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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasikan diri
terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang di
dapat selama perkuliahan dan diterapkan pada suatu instansi selama beberapa bulan.
Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala
atau masalah yang dihadapi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan selama 2
bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2017.
Penempatan PKL pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ini dibagi
menjadi beberapa bagian bidang kerja yaitu bagian bidang Tata Usaha, bidang
Laboratorium Teranokoko, bidang Pangan BB dan Mikrologi, bidang Pemeriksaan
dan Penyidikan, dan bidang Sertifikasi & LIK. Pada bidang Pemeriksaan dan
Penyidikan kegiatan PKL yang dilakukan pada saat ditempatkan di sub bagian
Pemeriksaan dan Penyidikan adalah menerima sampel obat dan makanan lalu
menginputkan data sampel dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Dan
memberikan sampel kelaboratorium untuk diuji di laboratorium.
Praktik Kerja Lapangan ini harus memiliki kedisiplinan tinggi untuk
mencapai suatu hasil yang memuaskan dalam setiap menyelesaikan tanggung jawab
pekerjaan yang diberikan. Dan dari pekerjaan yang diberikan tanggung jawab kepada
penulis membuat penulis mengerti dan memahami bagaimana cara sistem dalam
suatu perusahaan berjalan, salah satunya adalah di Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (BBPOM).
Kata Kunci : PKL, SIPT, Disiplin.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu
Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang melakukan layanan publik
kepada masyarakat, sebagai oraganisasi yang terbuka (open-organization) dan
sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada public (publick accountable).
Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001,
BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang
berlaku, sedangkan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
di Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14
Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang
meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif,
obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan
pangan dan bahan berbahaya.
BPOM salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang telah
memakai sistem informasi di mana sistem ini digunakan untuk menjalankan
aktivitas kerjanya, sehingga lebih teratur dan terarah dengan waktu yang lebih
efisien.
Kegiatan impor dan ekspor telah menjadi bagian dari perusahaan, namun
memerlukan adanya surat keterangan impor maupun ekspor. BPOM
memberikan pelayanan tersebut untuk keperluan surat keterangan impor
maupun ekspor yang di butuhkan perusahaan yaitu sertifikat kesehatan. Sistem
informasi yang digunakan yaitu “APLIKASI ONLINE E-BPOM”. Aplikasi EBPOM adalah aplikasi untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses
perizinan importasi obat jadi, bahan baku obat, bahan baku dan produk obat
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tradisional, kosmetika, produk komplemen, bahan baku pangan, bahan
tambahan pangan dan produk pangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia.
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk menganalisis EBPOM, dengan menganalisis sistem maka akan akan mengetahui Performance,
Information,

Economy,

Control,

Eficiency

and

Service

dari

sistem.

Menganalisis sistem informasi ini juga untuk mengidentifikasikan dan
mengevaluasi permasalahan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang
diharapkan dapat diusulkan perbaikan dari sistem informasi tersebut. Setelah
menganalisis diharapkan akan lebih mengembangkan daya kerja sistem,
memperkecil resiko sistem, dan menjadi nilai tersendiri untuk Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
1.2

Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung
adalah sebagai berikut:
1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang diproleh selama perkuliahan
untuk memecahkan berbagai permasalahan khusus nya dalam bidang
teknologi inforamsi yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui arsitektur dan implementasi teknologi informasi secara
praktis pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota
Bandar Lampung.
3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi calon lulusan di dunia
kerja agar ketika lulus nanti dapat berkomunikasi dan bersikap dengan baik
serta bertanggung jawab dengan pekerjaannya nanti.
4. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai
dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah serta pengalaman dalam
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bersosialisasi dengan lingkungan kerja Balai Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BBPOM).
1.3

Kegunaan PKL
Adapun kegunaan dari pelaksanaan kegiatan Pratik Kerja Lapangan ini antara
lain:
1. Bagi Mahasiswa
a) Memperoleh informasi dari data-data statistik seperti data sensus
ekonomi 2016 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) kota Bandar Lampung
b) Dapat mengetahui sumberdaya teknologi informasi yang digunakan
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)saat ini.
c) Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan meningkatkan
keterampilan dalam melaksanakan tugas – tugas yang ada di lingkungan
kerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota
Bandar Lampung terutama dibidang teknologi informasi.

1.

Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK)
Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat
Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan Pihak Badan Pusat Statistik
Kota Bandar Lampung, dengan begitu Praktek Kerja Lapangan dapat mempromosikan keberadaan Akademik di tengah-tengah dunia kerja.

2.

Bagi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar
Lampung
Dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerjayang berwawasan akademik
dari Praktek Kerja Lapangan tersebut. Pihak Balai Besar Pengawasan Obat
dan Makanan (BBPOM)akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan
bidangnya

dan kemudian laporan praktek
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kerja lapangan dapat

dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi umum
instansi terkait.
1.4

Tempat PKL
Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di instansi
pemerintah Badan Pusat Statistik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) Kota Bandar Lampung, yang beralamat di ll. Dr.Susilo No.105
Pahoman Bandar Lampung.

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 bulan
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi dimulai tanggal
10 Juli 2017 s/d 2 September 2017 dan disesuaikan dengan kebijaksanaan
instansi/perusahaan mulai hari senin s/d Kamis pukul 08.00 WIB s/d 16.30
WIB sedangkan hari Jumat pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Sejarah Singkat Perusahaan
Pengaturan dibidang farmasi dimulai sejak didirikannya Dv.G (De Dients
van De ValksGezonheid) yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh
Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan
Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jendral Farmasi hingga tahun
1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan pembekalan
farmasi (BBPOM, 2016).
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Farmasi dibantu
oleh:
1. lembaga farmasi nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan
penelitian dibidang kefarmasian
2. pabrik Farmasi Departemen Kesehatan
3. Depot Farmasi Pusat
4. Sekolah Menengah Farmasi Departemen Kesehatan
Pada tahun 1973, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi
menjadi Direktorat Jenderal Obat dan Makanan, dengan tugas pokok
melaksanankan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat
kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya lainnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktoratini dibentuk unit
pelaksana teknis yaitu pusat pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai
Pengawas Obat dan Makanan diseluruh Provinsi. Berdasarkan Keputusan
Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Kepres No
103/2002

tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi,

Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan
POM ditetapkan sebagai LembagaPemerintah Non Depratemen (LPND) yang
bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri
Kesehatan (BBPOM, 2016).
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Pembentuk Badan POM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 februari
2001, tentang organisasidan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: 34/M.PAN/2/2001 tanggal 01 Februari 2001.
Setelah semua keputusan dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan yang
ditunjukan Independensinya dalammengawasi peredaran obat dan makanan
ditengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.2

Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi BBPOM
Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya
saing bangsa.
2. Misi BBPOM
a) Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko
untuk melindungi

masyarakat

b) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan
c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.
2.3

Logo Balai Besar Pengawaas Obat dan Makanan
Logo Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan terbagi menjadi 5 unsur

yaitu:
1. Unsur Pertama, bentuk “Tameng” yang melambangkan perlindungan
terhadap masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi
persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu.
2. Unsur Kedua, bentuk “Checklist” yang merepresentasikan trust atau rasa
kepercayaan.
3. Unsur Ketiga, bentuk “Mata Elang” yang mempunyai makna memiliki
pandangan yang tajam sesuai dengan fungsi Badan Pengawas Obat dan
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Makanan yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dengan
melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonsesia.
4. Unsur Keempat, bentuk “Garis yang berdiri tegak dari tipis menjadi
semakin tebal” yang melambangkan langkah kedepan, yaitu perubahan
kelembagaan Direktorat Jenderal Obat dan Makanan menjadi Badan
Pengawas Obat dan Makanan, selain itu dapat juga dilihat bahwa Badan
Pengawas Obat dan Makanan memberikan perlindungan (dilambangkan
dengan garis hijau) kepada masyarakat (garis biru tebal) dari Obat dan
Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan
mutu.
5. Unsur Kelima, warna biru pekat (Dark Blue) yang menggambarkan
perlindungan dan warna hijau (Green) menggambarkan Scientific base
(BBPOM, 2015).
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Logo Badan POM RI di tampilkan pada gambar 1 berikut ini :

Gambar 1 Logo BPOM RI

2.4

Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
Struktur Organisasi Balai Besar POM Bandar Lampung ditunjukkan pada
gambar 2 berikut ini(BBPOM, 2017):

Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
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2.4.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
1. Kedudukan
Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju dan supaya
tujuan standarnisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka
pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi
pelaksanaan mengenai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip
pembangunan

yang

antara

lain

menyatakan

bahwa

pembangunan

dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah dan karena itu
menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui pengaturan dan
pengendalian oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat dicapai
dengan baik. Ibid
Pemerintah melindungi konsumen dengan cara mengatur pengendalian
mengawasi produksi, distribusi dan pengedaran produk makanan sehingga
konsumen tidak dirugikan baik kesehatan maupun keuangannya. Pengawasan
yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak produsen bertujuan untuk
membina dan mengembangkan usaha di bidang produksi dan distribusi serta
menciptakan usaha perdagangan yang jujur.
Balai Besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) yang dahulunya
adalah Direktrorat Jenderal pengawasan obat dan makanan di bawah
Departemen Kesehatan yang tugas dan fungsinya menjalankan sebagian
kewenangan di bidang obat dan makanan, sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 130/Menkes/SK/I/2000 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. Sesuai dengan perundangundangan yang ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang
berlaku, yaitu :
1. Ordonansi tentang Obat Keras
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
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5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
2.

Tugas Pokok
A. Tugas Utama BPOM
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.Berdasarkan Pasal
67.
B. Tugas Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014,
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan
atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional,
kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan
bahan berbahaya.

3.

Fungsi
A. Fungsi Utama BPOM
Berdasarakan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001,
BPOM mempunyai fungsi :
1. Pengkajian

dan

penyusunan

kebijakan

nasional

di

bidang

pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan
Makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bindang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata
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laksana,

kepegawaian,

keuangan,

kearsipan,

persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

B.

Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014,
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi :
1.

Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.

2.

Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan
penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif,
obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan
berbahaya.

3.

Pelaksanaan pemeriksaanlaboratorium, pengujian dan penilaian
mutu produk secara mikrobiologi.

4.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi

5.

Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.

6.

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan

7.

Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.

8.

Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.

9.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

10. Pelaksanaan

tugas

lain

yang

ditetapkan

oleh

Kepala

BadanPengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang
tugasnya.
1.

Kewenangan
Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001,
BPOM memiliki kewenangan :
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
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2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif)
tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan
Makanan.
5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan
industri

farmasi.

Penetapan

pedoman

penggunaan

konservasi,

pengembangan dan pengawasan tanaman Obat(BBPOM, 2016).
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL : AGUNG SETIA BUDI (14312288)
3.1.1

Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) Kota Bandar Lampung di sub bagian PEMDIK yang merupakan salah
satu bagian penting yang mengelola dan menerima sampel kosmetik dan
makanan lalu menginputkan data sampel dalam Sistem Informasi Pelaporan
Terpadu (SIPT). Dan memberikan sampel kelaboratorium untuk diuji di
laboratorium.

Aktivitas penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian
Pemeriksaan dan Penyidik :
a) Penginputan data sampel kosmetik.
b) Penginputan data sampel pangan.
c) Pembuatan surat tanda terima sampel kosmetik
d) Penginputan data sampel pangan Ke SIPT (Sistem Informasi Pelayanan
Terpadu)
3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis diberikan

arahan oleh pembibing tentang kegiatan kerja perusahaan, profil perusahaan,
menjelaskan bagian-bagian yang di BPOM dan pembagian bidang untuk
pelaksana PKL. Selanjutnya penulis diperkenalkan dengan pegawai bagian
dimana penulis ditempatkan. Penulis ditempatkan pada bagian Pemeriksaan dan
Penyidik, adapun pekerjaan yang diberikan kepada penulis yaitu:
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A. Penginputan data sampel kosmetik
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk
membantu proses penginputan data sampel kosmetik. Data sampel
kosmetik berupa Nama Sroduk/Sampel, Bentuk, Volume, Isi, Nomor
Registrasi, Tanggal Kedaluarsa, Komposisi, Cara Penggunaan, Claim
Produk, Peringatan, Nama Alamat tempat di beli dan Tanggal Pembelian.
Setelah dilakukan proses data contoh produk di kemas dan diberi
label/nomor yang sesuai dengan data yang kita input, kemudian di kirim
setelah dilakukan proses data contoh produk di kemas dan diberi
label/nomor yang sesuai dengan data yang kita input, kemudian di kirim di
TPS (Tempat Peneriamaan Sampel) berikut data yang di aplikasi.

Gambar 3.1 Data Sampel Kosmetik
B. Penginputan data sampel pangan
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk
membantu proses penginputan data sampel pangan. Data sampel pangan
berupa nama produk/sampel, bentuk, volume isi, Nomor Registrasi,
Tanggal Kedaluarsa, Komposisi, Cara Penggunaan, Claim Produk,
Peringatan, Nama Alamat tempat di beli dan Tanggal Pembelian setelah
14

dilakukan proses data contoh produk kita kemas dan diberi label/nomor
yang sesuai dengan data yang kita input, kemudian di kirim di TPS
(Tempat Peneriamaan Sampel) berikut data yang di aplikasi.

Gambar 3.2 Data Sampel Pangan

C. Penginputan sampel kosmetik ke SIPT (Sistem Informasi Penginputan
Terpadu)
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk
membantu proses penginputan data sampel kosmetik ke Sistem SIPT.
Data sampel kosmetik berupa nama produk/sampel, bentuk, volume isi,
Nomor Registrasi, Tanggal Kedaluarsa, Komposisi, Cara Penggunaan,
Claim Produk, Peringatan, Nama Alamat tempat di beli dan Tanggal
Pembelian setelah dilakukan proses data contoh produk kita kemas dan
diberi label/nomor yang sesuai dengan data pangan yang telah di inputkan
di dalam aplikasi Microsoft excel.
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1. Pemeriksaan dan Entri Sampel (PEMDIK)
Role Operator

Gambar 3.3 Tampilan Menu Role Operator
Keterangan :
a. Menu Sampling Baru
Menu ini berfungsi untuk mengisikan data sampel, didalam menu ini
dibagi menjadi 3 Form entri yaitu :
-

Data Pemeriksaan Sampel

-

Data pengirim Sampel

-

Data Sampel
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2. Form Entri Data Pemeriksaan Sampel

Gambar 3.4 Tampilan Form Entri Data Pemeriksaan Sampel
Keterangan :
a. Kolom Nomor Surat Tugas diisi dengan nomor surat tugas.
b. Tanggal Surat Tugas diisi dengan tanggal Surat Tugas dibuat
c. Kolom Anggaran Sampling, pilih salah satu anggaran sampling
yaitu Rutin, PJAS, Kasus Pemeriksaan, Kasus Penyidikan,
Investigasi Awal, Operasional Pos POM, dan KLB Keracunan.
d. Kolom Bulan Anggaran, pilih bulan anggaran.
e. Kolom Asal Sampel, pilih salah satu asal sampel yaitu Bidang
Pemeriksaan

dan

Penyidikan,

Seksi

Pemeriksaan,

Seksi

Penyidikan, Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Bidang Sertifikasi
dan Layanan Informasi Konsumen, Seksi Sertifikasi, Seksi
Layanan Informasi Konsumen, Seksi Sertifikasi dan Layanan
Informasi Konsumen, dan Seksi Pemeriksaan, Penyidikan,
Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.
f. Kolom Tujuan Sampling, pilih salah satu tujuan sampling yaitu
Compliance, Surveillance, Kajian, dan Tindak Lanjut Kasus.
g. Kolom Tanggal Sampling diisi dengan tanggal sampling.
h. Kolom Tempat Sampling, pilih sarana dari master data sarana
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i. Petugas Sampling, pilih petugas sampling dari master data petugas
3. Data Pengirim Sampel

Gambar 3.5 Tampilan Entri Data Pengirim Sampel

Keterangan :
a. Nama Pengirim berisikan nama pengirim yang berada di sistem
b. NIP terisi otomatis sesuai nama pengirim
4. Data Sampel

Gambar 3.6 Tampilan Entri Data Sampel
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Keterangan :
a. Kolom Komoditi, pilih salah satu komoditi yaitu Obat, Obat
Tradisional, Suplemen Makanan, Kosmetika, dan Makanan &
Minuman.
b. Kolom Komoditi Tambahan, pilih salah satu komoditi tambahan
sesuai dengan komoditi yang dipilih.
c. Kolom Nama Sampel diisi dengan nama produk sampel. Jika
produk tersebut telah ada di web registrasi maka data produk akan
otomatis muncul. Kalau pun tidak ada di web registrasi, pengguna
bisa memasukkan secara manual data produk pada isian kolom
tersebut.
d. Kolom No. Registrasi diisi dengan nomor registrasi. No.
Registrasi akan terisi otomatis jika data produk sudah ada pada
web registrasi.
e. Kolom Kategori Sampel, pilih salah satu kategori sampel sesuai
dengan komoditi yang dipilih.
f. Kolom Sub Kategori Sampel, pilih salah satu sub kategori sampel
sesuai dengan kategori sampel yang dipilih.
g. Kolom Pabrik diisi dengan nama pabrik. Pabrik akan terisi
otomatis jika data produk sudah ada pada web registrasi.
h. Kolom Importir diisi dengan nama importir. Importir akan terisi
otomatis jika data produk sudah ada pada web registrasi.
i. Kolom Bentuk Sediaan Sampel diisi dengan bentuk sediaan
sampel. Bentuk Sediaan Sampel akan terisi otomatis jika data
produk sudah ada pada web registrasi.
j. Kolom Kemasan Sampel diisi dengan kemasan sampel. Kemasan
Sampel akan terisi otomatis jika data produk sudah ada pada web
registrasi.
k. Kolom No. Bets diisi dengan nomor bets produk sampel.
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l. Kolom Keterangan ED diisi dengan tanggal ED produk sampel.
Jika hanya tercantum bulan pada ED, maka tanggal dipilih tanggal
1 pada bulan tersebut.
m. Kolom Komposisi terisi otomatis sesuai data yang ada di webreg.
n. Kolom Netto diisi dengan netto produk sampel.
o. Kolom Kondisi Sampel, pilih salah satu atau lebih kondisi sampel
yaitu Sampel Baik, Sampel Rusak, Kemasan Baik, Kemasan
Rusak, Segel Baik, dan Segel Rusak.
p. Kolom Jumlah Sampel diisi dengan jumlah sampel dan satuannya
(pilihan).
q. Kolom Pengujian diisi dengan jumlah sampel yang diuji sesuai
bidang pengujian. Jika sampel dilakukan uji kimia, maka checkbox Kimia diklik dan jumlah sampel diisikan pada kolom.
r. Kolom Harga Pembelian diisi dengan total harga pembelian
produk sampel.
5. Informasi Data Sampel
s.

Gambar 3.7 Tampilan Informasi Data Sampel
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Keterangan :
a. Kolom Catatan diisi dengan catatan.
b. Kolom Lampiran untuk melampirkan file.

c. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data dan melanjutkan entri
data
6. Menu Draft
Menu Draft berisikan data hasil entri Pemeriksaan Sampel, proses
Tambah, Edit, dan Hapus data sampel serta untuk membuat Surat
Permintaan Uji

Gambar 3.8 Tampilan Menu Draft
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3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, penulis mengalami beberapa
hambatan atau kendala, diantaranya adalah:
1) Ketika hendak menginputkan data sampel ke SIPT, karena di dalam
SIPT saya kebingungan menentukan jenis sampel yang akan di inputkan
dari data sampel yang telah di kumpulkan karena terlalu banyak jenis
sampel kosmetik.
3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
1) Solusi cara mengatasi kendala adalah dengan cara menginputan data
yang sudah terkumpul ke dalam SIPT dengan menggunakan buku
pedoman yang ada pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan agar
data yang di masukkan kedalam SIPT tidak terjadi kesalahan saat
penginputan dan sesuai dengan jenis sampel kosmetik yang harus
diinputkan.
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3.2 Pelaksanaan PKL : DIKY ILHAM NURDIANSYAH (14312187)
3.2.1

Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) Kota Bandar Lampung di sub bagian PEMDIK yang merupakan salah
satu bagian penting yang mengelola dan menerima sampel obat dan makanan lalu
menginputkan data sampel dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).
Dan memberikan sampel kelaboratorium untuk diuji di laboratorium.

Aktivitas penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian
Pemeriksaan dan Penyidik :
e) Penginputan data sampel kosmetik.
f) Penginputan data sampel pangan.
g) Pembuatan surat tanda terima sampel pangan
h) Penginputan data sampel pangan Ke SIPT (Sistem Informasi Pelayanan
Terpadu)
3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis diberikan

arahan oleh pembibing tentang kegiatan kerja perusahaan, profil perusahaan,
menjelaskan bagian-bagian yang di BPOM dan pembagian bidang untuk
pelaksana PKL. Selanjutnya penulis diperkenalkan dengan pegawai bagian
dimana penulis ditempatkan. Penulis ditempatkan pada bagian Pemeriksaan dan
Penyidik, adapun pekerjaan yang diberikan kepada penulis yaitu:
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A. Penginputan data sampel kosmetik
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk
membantu proses penginputan data sampel kosmetik. Data sampel
kosmetik berupa nama produk/sampel, bentuk, volume isi, Nomor
Registrasi, Tanggal Kedaluarsa, Komposisi, Cara Penggunaan, Clain
Produk, Peringatan, Nama Alamat tempat di beli dan Tanggal Pembelian
setelah dilakukan proses data contoh produk di kemas dan diberi
label/nomor yang sesuai dengan data yang kita input, kemudian di kirim
di TPS (Tempat Peneriamaan Sampel) berikut data yang di aplikasi

Gambar 3.9 Data Sampel Kosmetik
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B. Penginputan data sampel pangan
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk
membantu proses penginputan data sampel pangan. Data sampel pangan
berupa Nama Produk/Sampel, Bentuk, Isi, Nomor Registrasi, Nomor
Bets, Tanggal Kedaluarsa, Komposisi, Cara Penyimpanan, Claim Produk,
Peringatan, Nama Alamat tempat di beli dan Tanggal Pembelian. Setelah
dilakukan proses data contoh produk di kemas dan diberi label/nomor
yang sesuai dengan data yang kita input, kemudian di kirim di TPS
(Tempat Peneriamaan Sampel) berikut data yang di aplikasi.

Gambar 3.10 Data Sampel Pangan
C. Pembuatan surat tanda terima sampel
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis selama di
bagian PEMDIK untuk membantu proses pembuatan surat tanda terima
sampel pangan untuk dikirim ke laboratorium setelah itu akan di uji
sampel tersebut.surat itu berisi tentang No sampel pangan yang di dapat
dari database pangan yang sudah diinputkan sebelum nya,lalu nama
sampel pangan,jumlah sampel yang akan di uji,sampel yang akan di uji
terdiri dari pengujian secara kimia,mikro. pengujian secara mikro adalah
pengujian yang dilakukan terhadap bahan pangan yang meliputi uji
kuantitatif

mikroba

untuk
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menentukan

daya

tahan

suatu

makanan,sedangkan pengujian secara kimia adalah pengujian yang
digunakan untuk mengetahui kandungan gizi dari sampel pangan tersebut.
Arsip adalah penyimpanan produk sampel pangan yang akan di uji ke
laboratorium untuk di simpan di BPOM. lalu ed yaitu expire date adalah
batas penggunaan dari sampel produk pangan yang di gunakan,lalu
kategori yaitu jenis sampel yang akan di uji di laobratorium sesuai dengan
jenis produk pangan yang akan di uji,kemasan yaitu bentuk kemasan
produk yang akan di uji seperti contoh garam yang berbentuk kemasan
bungkus.

Gambar 3.11 Surat Tanda Terima Sampel
D. Penginputan sampel pangan ke SIPT (Sistem Informasi Penginputan
Terpadu)
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk
membantu proses penginputan data sampel pangan ke Sistem SIPT. Data
sampel pangan berupa nama produk/sampel, bentuk, volume isi, Nomor
Registrasi, Tanggal Kedaluarsa, Komposisi, Cara Penggunaan, Claim
Produk, Peringatan, Nama Alamat tempat di beli dan Tanggal Pembelian
setelah dilakukan proses data contoh produk kita kemas dan diberi
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label/nomor yang sesuai dengan data pangan yang telah di inputkan di
dalam aplikasi Microsoft excel.
1. Pemeriksaan dan Entri Sampel (PEMDIK)
Role Operator

Gambar 3.11 Tampilan Menu Role Operator
Keterangan :
1. Menu Sampling Baru
Menu ini berfungsi untuk mengisikan data sampel, didalam menu ini
dibagi menjadi 3 Form entri yaitu :
-

Data Pemeriksaan Sampel

-

Data pengirim Sampel

-

Data Sampel
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2. Form Entri Data Pemeriksaan Sampel

Gambar 3.12 Tampilan Form Entri Data Pemeriksaan Sampel
Keterangan :
a. Kolom Nomor Surat Tugas diisi dengan nomor surat tugas.
b. Tanggal Surat Tugas diisi dengan tanggal Surat Tugas dibuat
c. Kolom Anggaran Sampling, pilih salah satu anggaran sampling
yaitu Rutin, PJAS, Kasus Pemeriksaan, Kasus Penyidikan,
Investigasi Awal, Operasional Pos POM, dan KLB Keracunan.
d. Kolom Bulan Anggaran, pilih bulan anggaran.
e. Kolom Asal Sampel, pilih salah satu asal sampel yaitu Bidang
Pemeriksaan

dan

Penyidikan,

Seksi

Pemeriksaan,

Seksi

Penyidikan, Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Bidang Sertifikasi
dan Layanan Informasi Konsumen, Seksi Sertifikasi, Seksi
Layanan Informasi Konsumen, Seksi Sertifikasi dan Layanan
Informasi Konsumen, dan Seksi Pemeriksaan, Penyidikan,
Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.
f. Kolom Tujuan Sampling, pilih salah satu tujuan sampling yaitu
Compliance, Surveillance, Kajian, dan Tindak Lanjut Kasus.
g. Kolom Tanggal Sampling diisi dengan tanggal sampling.
h. Kolom Tempat Sampling, pilih sarana dari master data sarana
i. Petugas Sampling, pilih petugas sampling dari master data petugas
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3. Data Pengirim Sampel

Gambar 3.13 Tampilan Entri Data Pengirim Sampel
Keterangan :
a. Nama Pengirim berisikan nama pengirim yang berada di sistem
b. NIP terisi otomatis sesuai nama pengirim
4. Data Sampel

Gambar 3.14 Tampilan Entri Data Sampel
Keterangan :
a. Kolom Komoditi, pilih salah satu komoditi yaitu Obat, Obat
Tradisional, Suplemen Makanan, Kosmetika, dan Makanan &
Minuman.
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b. Kolom Komoditi Tambahan, pilih salah satu komoditi tambahan
sesuai dengan komoditi yang dipilih.
c. Kolom Nama Sampel diisi dengan nama produk sampel. Jika
produk tersebut telah ada di web registrasi maka data produk akan
otomatis muncul. Kalau pun tidak ada di web registrasi, pengguna
bisa memasukkan secara manual data produk pada isian kolom
tersebut.
d. Kolom No. Registrasi diisi dengan nomor registrasi. No.
Registrasi akan terisi otomatis jika data produk sudah ada pada
web registrasi.
e. Kolom Kategori Sampel, pilih salah satu kategori sampel sesuai
dengan komoditi yang dipilih.
f. Kolom Sub Kategori Sampel, pilih salah satu sub kategori sampel
sesuai dengan kategori sampel yang dipilih.
g. Kolom Pabrik diisi dengan nama pabrik. Pabrik akan terisi
otomatis jika data produk sudah ada pada web registrasi.
h. Kolom Importir diisi dengan nama importir. Importir akan terisi
otomatis jika data produk sudah ada pada web registrasi.
i. Kolom Bentuk Sediaan Sampel diisi dengan bentuk sediaan
sampel. Bentuk Sediaan Sampel akan terisi otomatis jika data
produk sudah ada pada web registrasi.
j. Kolom Kemasan Sampel diisi dengan kemasan sampel. Kemasan
Sampel akan terisi otomatis jika data produk sudah ada pada web
registrasi.
k. Kolom No. Bets diisi dengan nomor bets produk sampel.
l. Kolom Keterangan ED diisi dengan tanggal ED produk sampel.
Jika hanya tercantum bulan pada ED, maka tanggal dipilih tanggal
1 pada bulan tersebut.
m. Kolom Komposisi terisi otomatis sesuai data yang ada di webreg.
n. Kolom Netto diisi dengan netto produk sampel.
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5. Informasi Data Sampel

Gambar 3.15 Data Sampel
Keterangan :
a. Kolom Kondisi Sampel, pilih salah satu atau lebih kondisi sampel
yaitu Sampel Baik, Sampel Rusak, Kemasan Baik, Kemasan Rusak,
Segel Baik, dan Segel Rusak.
b. Kolom Jumlah Sampel diisi dengan jumlah sampel dan satuannya
(pilihan).
c. Kolom Pengujian diisi dengan jumlah sampel yang diuji sesuai bidang
pengujian. Jika sampel dilakukan uji kimia, maka check-box Kimia
diklik dan jumlah sampel diisikan pada kolom.
d. Kolom Harga Pembelian diisi dengan total harga pembelian produk
sampel.
e. Kolom Catatan diisi dengan catatan.
f. Kolom Lampiran untuk melampirkan file.

g. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data dan melanjutkan entri data
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6. Menu Draft
Menu Draft berisikan data hasil entri Pemeriksaan Sampel, proses
Tambah, Edit, dan Hapus data sampel serta untuk membuat Surat
Permintaan Uji

Gambar 3.16 Menu Draft
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3.2.3
1)

Kendala Yang Dihadapi
Proses Sampling Pangan yang memerlukan waktu cukup lama karena
harus melakukan penginputan secara manual dari database sampling
pangan yang terdapat di aplikasi Microsoft Excel lalu menginput
kembali ke sistem SIPT (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) .

3.2.4
1)

Cara Mengatasi Kendala
Solusinya yaitu dengan memberikan saran kepada Kepala Kantor
Bagian PEMDIK Agar menggunakan sistem Penginputan data dengan
cara Scanning Sampling produk pangan yang akan di input dengan
menggunakan metode scan Barcode sehingga mempermudah pengguna
agar dapat membaca isi dari produk pangan tersebut seperti
Komposisi,Expire date,Cara penggunaan,Peringatan dan lainya.
Barcode Adalah sekumpulan code yang berbentuk garis-garis dan
spasi,dimana masing-masing ketebalan setiap garis dan spasinya
berbeda sesuai dengan isi code tersebut (Norman Joseph Woodland dan
Bernard Silver,1940)
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3.3 Pelaksanaan PKL : SURYA PRAMBUDI (14312485)
3.3.1 Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Kota Bandar Lampung di sub bagian PEMDIK yang merupakan salah
satu bagian penting yang mengelola dan menerima sampel obat dan makanan lalu
menginputkan data sampel dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).
Dan memberikan sampel kelaboratorium untuk diuji di laboratorium.

Aktivitas penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian
Pemeriksaan dan Penyidik :
a) Penginputan data sampel kosmetik.
b) Penginputan data sampel pangan.
c) Pengarsipan surat masuk.
d) Pembuatan surat pengantar.
e) Pembuatan Sistem Penyimpan Surat Masuk Berbasis WEB.
3.3.2

Pelaksanaan Kerja
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis diberikan

arahan oleh pembibing tentang kegiatan kerja perusahaan, profil perusahaan,
menjelaskan bagian-bagian yang di BPOM dan pembagian bidang untuk
pelaksana PKL. Selanjutnya penulis diperkenalkan dengan pegawai bagian
dimana penulis ditempatkan. Penulis ditempatkan pada bagian Pemeriksaan dan
Penyidik, adapun pekerjaan yang diberikan kepada penulis yaitu:
A. Penginputan data sampel kosmetik
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk
membantu proses penginputan data sampel kosmetik. Data sampel
kosmetik berupa Nama Produk/Sampel, Bentuk, Volume, Isi, Nomor
Registrasi, Tanggal Kedaluarsa, Komposisi, Cara Penggunaan, Claim
Produk, Peringatan, Nama Alamat tempat di beli dan Tanggal Pembelian.
Setelah dilakukan proses data contoh produk di kemas dan diberi
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label/nomor yang sesuai dengan data yang kita input, kemudian di kirim
di TPS (Tempat Peneriamaan Sampel) berikut data yang di aplikasi.

Gambar 3.17 Data Sampel Kosmetik
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B. Penginputan data sampel pangan
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis selama di
bagian PEMDIK untuk membantu proses penginputan data pangan. Data
sampel pangan berupa Nama Produk/Sampel, Bentuk, Isi, Nomor
Registrasi,

Nomor

Bets,

Tanggal

Kedaluarsa,

Komposisi,

Cara

Penyimpanan, Claim Produk, Peringatan, Nama Alamat tempat di beli
dan Tanggal Pembelian. Setelah dilakukan proses data contoh produk di
kemas dan diberi label/nomor yang sesuai dengan data yang kita input,
kemudian di kirim di TPS (Tempat Peneriamaan Sampel) berikut data
yang di aplikasi.

Gambar 3.18 Data Sampel Pangan
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C. Pengarsipan surat masuk
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis selama di
bagian PEMDIK untuk membantu proses pengarsipan surat. Surat yang di
arsip diantaranya adalah surat masuk. Surat masuk adalah surat yang
masuk dibagian sekertaris sebelum di berikan kebagian PEMDIK surat di
cek oleh Kepala Balai Besar POM untuk di disposisi ke bidang PEMDIK
kemudian surat di arsipkan bedasarkan nomor surat.

Gambar 3.19 Pengarsipan Surat Masuk
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D. Pembuatan surat pengantar
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk
membantu proses pembuatan surat pengantar dalam rangka uji rujuk ke
balai besar POM di Aceh untuk Parameter Pengujian Pragmen DNA
Spesifik Babi.

Gambar 3.20 Data Sampel Kosmetik
E. Pembuatan Sistem Penyimpan Surat Masuk Berbasis WEB
Kegiatan ini merupakan kegiatan pembuatan Sistem Penyimpanan
Surat Masuk Berbasis WEB. Tujuan pembuatan sistem ini adalah untuk
mepermudah bagian PEMDIK dalam melakukan penyinpan, pengecekan
dan pencarian surat masuk ketika melakukan dines luar dan berada di
kantor.
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3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, penulis mengalami beberapa
hambatan atau kendala, diantaranya adalah:
1) Masih belum adanya sistem khusus yang digunakan dan dapat di akses
oleh pimpinan dan pegawai untuk melakukan penyimpan, pengecekan
dan pencarian surat masuk, sehingga pimpinan dan setiap pegawai yang
akan melaksanakan dinas luar harus membawa foto copy surat masuk
dan mendapat keluhan ketika melakukan pencarian surat masuk karena
harus mengecek satu persatu berkas surat yang dibawa sehingga
membutukan waktu yang cukup lama.
3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
1) Membuat sistem penyimpanan surat masuk berbasis web.
Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis dari materi
perkuliahan dan pembekalan sebelum melaksanakan praktik kerja
lapangan dibutuhkan sebuah sistem khusus yang dapat diakses oleh
seluruh pegawai untuk melihat surat masuk secara online, agar dapat di
akses kapan pun dan dimana pun oleh seluruh pegawai serta
memudahkan para pegawai yang akan melaksanakan dinas luar
sehingga dapat lebih efisien. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat
hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama
untuk mencapai tujuan tertentu. (Tata Sutabri, 2004).
Untuk

mewujudkan

hal

tersebut,

diperlukan

sebuah

proses

pengembangan perangkat lunak berupa sebuah sistem penyimpan surat
masuk berbasis web. Adapun proses-proses yang dilakukan adalah studi
literatur, identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, dan
pengujian. Sistem penyimpanan surat masuk berbasis web yang telah
dibangun ini memiliki fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan
pengguna.
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Ada 2 tipe level user yaitu admin dan user. Untuk admin dapat
melakukan input dan melihat data surat masuk, edit, dan melakukan
upload dan download hasil scan surat masuk. Sedangkan user hanya
bisa melihat data surat masuk, melakuakan pencarian dan download
hasil scan surat masuk. Dengan adanya sistem penyimpanan surat
masuk ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan pegawai dalam
melakukan pencarian surat masuk.
3.3.4.1 Perancangan Sistem Penyimpan Surat Masuk Berbasis WEB
Pada Sistem Penyimpan Surat Masuk Berbasis WEB ini digunakan oleh
admin, pimpinan dan pegawai. Dimana admin dapat melakukan input, update,
delete, upload dan download serta admin bisa menamabahkan data user.
Sedangkan pimpinan dan pegawai

hanya dapat melihat data surat masuk,

melakukan pencarian dan download surat masuk.
3.3.4.1.1

Halaman Login
Halaman

login

merupakan

halaman

yang

berfungsi

untuk

mengidentifikasi pengguna aplikasi. Dalam sistem penyimpan surat masuk
berbasis web ini terdapat 3 pengguna sistem yaitu Admin, Pimpinan dan
Pegawai. Admin adalah pengguna yang mempunyai tugas mengelola data user,
mengelola data surat masuk dan memiliki access full control. Pimpinan adalah
pengguna yang memliki access melihat surat masuk, melakukan pencarian surat
masuk dan melakukan download surat masuk . Pegawai adalah pengguna yang
memliki access melihat surat masuk, melakukan pencarian surat masuk dan
melakukan download surat masuk.
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Gambar 3.21 Halaman Login
Berikut ini tahapan pengisian halaman login :
1. Admin, Pimpinan, dan Pegawai mengisi komponen username sesuai dengan
username yang dimiliki Admin, Pimpinan, dan Pegawai.
2. Admin, Pimpinan, dan Pegawai mengisi komponen password sesuai dengan
password yang dimiliki Admin, Pimpinan, dan Pegawai.
3. Jika username dan password telah terisi, Admin, Pimpinan, dan Pegawai
harus menekan tombol LOGIN.
4. Jika data yang dimasukkan benar, maka halaman akan beralih ke halaman
menu utama.
5. Jika data yang dimasukkan salah, maka halaman tidak akan beralih dan akan
tetap berada di halaman login disertai pesan kesalahan dalam memasukkan
data.
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3.3.4.1.2 Halaman Utama
Halaman Utama merupakan tampilan utama atau tampilan awal sistem
pada saat login berhasil dilakukan. Halaman utama ini berlaku untuk admin,
pimpinan, dan pegawai. Rancangan halaman utama dapat dilihat pada gambar
3.22

Gambar 3.22 Form Menu Utama
Pada menu utama (admin) bagian header terdapat beberapa menu yaitu
Home, Data Surat Masuk data yang berisi lihat data dan input data, dan Level.
Pada bagian content terdapat judul web dan logo Badan POM. Pada bagian footer
menjelaskan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar
Lampung.
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3.3.4.1.3 Halaman Admin Tampil Data User
Halaman admin merupakan halaman yang menampilkan data user.
Halaman admin ini berlaku untuk admin. Rancangan halaman admin dapat
dilihat pada gambar 3.23

Gambar 3.23 Admin Tampil Data User
Berikut ini penjelasan halaman Data User :
1.

Pada bagian header terdapat nama informasi pengguna yang telah login.

2.

Bagian menu terdapat menu navigasi yang berguna untuk link ke halaman
lain.

3.

Bagian textfield pencarian berguna untuk mencari data user berdasarkan
NIP ataupun Username.

4.

Button Tambah User berguna untuk membuka form input data user.

5.

Button ubah berguna untuk membuka form ubah data user.

6.

Button hapus berguna untuk membuka kotak dialog hapus data.

7.

Tabel

user berguna untuk menampilkan data user dan aksi yang

dilakukan, apakah ingin ditambah, dihapus ataupun ingin diubah.
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3.3.4.1.4 Form Admin Tambah Data User
Form tambah user merupakan form yang digunakan untuk melakukan
masukan data user. Rancangan form user admin dapat dilihat pada gambar 3.24.

Gambar 3.24 Form Admin Tambah Data User
Berikut ini tahapan pengisian form tambah user :
1. Admin mengisi identitas user pada komponen masukkan data admin yaitu:
a. NIP disesuaikan dengan nomor induk pegawai yang dimiliki.
b. Username disesuaikan dengan keinginan admin, contoh Surya.
c. Password disesuaikan dengan keinginan admin, contoh format kata
sandi adalah Surya321.
d. Level dipilih berdasarkan sesuai dengan aktor, untuk input admin level
yang harus dimasukan adalah Admin, kemudian untuk input pimpinan
level yang harus dimasukan adalah pimpinan, dan begitu juga dengan
pegawai.
2. Jika semua data telah terisi, maka data bisa disimpan dengan memilih
button simpan. Data yang tersimpan akan ditampilkan pada tabel yang
terletak di halaman admin data user.
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3.3.4.1.5 Form Admin Ubah Data User
Form ubah user merupakan form yang digunakan untuk melakukan edit
data user. Rancangan form edit user admin dapat dilihat pada gambar 3.25.

Gambar 3.25 Admin Tampil Data User
Pada Form Edit Data User di atas fungsinya sama dengan Form Tambah
Data User, hanya saja form ini digunakan untuk mengubah data user.
3.3.4.1.6 Form Admin Hapus Data User

Gambar 3.26 Admin Tampil Data User
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Form di atas adalah Form Pop-up dimana akan muncul ketika melakukan
aksi hapus, fungsinya memunculkan pesan dialog data akan dihapus.
3.3.4.1.7 Form Admin Tampil Data Surat Masuk
Form Tampil Data Surat Masuk merupakan form yang digunakan untuk
melihat daftar surat masuk. Rancangan form admin data surat masuk dapat
dilihat pada gambar 3.27.

Gambar 3.27 Admin Tampil Data Surat Masuk
Berikut ini penjelasan halaman Data Surat Masuk :
1. Pada bagian header terdapat nama informasi pengguna yang telah login.
2. Bagian menu terdapat menu navigasi yang berguna untuk link ke halaman
lain.
3. Bagian textfield pencarian berguna untuk mencari data surat masuk
berdasarkan nama produk, perihal dan alamat produsen..
4. Button Tambah Surat Masuk berguna untuk membuka form input data surat
masuk.
5. Button Download berguna untuk mendownload hasil scan surat masuk.
6. Button Ubah berguna untuk membuka form ubah data data surat masuk.
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7. Button Hapus berguna untuk membuka kotak dialog hapus data surat
masuk.
3.3.4.1.8 Form Admin Tambah Surat Masuk
Form tambah surat masuk merupakan form yang digunakan untuk
melakukan penambahan surat masuk. Rancangan form tambah surat masuk
admin dapat dilihat pada gambar 3.28.

Gambar 3.28 Admin Tambah Data Surat Masuk
Berikut ini tahapan pengisian form tambah data surat :
1. Admin mengisi data surat masuk pada komponen masukkan data admin
yaitu:
a. Tanggal Surat disesuaikan dengan tanggal pada surat masuk.
b. Nomor Surat disesuaikan dengan nomor pada surat masuk.
c. Nama Produk disesuaikan dengan nama produk yang tertera pada surat
masuk.
d. Alamat Surat disesuaikan dengan Alamat perusahaan yang tertera pada
surat masuk.
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e. Nomor Registrasi disesuaikan dengan nomor registrasi yang tertera pada
surat masuk.
f. Perihal disesuaikan dengan perihal yang tertera pada surat masuk.
g. Lampirkan surat di lampirkan hasil scan surat masuk yang berformat
.pdf.
2. Jika semua data telah terisi, maka data bisa disimpan dengan memilih
button simpan. Data yang tersimpan akan ditampilkan pada tabel yang
terletak di halaman Admin data surat masuk.

3.3.4.1.9 Form Admin Hapus Data Masuk

Gambar 3.29 Admin Hapus Data Surat Masuk
Form di atas adalah Form Pop-up dimana akan muncul ketika melakukan
aksi hapus, fungsinya memunculkan pesan dialog data akan dihapus.
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3.3.4.2.1 Form Pimpinan dan Pegawai Tampil Data Surat Masuk
Form Tampil Data Surat Masuk merupakan form yang digunakan untuk
melihat daftar surat masuk. Rancangan form pegawai data surat masuk dapat
dilihat pada gambar 3.30.

Gambar 3.30 Form Pimpinan dan Pegawai Data Surat Masuk
Berikut ini penjelasan halaman Data Surat Masuk :
1. Pada bagian header terdapat nama informasi pengguna yang telah login.
2. Bagian menu terdapat menu navigasi yang berguna untuk link ke halaman
lain.
3. Bagian textfield pencarian berguna untuk mencari data surat masuk
berdasarkan nama produk, perihal dan alamat produsen..
4. Button Download berguna untuk mendownload hasil scan surat masuk.
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3.3.4.2.2 Hasil Download File Scan Surat Masuk

Gambar 3.31 Hasil Download File Scan Surat Masuk
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan hasil laporan Praktik Kerja Lapangan kami

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Meningkatkan mental dan komunikasi pada dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Memahami cara berinteraksi sosial dengan pimpinan dan rekan kerja dengan
baik.
3. Penulis dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan pada bagian PEMDIK seperti
pengarsipan surat masuk, pembuatan surat pengantar dan surat pengujian sampel,
penginputan data sampel pangan, penginputan sampel kosmetik, penginputan
sampel pangan melalui sistem SIPT(Sistem Informasi Pelayanan Terpadu).
4. Penulis mendapat pengalaman dalam membuat aplikasi berbasis web yaitu
Sistem Penyimpan Surat Masuk Berbasis WEB.
4.2

Saran
Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada mahasiswa yang

ingin melakukan praktik kerja lapangan di Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bandar Lampung di antaranya yaitu :
1. Penulis menyarankan bagi mahasiswa yang ingin melakukan praktik kerja
lapangan di BPOM Bandar Lampung agar dapat menguasai microsoft office
terutama microsoft word dan excel karena sangat di butuhkan untuk pengelolahan
data sampel kosmetik dan pangan di bagian PEMDIK.
2. Penulis menyarankan bagi mahasiswa yang ingin melakukan praktik kerja
lapangan di BPOM Bandar Lampung agar dapat mengembangkan kemampuan nya
dalam mengatasi permasalahan yang ada di BPOM dan juga dapat mengatasi
masalah tersebut sesuai dengan pengetahuan yang di dapat di perkuliahan .
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3. Penulis menyarankan bagi mahasiswa yang ingin melakukan praktik kerja
lapangan di BPOM Bandar Lampung agar dapat menguasai pemrograman berbasis
android dan dapat mengembangkan sistem penyimpanan surat masuk berbasis
android.
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