicari. Pemohon dapat melakukan pencarian data dengan memilih salah satu dari
daftar kategori pencarian yang tersedia di kolom Filter Berdasarkan. Daftar pilihan yang
ada pada kolom ini antara lain NOMOR PERMOHONAN, NO INS, NAMA JENIS BTP, JENIS
PANGAN, NO KATEGORI PANGAN, dan PENANGGUNG JAWAB.

b. Kolom Dengan Kata kunci, diisi dengan mengetikan kata kunci yang sesuai dengan data
yang ingin dicari berdasarkan kategori pencarian yang telah dipilih di kolom Filter
Berdasarkan.

Misalnya, Pemohon ingin mencari nomor INS : 140, maka Pemohon diharapkan untuk
memilih NO INS di kolom FIlter Berdasarkan, dan menuliskan “140” di kolom Dengan Kata
Kunci.
2. Setelah Pemohon memilih dan mengisi seluruh kolom isian pencarian seperti berikut :

3. Maka Pemohon dapat menekan tombol enter pada keyboard. Setelah Pemohon menekan
tombol enter, maka aplikasi akan menampilkan data pencarian yang sesuai dengan kategori
dan kata kunci yang telah diisikan di kolom pencarian. Adapun tampilan hasil pencarian dapat
dilihat pada gambar berikut :
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PENGATURAN APLIKASI

Mengubah Profil Pengguna
Untuk mengubah profil pengguna, maka Pemohon dapat mengikuti langkah berikut :
1. Pilih menu [Profil|Ubah Data Profil] yang terdapat di sebelah kiri halaman aplikasi.

2. Setelah memilih Ubah Data Profil, maka aplikasi akan menampilkan halaman UBAH DATA
PROFILE seperti berikut :
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3. Pada halaman tersebut, Pemohon dapat merubah data profil yang diinginkan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Kolom Nama Lengkap, diisi dengan menuliskan nama lengkap pengguna aplikasi eStandar Pangan.
b. Kolom NPWP, diisi dengan menuliskan NPWP pengguna aplikasi yang sesuai.
c. Kolom Alamat, diisi dengan menuliskan alamat lengkap pengguna aplikasi yang sesuai.
d. Kolom No. Telp, diisi dengan menuliskan nomor telepon aktif yang dimiliki oleh pengguna
aplikasi e-Standar Pangan dengan menggunakan angka.
e. Kolom No. Fax, diisi dengan menuliskan nomor fax aktif yang dimiliki oleh pengguna
aplikasi e-Standar Pangan dengan menggunakan angka.
f. Kolom E-mail, diisi dengan menuliskan alamat email aktif yang dimiliki oleh pengguna
aplikasi e-Standar Pangan.
g. Tombol Reset, dapat dipilih jika Pemohon ingin mereset / menghapus seluruh data yang
telah terisi pada kolom isian yang ada.
h. Tombol Simpan,dapat dipilih jika Pemohon ingin menyimpan data profil yang telah diubah.
4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data profil yang telah diubah.

5. Jika berhasil, maka aplikasi akan menampilkan dialogbox notifikasi yang bertuliskan “Proses
Berhasil”.

Mengubah Password Pengguna
Apabila Pemohon ingin melakukan perubahan password untuk mengakses aplikasi, maka
Verifikator dapat mengikuti langkah berikut :
1. Pilih menu [ Profil | Ubah Password] yang terdapat di sebelah kiri halaman aplikasi.
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2. Setelah memilih sub menu Ubah Password seperti instruksi di atas, maka aplikasi akan
menampilkan halaman UBAH PASSWORD seperti tampilan gambar berikut :

3. Lakukan pengisian halaman UBAH PASSWORD dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kolom Password Baru, diisi dengan mengetikkan password baru yang digunakan untuk
mengakses aplikasi.
b. Kolom Konfirmasi Password Baru, diisi dengan mengetikkan kembali password baru yang
digunakan untuk mengakses aplikasi.
c. Kolom Kode Keamanan, diisi dengan kode keamanan yang muncul di halaman aplikasi.
d. Link Ganti Kode Keamanan, dapat dipilih jika Pemohon ingin mengganti kode keamanan
yang muncul di halaman aplikasi.
e. Tombol Ubah Password, dapat dipilih apabila Pemohon ingin menyimpan perubahan
password dan telah mengisi seluruh kolom isian dengan lengkap dan benar.
4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data profil yang telah diubah.

5. Jika berhasil, maka aplikasi akan menampilkan dialogbox notifikasi yang bertuliskan “Proses
Berhasil”.
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Logout
Logout dapat dipilih apabila Pemohon ingin meninggalkan aplikasi. Logout merupakan suatu proses
keluar dari sistem jaringan komputer, setelah sebelumnya melakukan sesi login pada sebuah akun.
Setelah Pemohon melakukan proses Logout, hak-hak pengguna untuk menggunakan sumber daya
sistem atau komputer yang didapatkan ketika login akan hilang. Logout ini bertujuan untuk menjaga
keamanan sebuah akun agar tidak digunakan oleh orang lain. Untuk melakukan logout, klik Logout
yang terdapat pada menu bar yang terdapat di bagian pojok kanan atas aplikasi.

Setelah mengklik Logout, maka aplikasi akan menampilkan halaman awal login aplikasi e-Standar
Pangan seperti berikut :
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