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A. PENDAHULUAN 

A.1. OVERVIEW SISTEM 

Untuk memulai aplikasi ketikkan alamat website sebagai berikut : http://www.bpsbtph-jabar.pe.hu/ 

Selanjutnya pada browser akan tampil halaman pertama aplikasi atau beranda dari website sebagai berikut : 

 

Untuk masuk ke aplikasi, arahkan ke menu navigasi [Pengawasan dan Sertifikasi Benih] berikut : 

 

Setelah menu tersebut diklik, akan tampil halaman login aplikasi utama seperti dibawah ini : 

 

Masukkan nama pengguna dan password yang sesuai agar aplikasi dapat mengarahkan anda sesuai klasifikasi 

pengguna yang terdaftar. 
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B. BAGIAN ADMINISTRATOR 

Menu yang disediakan untuk administrator adalah sebagai berikut : 

• Grup Menu Permohonan 

 

• Grup Menu Pemeriksaan Lapangan 

 

• Grup Menu Pengawasan Distribusi Benih 

 

• Grup Menu Mutu Benih Dan Legalisasi Label 
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• Grup Menu Master  Data 

 

 

 

B.1. ADMINISTRASI PENGGUNA 

Tipe pengguna yang dikenal di aplikasi ini terdiri dari : 

• Administrator 

Tipe ini secara default disediakan oleh aplikasi hanya beberapa orang yang sudah ditanamkan 

dan tidak dapat dihapus. Wewenangnya adalah mengelola data pengguna (tipe 

petugas/produsen/pengedar) dan mengatur ke hak akses modul sesuai wewenangnya 

(verifikator/lapangan/laboratorium dll). 

 

• Petugas 

Tipe ini hanya dapat dibuat dan diaktifkan oleh Administrator.  

 

• Produsen/Pengedar 

Tipe ini secara otomatis akan dibuatkan oleh aplikasi melalui proses rekomendasi 

produsen/pengedar. 

 

Untuk akses ke Modul Data Pengguna, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data pengguna sebagai berikut : 
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Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Pengguna baru 

• Tombol  2 digunakan untuk mengedit data  Pengguna 

• Tombol  3 digunakan untuk pencarian data Pengguna 

• Tombol  4 digunakan untuk menghapus data Pengguna 

• Tombol  5 digunakan untuk me-Reset password Pengguna 

 

Penambahan dan pengeditan data pengguna ini hanya berlaku untuk tipe PETUGAS, oleh sebab itu opsi yang 

disediakan merujuk pada kewenangan serta batasan akses modul aplikasi sebagai berikut : 

  

Kewenangan dan batasan hak akses modul dapat diatur sedemikian rupa melalui opsi Tipe Petugas dan opsi 

Tipe Verifikator. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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B.2. PENGELOLAAN DATA MASTER 

B.2.1. DATA PRODUSEN 

Untuk akses ke Modul Data Produsen, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon 

Produsen . 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data produsen sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk mengedit data Produsen 

• Tombol  2 digunakan untuk menghapus  Produsen 

• Tombol  3 digunakan untuk pencarian data Produsen 

 

Berikut adalah formulir isian data produsen : 

 

1 

3 

2 
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B.2.2. DATA PENGEDAR 

Untuk akses ke Modul Data Pengedar, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon 

pengedar. 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data pengedar sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk mengedit data Pengedar 

• Tombol  2 digunakan untuk menghapus  Pengedar 

• Tombol  3 digunakan untuk pencarian data Pengedar 

  

Berikut adalah formulir isian data pengedar : 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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B.2.3. DATA JENIS 

Untuk akses ke Modul Data Jenis, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon 

Jenis. 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data jenis sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Jenis Benih 

• Tombol  2 digunakan untuk pencarian data Jenis Benih 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Jenis Benih 

• Tombol  4 digunakan untuk mengedit data Jenis Benih  

 

Berikut adalah formulir isian data jenis benih : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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B.2.4. DATA VARIETAS 

Untuk akses ke Modul Data Varietas, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon 

Varietas. 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data varietas sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Varietas Benih 

• Tombol  2 digunakan untuk pencarian data Varietas Benih 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Varietas Benih 

• Tombol  4 digunakan untuk mengedit data Varietas Benih  

 

Berikut adalah formulir isian data varietas : 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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B.2.5. DATA KELAS BENIH 

Untuk akses ke Modul Data Kelas Benih, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada 

ikon Kelas Benih. 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data kelas benih sebagai 

berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Kelas Benih 

• Tombol  2 digunakan untuk mengedit data Kelas Benih 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Kelas Benih 

Berikut adalah formulir isian data Kelas benih : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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B.2.6. DATA MUSIM TANAM 

Untuk akses ke Modul Data Musim Tanam, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data musim tanam sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Musim Tanam 

• Tombol  2 digunakan untuk mengedit data Musim Tanam 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Musim Tanam 

 

Berikut adalah formulir isian data musim tanam : 

 

 

 

 

 

1 2 

3 
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B.2.7. DATA INSTALASI 

Untuk akses ke Modul Data Instalasi, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data instalasi sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Instalasi 

• Tombol  2 digunakan untuk mengedit data Instalasi 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Instalasi 

 

Berikut adalah formulir isian data Instalasi : 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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B.2.8. DATA DESA 

Untuk akses ke Modul Data Desa, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data desa sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Desa 

• Tombol  2 digunakan untuk pencarian data Desa 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Desa 

• Tombol  4 digunakan untuk mengedit data Desa  

 

Berikut adalah formulir isian data desa : 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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B.2.9. DATA KAMPUNG 

Untuk akses ke Modul Data Kampung, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data kampung sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Kampung 

• Tombol  2 digunakan untuk pencarian data Kampung 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Kampung 

• Tombol  4 digunakan untuk mengedit data Kampung  

 

Berikut adalah formulir isian data kampung : 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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B.2.10. DATA KECAMATAN 

Untuk akses ke Modul Data Kecamatan, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data kecamatan sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Kecamatan 

• Tombol  2 digunakan untuk pencarian data Kecamatan 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Kecamatan 

• Tombol  4 digunakan untuk mengedit data Kecamatan  

 

Berikut adalah formulir isian data kecamatan : 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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B.2.11. DATA KABUPATEN 

Untuk akses ke Modul Data Kabupaten, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data kabupaten sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Kabupaten 

• Tombol  2 digunakan untuk pencarian data Kabupaten 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Kabupaten 

• Tombol  4 digunakan untuk mengedit data Kabupaten  

 

Berikut adalah formulir isian data kabupaten : 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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B.2.12. DATA PETUGAS 

Untuk akses ke Modul Data Petugas, arahkan kursor ke grup Master Data lalu klik pada ikon berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman pengelolaan data petugas sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data Petugas 

• Tombol  2 digunakan untuk pencarian data Petugas 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  data Petugas 

• Tombol  4 digunakan untuk mengedit data Petugas  

 

Berikut adalah formulir isian data petugas : 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



Sertifikasi online versi 3.0 2018 

 

Panduan Operasional Aplikasi | C. BAGIAN PRODUSEN/PENGEDAR 21 

 

C. BAGIAN PRODUSEN/PENGEDAR 

Menu yang disediakan untuk produsen  adalah sebagai berikut : 

 

Menu yang disediakan untuk pengedar  adalah sebagai berikut : 
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C.1. PERMOHONAN SERTIFIKASI (PRODUSEN) 

C.1.1. PERMOHONAN SERTIFIKASI 

Untuk akses ke Modul Permohonan Sertifikasi, arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik 

pada ikon Sertifikasi Benih berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman data permohonan sertifikasi sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk membuat permohonan sertifikasi baru 

• Tombol  2 digunakan untuk melihat detil permohonan sertifikasi 

• Tombol  3 digunakan untuk mencetak formulir permohonan sertifikasi 

• Tombol  4 digunakan untuk mencari data permohonan sertifikasi 

• Tombol  5 adalah sekelompok tombol proses yang akan aktif sesuai dengan tahapan proses yang 

telah dilakukan dimulai dari  Verifikasi, Pendahuluan  dan seterusnya tergantung jenis benih. 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

2 

3 

5 
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C.1.1.1. MEMBUAT PERMOHONAN BARU 

� Klik pada tombol Permohonan Baru sebagai berikut :  

 

� Lanjutkan dengan memilih  Jenis Tanaman yang dinginkan, maka selanjutnya aplikasi akan mengarahkan 

pada halaman formulir isian permohonan sesuai jenis yang dipilih seperti berikut ini :  

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status dokumen default adalah DRAFT untuk keperluan edit isian. Untuk 

memastikan data permohonan mulai diproses/verifikasi, pemohon harus mengubah status dokumen 

menjadi FINAL. 

 

� Klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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C.1.2. PERMOHONAN PEMERIKSAAN 

Yang dimaksud permohonan pemeriksaan dibagian ini adalah termasuk pemeriksaan Pendahuluan, 

Vegetatatif, Berbunga, Masak, Lapangan1, Lapangan2, Lapangan3 dan Alat Panen. 

Menu/Tombol proses pemeriksaan ini akan aktif jika proses sebelumnya sudah dilalui dengan hasil yang 

MEMENUHI SYARAT/LULUS (diverifikasi/diperiksa oleh petugas). Setelah tombol setiap tahapan proses aktif, 

pemohon harus mengajukan permohonan pemeriksaan dengan cara meng-klik tombol tersebut sehingga 

status menjadi ‘PERMOHONAN’. 

C.1.2.1. MEMBUAT PERMOHONAN BARU 

Berikut adalah ilustrasi membuat permohonan pemeriksaan pendahuluan baru : 

� Klik tombol Pendahuluan, sehingga tampil halaman permohonan pemeriksaan pendahuluan seperti 

berikut ini : 

                                                              

� Klik tombol Permohonan Baru, sehingga tampil halaman form permohonan pemeriksaan pendahuluan 

seperti berikut ini : 

                                                                     

� Klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 

C.1.2.2. CETAK PERMOHONAN DAN HASIL PEMERIKSAAN 

 Sedangkan untuk cetak permohonan maupun hasil dapat dilakukan dari halaman permohonan pemeriksaan 

tersebut. Pada contoh diatas (Pemeriksaan Pendahuluan) kita dapat menggunakan tombol Mohon dan Hasil 

seperti berikut ini : 
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C.1.3. PERMOHONAN UJI LABORATORIUM 

Permohonan Uji  Laboratorium ini dapat diakses setelah tombol aktif (syarat proses sebelumnya berhasil 

dilalui). 

C.1.3.1. MEMBUAT PERMOHONAN BARU 

Berikut adalah ilustrasi membuat permohonan uji laboratorium baru : 

� Klik tombol Uji Laboratorium, sehingga tampil halaman permohonan pemeriksaan pendahuluan seperti 

berikut ini : 

                                                          

� Klik tombol Permohonan Baru, sehingga tampil halaman form permohonan uji lab seperti berikut ini : 

         

� Klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 

C.1.3.2. CETAK PERMOHONAN DAN HASIL UJI LAB 

 Sedangkan untuk cetak permohonan maupun hasil dapat dilakukan dari halaman permohonan uji lab 

tersebut, dengan menggunakan tombol Mohon dan Hasil seperti berikut ini : 
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C.1.4. PERMOHONAN NOMOR SERI LABEL 

Permohonan nomor seri label ini dapat diakses setelah tombol No Seri aktif (syarat proses sebelumnya 

berhasil dilalui). 

C.1.4.1. MEMBUAT PERMOHONAN BARU 

Berikut adalah ilustrasi membuat permohonan nomor seri label baru : 

� Klik tombol No Seri, sehingga tampil halaman permohonan pemeriksaan pendahuluan seperti berikut ini : 

                                                              

 

� Klik tombol Permohonan Baru, sehingga tampil halaman form permohonan pemeriksaan pendahuluan 

seperti berikut ini : 

 

� Klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 

C.1.4.2. CETAK PERMOHONAN DAN HASIL NOMOR SERI LABEL 

 Sedangkan untuk cetak permohonan maupun hasil dapat dilakukan dari halaman permohonan nomor seri 

label  tersebut, dengan menggunakan tombol Mohon dan Hasil seperti berikut ini : 
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C.2. PERMOHONAN REKOMENDASI ULANG (PRODUSEN/PENGEDAR) 

Baik produsen maupun pengedar dapat mengajukan rekomendasi ulang untuk berbagai keperluan. Untuk 

kebutuhan tersebut aplikasi megakomodir melalui  bagian Informasi User  yang tampil dihalaman menu utama 

pengguna. 

 

Gunakan tombol Rekom Ulang Produsen/Pengedar untuk menampilkan halaman permohonan rekom ulang 

sebagai berikut : 

 

Klik pada tombol Permohonan Baru, sehingga tampil halaman pengisian untuk melengkapi dokumen dan 

informasi keperluan rekom ulang sebagai berikut : 

 

Klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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C.3. PERMOHONAN LABEL ULANG (PRODUSEN/PENGEDAR) 

Bagian ini adalah untuk memfasilitasi Label Ulang untuk benih yang sudah berakhir tanggal 

masa edarnya. Prosedur label ulang hanya dapat digunakan pada benih yang sudah 

teregistrasi di sistem melalui nomor kelompok/lot, baik dari data benih hasil sertifikasi 

maupun pengadaan benih luar daerah/provinsi.  Untuk akses ke Modul Permohonan Label 

Ulang, arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan lalu klik pada ikon Label Ulang 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman data permohonan sertifikasi sebagai berikut : 

  

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk membuat permohonan label ulang baru 

• Tombol  2 digunakan untuk mencetak permohonan label ulang 

• Tombol  3 digunakan untuk mencari data permohonan label ulang 

• Tombol  4 digunakan untuk membuat permohonan nomor seri baru,  tombol proses ini akan aktif 

bila proses ujilab sudah memenuhi syarat. 

Selanjutnya dalam pengisian formulir permohonan label ulang, pengguna hanya perlu memasukkan data 

nomor lot sebagai berikut : 

     

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 
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C.4. PENGADAAN BENIH (PRODUSEN/PENGEDAR) 

Bagian ini disediakan untuk memfasilitasi pencatatan data benih yang berasa dari luar 

daerah/provinsi. Sehingga dapat menambah perhitungan stok benih dalam sistem dan data 

hasil registrasi pengadaan benih ini dapat digunakan kembali dalam modul label ulang, modul 

penyaluran benih dan modul cek mutu benih melalui kode nomor kelompok atau nomor lot. 

Untuk akses ke Modul Pengadaan Benih, arahkan kursor ke grup Pengawasan Distribusi 

Benih lalu klik pada ikon Pengadaan Benih. 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman data pengadaan benih sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data pengadaan baru 

• Tombol  2 digunakan untuk mengedit data pengadaan benih 

• Tombol  3 digunakan unutk menghapus data pengadaan benih 

• Tombol  4 digunakan untuk mencari data pengadaan benih 

Berikut adalah form isian data pengadaan benih : 

 

 

1 

4 

2 

3 
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C.5. PENYALURAN BENIH (PRODUSEN/PENGEDAR) 

Bagian ini disediakan untuk memfasilitasi pencatatan penyaluran benih. Syarat utama modul 

ini dapat berfungsi dengan baik adalah bahwa benih yang disalurkan sudah teregistrasi dalam 

sistem dan dapat diakses melalui kode nomor kelompok atau nomor lot. Untuk akses ke Modul 

Penyaluran Benih, arahkan kursor ke grup Pengawasan Distribusi Benih lalu klik pada ikon 

Penyaluran Benih. 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman data penyaluran benih sebagai berikut : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk menambah data penyaluran baru 

• Tombol  2 digunakan untuk mengedit data penyaluran benih 

• Tombol  3 digunakan unutk menghapus data penyaluran benih 

• Tombol  4 digunakan untuk mencari data penyaluran benih 

Berikut adalah formulir isian data penyaluran benih : 

 

 

1 

4 

2 

3 
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D. BAGIAN PETUGAS 

Menu yang disediakan untuk petugas  adalah sebagai berikut : 

• Grup Menu Permohonan 

 

• Grup Menu Pemeriksaan Lapangan 

 

• Grup Menu Pengawasan Distribusi Benih 

 

• Grup Menu Mutu Benih Dan Legalisasi Label  

 

Tampil tidaknya grup menu diatas tergantung dari klasifikasi Petugas yang terdiri dari : 

• Lapangan 

• Laboratorium  

• Verifikator 
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D.1. SERTIFIKASI BENIH 

Untuk akses ke Modul Permohonan Sertifikasi, arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik 

pada ikon Sertifikasi Benih berikut : 

 

Aplikasi selanjutnya akan menampilkan halaman data permohonan sertifikasi sebagai berikut : 

  

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk melihat detil permohonan sertifikasi 

• Tombol  2 digunakan untuk mencetak formulir permohonan sertifikasi 

• Tombol  3 digunakan untuk mencari data permohonan sertifikasi 

• Tombol  4 adalah sekelompok tombol proses yang akan aktif sesuai dengan tahapan proses yang 

telah dilakukan dimulai dari  Verifikasi, Pendahuluan  dan seterusnya tergantung jenis benih. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 
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D.1.1. VERIFIKASI PERMOHONAN BARU 

Berikut adalah tahapan verifikasi permohonan baru : 

� Klik pada tombol Verifikasi sebagai berikut :  

                                                      

 

� Setelah dilengkapi, status hasil verifikasi dipilih sesuai dengan keperluan, lalu klik tombol Simpan (untuk 

menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.2. PEMERIKSAAN LAPANGAN 

D.2.1. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan pendahuluan : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Pendahuluan sebagai berikut :  

                                                                   

Lanjutkan dengan klik pada tombol Entri Hasil. 

 

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Entri Hasil. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pemeriksaan Lapangan Data lalu klik pada ikon Pendahuluan untuk 

membuka data tabel 

pendahuluan : 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Pemeriksaan ke : 1  

� Kedua cara diatas akan menghasilkan 

halaman isian pemeriksaan sebagai 

berikut :  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status 

hasil verifikasi dipiih sesuai dengan 

keperluan, lalu klik tombol Simpan 

(untuk menyimpan data) atau Batal 

(untuk batal simpan data). Selesai. 



Sertifikasi online versi 3.0 2018 

 

Panduan Operasional Aplikasi | D. BAGIAN PETUGAS 35 

D.2.2. PEMERIKSAAN VEGETATIF 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan vegetatif : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Vegetatif sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Entri Hasil. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pemeriksaan Lapangan Data lalu klik pada ikon Vegetatif untuk 

membuka data tabel 

vegetatif : 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Pemeriksaan ke : 1  

� Kedua cara diatas akan menghasilkan 

halaman isian pemeriksaan sebagai berikut :  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai dengan keperluan, lalu 

klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) 

atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.2.3. PEMERIKSAAN BERBUNGA 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan berbunga : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Berbunga sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Entri Hasil. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pemeriksaan Lapangan Data lalu klik pada ikon Berbunga untuk 

membuka data tabel berbunga : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Pemeriksaan ke : 1  

 

� Kedua cara diatas akan menghasilkan 

halaman isian pemeriksaan sebagai 

berikut:  

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status 

hasil verifikasi dipiih sesuai dengan 

keperluan, lalu klik tombol Simpan (untuk 

menyimpan data) atau Batal (untuk batal 

simpan data). Selesai. 
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D.2.4. PEMERIKSAAN MASAK 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan masak : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Masak sebagai berikut :  

                      

 

                                              

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Entri Hasil. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pemeriksaan Lapangan Data lalu klik pada ikon Masak untuk 

membuka data tabel masak : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Pemeriksaan ke : 1  

 

� Kedua cara diatas akan menghasilkan 

halaman isian pemeriksaan sebagai 

berikut :  

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status 

hasil verifikasi dipiih sesuai dengan 

keperluan, lalu klik tombol Simpan 

(untuk menyimpan data) atau Batal 

(untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.2.5. PEMERIKSAAN LAPANGAN 1 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan lapangan1 : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Lapangan Pertama sebagai berikut :  

                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Entri Hasil. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pemeriksaan Lapangan Data lalu klik pada ikon Lapangan1 untuk 

membuka data tabel lapangan 1 : 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Pemeriksaan ke : 

1  

� Kedua cara diatas akan 

menghasilkan halaman isian 

pemeriksaan sebagai berikut :  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik tombol 

Simpan (untuk menyimpan data) 

atau Batal (untuk batal simpan 

data). Selesai. 
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D.2.6. PEMERIKSAAN LAPANGAN 2 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan pendahuluan : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Pendahuluan sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Entri Hasil. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pemeriksaan Lapangan Data lalu klik pada ikon Lapangan2 untuk 

membuka data tabel lapangan 2 : 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Pemeriksaan ke : 1  

� Kedua cara diatas akan menghasilkan 

halaman isian pemeriksaan sebagai 

berikut :  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status 

hasil verifikasi dipiih sesuai dengan 

keperluan, lalu klik tombol Simpan 

(untuk menyimpan data) atau Batal 

(untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.2.7. PEMERIKSAAN ALAT PANEN 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan alat panen : 

� Klik pada tombol Alat Panen sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Entri Hasil. 

� Kemudian akan tampil 

halaman pemriksaan alata 

panen sebagai berikut:  

 

 

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik 

tombol Simpan (untuk 

menyimpan data) atau 

Batal (untuk batal simpan 

data). Selesai. 
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D.2.8. PEMERIKSAAN HAMA PENYAKIT 

Pada setiap halaman pemeriksaan lapangan telah disediakan menu/tombol untuk pengisian hasil pemeriksaan 

hama penyakit. Sebagai ilustrasi kita menggunak halaman pemeriksaan vegetatif. 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan hama penyakit : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Vegetatif sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Entri Hama. 

� Selanjutnya aplikasi akan menampilkan halaman formulir pengisian data hama penyakit sebagai berikut :  

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status hasil verifikasi dipiih sesuai dengan keperluan, lalu klik tombol 

Simpan (untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.2.9. PEMERIKSAAN DIGUDANG 

Berikut adalah tahapan pemeriksaan digudang : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Pemeriksaan digudang sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Edit. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pemeriksaan Lapangan Data lalu klik pada ikon Pendahuluan untuk 

membuka data tabel pendahuluan : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Pemeriksaan ke : 1  

� Kedua cara diatas akan 

menghasilkan halaman isian 

pemeriksaan sebagai berikut :  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik 

tombol Simpan (untuk 

menyimpan data) atau Batal 

(untuk batal simpan data). 

Selesai. 
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D.2.10. UJI LABORATORIUM SERTIFIKASI 

Pada aplikasi ini Uji Laboratorium diakomodir dalam urutan proses sebagai berikut : 

� Permohonan (pemohon) > 1. Verifikasi  > 2. Pengambilan Sampel  >  3. Terima Sampel  > 4. Hasil Uji 

D.2.10.1. VERIFIKASI PERMOHONAN 

Berikut adalah langkah-langkah Verifikasi  Uji Laboratorium : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Uji Laboratorium sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Proses. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon 

Ujilab Sertifikasi untuk membuka data tabel uji laboratorium : 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Proses  

� Kedua cara diatas akan 

menghasilkan halaman isian 

verifikasi sebagai berikut :  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). 

Selesai. 
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D.2.10.2. PENGAMBILAN SAMPEL 

Berikut adalah langkah-langkah Pengambilan Sampel  Uji Laboratorium : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Uji Laboratorium sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Sampel ke 1 (warna biru). 

�  Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon 

Ujilab Sertifikasi untuk membuka data tabel uji laboratorium : 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Sampel ke 1  

� Kedua cara diatas 

akan menghasilkan 

halaman isian 

pengambilan sampel 

sebagai berikut :  

 

� Setelah diisi 

selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi 

dipiih sesuai dengan 

keperluan, lalu klik 

tombol Simpan 

(untuk menyimpan 

data) atau Batal 

(untuk batal simpan 

data). Selesai. 
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D.2.10.3. PENERIMAAN SAMPEL 

Berikut adalah langkah-langkah Penerimaan Sampel  Uji Laboratorium : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Uji Laboratorium sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Sampel ke 1. 

�  Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon 

Ujilab Sertifikasi untuk membuka data tabel uji laboratorium : 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Sampel ke 1  

� Kedua cara diatas akan 

menghasilkan halaman 

isian penerimaan sampel 

sebagai berikut:  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu 

klik tombol Simpan 

(untuk menyimpan data) 

atau Batal (untuk batal 

simpan data). Selesai. 
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D.2.10.4. HASIL UJI LABORATORIUM 

Berikut adalah langkah-langkah Hasil   Uji Laboratorium : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Uji Laboratorium sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Permohonan (kolom Status Ujilab). 

�  Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon 

Ujilab Sertifikasi untuk membuka data tabel uji laboratorium : 

 

 

 

               

 

Kemudian tombol Permohonan (kolom Status 

Ujilab)  

� Kedua cara diatas akan menghasilkan halaman 

isian hasil ujilab sebagai berikut :  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai dengan keperluan, lalu klik 

tombol Simpan (untuk menyimpan data), 

Simpan dan Cetak (untuk menyimpan dan 

sekaligus mencetak hasilnya) atau Batal (untuk 

batal simpan data). Selesai. 

 

 

 



Sertifikasi online versi 3.0 2018 

 

Panduan Operasional Aplikasi | D. BAGIAN PETUGAS 47 

D.2.11. NO SERI LABEL BENIH 

Berikut adalah tahapan legalisasi label : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Nomor Seri sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Verifikasi. 

� Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon No 

Seri Label Benih untuk membuka data tabel pendahuluan : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Permohonan  

� Kedua cara diatas akan menghasilkan halaman 

isian verifikasi nomor seri label sebagai berikut :  

 

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai dengan keperluan, lalu 

klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) 

atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.3. REKOMENDASI PRODUSEN 

Berikut adalah tahapan proses rekomendasi produsen oleh petugas : 

D.3.1. VERIFIKASI PERMOHONAN 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik pada ikon Rekom Produsen untuk membuka 

data tabel pendahuluan : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Verifikasi  

� Selanjutnya aplikasi akan 

menampilkan haaman berikut : 

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik tombol 

Simpan (untuk menyimpan data), 

Cetak Tanda Terima (untuk 

mencetak tanda terima dokumen), 

Cetak Penolakan (untuk mencetak 

surat penolakan) atau Batal (untuk 

batal simpan data). Selesai. 
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D.3.2. PENILAIAN REKOMENDASI 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik pada ikon Rekom Produsen untuk membuka 

data tabel pendahuluan : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Penilaian   

 

� Selanjutnya aplikasi akan 

menampilkan haaman berikut : 

 

 

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik tombol 

Simpan (untuk menyimpan data), 

Simpan dan Cetak (untuk mencetak 

sekaligus menyimpan data) atau 

Batal (untuk batal simpan data). 

Selesai. 
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D.3.3. REKOMENDASI FINAL 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik pada ikon Rekom Produsen untuk membuka 

data tabel pendahuluan : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Rekomendasi    

� Selanjutnya aplikasi 

akan menampilkan 

halaman  rekomendasi 

produsen final berikut : 

 

 

 

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu 

klik tombol Simpan 

(untuk menyimpan data), Cetak Rekomendasi (untuk mencetak surat rekomendasi), Cetak Penolokan 

(untuk mencetak surat penola atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sertifikasi online versi 3.0 2018 

 

Panduan Operasional Aplikasi | D. BAGIAN PETUGAS 51 

D.4. REKOM ULANG PRODUSEN 

Berikut adalah tahapan proses rekomendasi ulang oleh petugas : 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan lalu klik pada ikon Rekom Ulang Produsen untuk 

membuka data tabel masak : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Permohonan  

 

� Selanjutnya aplikasi 

akan menghasilkan 

halaman isian 

pemeriksaan sebagai 

berikut :  

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu 

klik tombol Simpan (untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.5. REKOMENDASI PENGEDAR 

Berikut adalah tahapan proses rekomendasi pengedar oleh petugas : 

D.4.1. VERIFIKASI PERMOHONAN 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik pada ikon Rekom Pengedar untuk membuka 

data tabel pendahuluan : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Verifikasi  

� Selanjutnya aplikasi akan 

menampilkan halaman  

verifikasi dokumen 

rekomendasi pengedar 

berikut : 

 

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik 

tombol Simpan (untuk 

menyimpan data), Cetak 

Tanda Terima (untuk 

mencetak tanda terima 

dokumen), Cetak Penolakan 

(untuk mencetak surat 

penolakan) atau Batal (untuk 

batal simpan data). Selesai. 
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D.4.2. PENILAIAN REKOMENDASI 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik pada ikon Rekom Produsen untuk membuka 

data tabel pendahuluan : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Penilaian   

 

� Selanjutnya aplikasi akan 

menampilkan halaman 

penilaian kelayakan berikut : 

 

 

 

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik 

tombol Simpan (untuk 

menyimpan data), Simpan 

dan Cetak (untuk mencetak 

sekaligus menyimpan data) 

atau Batal (untuk batal 

simpan data). Selesai. 
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D.4.3. REKOMENDASI FINAL 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik pada ikon Rekom Produsen untuk membuka 

data tabel pendahuluan : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Rekomendasi    

� Selanjutnya aplikasi akan menampilkan halaman  rekomendasi pengedar final berikut  : 

 

 

 

 

 

� Setelah diisi 

selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi 

dipiih sesuai dengan 

keperluan, lalu klik 

tombol Simpan 

(untuk menyimpan 

data), Cetak 

Rekomendasi (untuk 

mencetak surat rekomendasi), Cetak Penolokan (untuk mencetak surat penola atau Batal (untuk batal 

simpan data). Selesai. 
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D.6. REKOM ULANG PENGEDAR 

Berikut adalah tahapan proses rekomendasi ulang oleh petugas : 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan lalu klik pada ikon Rekom Ulang Pengedar untuk 

membuka data tabel masak : 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Permohonan  

 

� Selanjutnya aplikasi 

akan menghasilkan 

halaman isian 

pemeriksaan sebagai 

berikut :  

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu 

klik tombol Simpan 

(untuk menyimpan data) atau Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.7. LABEL ULANG 

Pada aplikasi ini Label Ulang diakomodir dalam urutan proses sebagai berikut : 

� Permohonan (pemohon) > 1. Verifikasi  > 2. Pengambilan Sampel  >  3. Terima Sampel  > 4. Hasil Uji 

>No Seri Label Ulang 

D.7.1. VERIFIKASI PERMOHONAN 

� Arahkan kursor ke grup Registrasi Permohonan Data lalu klik pada ikon Label Ulang untuk membuka data 

tabel label ulang : 

 

 

 

               

 

 

         Kemudian tombol Verifikasi  

� Selanjutnya aplikasi 

akan menampilkan 

halaman verifikasi 

sebagai berikut : 

 

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu 

klik tombol Simpan (untuk menyimpan data), Cetak BA Penarikan Label (untuk mencetak berita acara 

penarikan label) dan Batal (untuk batal simpan data). Selesai. 
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D.7.2. PENGAMBILAN SAMPEL 

Berikut adalah langkah-langkah Pengambilan Sampel  Uji Laboratorium : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Uji Laboratorium sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Ambil Sampel (warna biru). 

�  Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon 

Ujilab Label Ulang untuk membuka data tabel uji laboratorium : 

 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Tgl Ambil  

� Kedua cara diatas akan menghasilkan 

halaman isian pengambilan sampel 

sebagai berikut :  

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik tombol 

Simpan (untuk menyimpan data), 

Cetak Ambil sampel (untuk 

mencetak formulir pengambilan 

sampel), Cetak Pengeriman Sampel 

(untuk mencetak formulir pengiriman 

sampel) atau Batal (untuk batal 

simpan data). Selesai. 
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D.7.3. HASIL UJI LABORATORIUM 

Berikut adalah langkah-langkah Pengambilan Sampel  Uji Laboratorium : 

� Cara pertama, Klik pada tombol Uji Laboratorium sebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Hasil Uji Lab (warna biru). 

�  Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon 

Ujilab Label Ulang untuk membuka data tabel uji laboratorium : 

 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Status Uji Lab  

� Kedua cara diatas akan menghasilkan 

halaman isian hasil ujilab sebagai 

berikut :  

 

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik tombol 

Simpan (untuk menyimpan data), 

Cetak Hasil Uji (untuk mencetak hasil 

uji lab) atau Batal (untuk batal 

simpan data). Selesai.  
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D.7.4. NO SERI LABEL ULANG 

Berikut adalah langkah-langkah legalisasi nomor seri label ulang : 

� Cara pertama, Klik pada tombol No Serisebagai berikut :  

                                                                   

 

 

 

 

 

Kemudian klik pada tombol Verifikasi. 

�  Cara kedua, arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon 

No Seri Label Ulanguntuk membuka data tabel nomor seri label : 

 

 

 

 

               

         Kemudian tombol Permohonan (kolom verifikasi)  

� Kedua cara diatas akan menghasilkan 

halaman isian pengambilan sampel 

sebagai berikut :  

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik tombol 

Simpan (untuk menyimpan data) 

atau Batal (untuk batal simpan data). 

Selesai. 
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D.8. CEK MUTU BENIH 

Pada aplikasi ini Cek Mutu Benih diakomodir dalam urutan proses sebagai berikut : 

�  1. Registrasi  Cek Mutu > 2. Hasil Uji 

D.8.1. REGISTRASI 

Berikut adalah langkah-langkah registrasi mutu benih : 

�  Arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon Cek Mutu 

Benih untuk membuka data tabel cek mutu benih : 

 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Tambah Data Baru  

� Selanjutnya aplikasi akan 

menampilkan halaman isian 

data pengambilan sampel 

cek mutu benih sebagai 

berikut :  

 

 

� Setelah diisi selengkap 

mungkin, status hasil 

verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik 

tombol Simpan (untuk 

menyimpan data) atau Batal 

(untuk batal simpan data). 

Selesai. 
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D.8.2. HASIL UJI LABORATORIUM 

Berikut adalah langkah-langkah hasil uji laboratorium : 

�  Arahkan kursor ke grup Pengujian Mutu benih dan Legalisasi Label Data lalu klik pada ikon Cek Mutu 

Benih untuk membuka data tabel cek mutu benih : 

 

 

 

 

               

 

         Kemudian tombol Permohonan (Kolom status ujilab)  

� Selanjutnya aplikasi akan 

menampilkan halaman isian data 

hasil uji lab sebagai berikut :  

 

 

� Setelah diisi selengkap mungkin, 

status hasil verifikasi dipiih sesuai 

dengan keperluan, lalu klik tombol 

Simpan (untuk menyimpan data) 

atau Batal (untuk batal simpan data). 

Selesai. 

 

 

 

 

E. BAGIAN CALON PRODUSEN/PENGEDAR BENIH 

Bagian ini menjelaskan bahwa aplikasi dapat diakses juga oleh kalangan bukan pengguna atau calon pengguna. 

Dalam hal ini adalah calon produsen dan calon pengedar. 

Dimana fasilitas ini digunakan untuk mendaftarkan badan usaha/perusahaan agar memperoleh legalisasi 

berupa nomor rekomendasi yang selanjutnya dapat digunakan juga sebagai kode pengguna aplikasi. 

Untuk masuk ke aplikasi, arahkan ke menu navigasi [Pengawasan dan Sertifikasi Benih] berikut : 
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Setelah menu tersebut diklik, akan tampil halaman login aplikasi utama seperti dibawah ini : 

 

Untuk mendaftarkanpermohonan rekomendasi, pengguna dapat langsung meng-klik link Lihat Detil (hijau 

untuk produsen/ merah untuk pengedar) 

Misalnya calon produsen akan mendaftar, maka akan tampil halaman berikut ini : 

 

Keterangan tombol menu : 

• Tombol  1 digunakan untuk membuat permohonan baru 

• Tombol  2 digunakan untuk mengedit permohonan rekomendasi (syarat status masih DRAFT) 

• Tombol  3 digunakan untuk menghapus  permohonan rekomendasi 

• Tombol  4 digunakan untuk mencari data rekomendasi 

1 

2 

3 

4 


