
 

 

 

  

BBPOM di Serang 

Panduan Penggunaan 
Aplikasi TRAMBESI 
Tracking Berkas Sertifikasi  

Serang, 2021 
 



1. Mengunjungi situs resmi di http://trambesi.bbpomserang.com/ 

2. Bagi sarana yang belum mempunyai akun untuk mengakses faisilitas yang tersedia dihalaman 

member trambsesi silahkan lakukan registasi dengan mengklik menu registrasi. Seperti tampak 

gambar dibawah ini :  

 

3. Selanjutnya silahkan diisi form dengan data yang valid  

 

• Tanda *(bintang merah) artinya data harus diisi, tidak boleh kosong 

• Email yang sudah terdaftar di trambesi tidak bisa digunakan untuk registrasi ulang dan hanya  

berlaku untuk satu sarana 

• Jika lupa password atau email silahkan menghubungi di hotline kami 02548491152 / 

081315422211 

http://trambesi.bbpomserang.com/


4. Jika sudah melakukan registrasi, tahap selanjutnya login dengan mengakses menu login seperti 

tampak gambar di bawah ini : 

 

5. Silahkan login dengan email dan password yang sebelumnya telah diregistrasikan, login berhasil 

maka akan dialihkan ke halaman menu utama dan akan terlihat menu Surat Permohonan, 

tampak seperti gambar di bawah ini :  

 

• Menu surat permohonan ini digunakan untuk melakukan permohonan sertifikasi dan untuk 

malacak/tracking proses permohonan. 

 



6. Klik menu surat permohonan maka akan dialihkan ke halaman surat permohonan tampak seperti 

gambar dibawah ini : 

 

• Di side kiri adalah form untuk mengajukan permohonan beserta upload file permohonan 

dengan ketentuan file yang di Upload maximal size 1MB dan jenis file jpg, jpeg, png, pdf 

• Dan side kanan berfungsi untuk menampilkan histori / riwayat permohonan yang telah di 

ajukan oleh sarana. 

7. Tahap selanjutnya silahkan mengajukan permohonan dengan mengisi form di side kanan menu 

surat permohonan seperti gambar diatas, isi dengan memilih jenis sarana, nama pemohon, 

jabatan pemohon serta upload file permohonan sesuaikan filenya dengan ketentuan yang telah 

disebutkan dipoin ke 6 dan klik tombol Ajukan Permohonan. 

Jika berhasil permohonan yang telah diinput akan tampil ke bagian histori yang terletak di side 

kanan menu permohonan seperti tampak dibawah ini : 

 



• Status menunggu artinya permohonan telah diajukan dan menunggu validasi oleh petugas 

• Jika permohonan telah divalidasi petugas dan dinyatakan valid maka status akan berubah 

menjadi terverifikasi serta sarana akan mendapatkan nomor antrian yang terdapat di kolom 

tracking 

 

 

 

 

 

8. Untuk melanjutkan proses pengajuan silahkan klik Nomor Antrian (0321.000011) yang terdapat 

dikolom Tracking (seperti gambar dipoint ke 7) sesuai dengan tanggal permohonan dan jenis 

sarana. 

Maka akan diarahkan ke halaman tracking tampak seperti dibawah ini : 

• Akan terlihat tahapan-tahapan proses permohonan sampai dengan penerbitan surat 

rekomendasi berikut dengan tanggal updatenya 

• Klik tombol Lihat Dokumen untuk melihat dokumen kekurangan dokumen yang belum 

dilampirkan. 

 



• Jika masih terdapat dokumen yang kurang silahkan email dokumen tersebut ke email 

bpom_serang@pom.go.id jika sudah dikirim silahkan isi form notifikasi seperti tampak 

dibawah ini : 

 

• Setelah email diterima dan dinyatakan valid oleh petugas maka status berkas akan berubah 

dan status tracking akan berpindah ke bagian pemeriksaan sarana seperti tampak dibawah ini  

 

 

mailto:bpom_serang@pom.go.id


 

• Pada tahap ini silahkan menunggu proses pemeriksaan sarana yang akan dilakukan oleh 

petugas. 

• Jika pemeriksaaan selesai dan hasilnya sudah keluar yang perlu diperhatikan adalah Batas 

Submit CAPA yang harus dikirimkan ke email kami dalam rentang waktu yang telah 

ditentukan. Dan klik link Lihat File Perbaikan untuk mengetahui dokumen apa saja yang 

harus di kirimkan.  

 



• Jika perbaikan sudah dikirimkan ke email silahkan isi catatan evaluasi  dengan mengklik 

tombol Catatan Evaluasi dan Isi pada bagian Submit CAPA lalu klik tombol Kirim maka 

hasilnya akan tampak seperti dibawah ini : 

 

• Selanjutkan jika file perbaikan yang kami terima dinyatakan memenuhi ketentuan pada tahap 

Evaluasi CAPA proses akan berlanjut ke tahap penerbitan surat Rekomendasi. 

• Ditahap terakhir jika surat rekomendasi telah diterbitkan maka sarana bisa mengunduh 

SuratRekomendasi dengan mengklik link Cetak Surat Rekomendasi seperti gambar dibawah 

ini : 

 

• Selesai. 


