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BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO 
PROGRAM UJI PROFISIENSI BBIA TAHUN 2022 

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI 
 

A. Petunjuk Bagi Peserta 

 
1. Setiap peserta diberikan satu kemasan OUP komoditi yang diberi label oleh 

Penyelenggara : 
 

 
 

Pastikan Kode Anda di Aplikasi http://profites.bbia.go.id/login  

 

2. Penyelenggara akan menginformasikan Resi Pengiriman dan Tanggal Kirim agar 
peserta dapat melakukan penelusuran di Jasa Pengiriman OUP yang ditunjuk. Anda 
akan menerima notifikasi informasi pengiriman ini melalui WA / email. 

Peserta dapat melihat informasi pengiriman setelah login di: 
http://profites.bbia.go.id/login sesuai dengan username yang teregistrasi ketika 

pendaftaran. 

a. Di bagian paling atas pilih menu “Proficiency” : 

 
 

Nama Komoditi / UP BBIA / Tahun 

a 

http://profites.bbia.go.id/login
http://profites.bbia.go.id/login
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b. Pilih komoditi yang akan dicek pengirimannya di kelompok “PAID”  
c. Kode Laboratorium di kolom “Lab Code”  Nomor tersebut hanya diketahui oleh peserta 

yang bersangkutan. Dengan demikian semua informasi prestasi mengenai hasil analisis 
terjaga kerahasiaannya. 

d. Tekan tombol “Show” 

 
Jika masih ada komoditi di kelompok “UNPAID” dan di kolom Progress bertuliskan 
“PAYMENT” maka peserta harap selesaikan administrasi keuangan atau konfirmasi ke CS 
BBSPJIA untuk penundaan pembayaran. 

e. Jika di menu “Shipping” belum ada data pengiriman : Mohon menunggu update dari 

Penyelenggara 

 
f. Jika di menu “Shipping” sudah ada data pengiriman akan tampil informasi : Kode Resi 

Pengiriman, Tanggal Pengiriman dan keterangan link penelusuran jasa pengiriman.  

 
 
 
 

b 
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3. Jika OUP ini telah diterima oleh laboratorium peserta : 
a. mohon untuk mengisi Lembar Tanda Terima OUP melalui aplikasi 

http://profites.bbia.go.id/login 

 

 Isi “Item Condition” : kondisi ketika diterima apakah “Kemasan Luar dan 
Kemasan Dalam” keadaan baik/ tidak 

 Information : jika ada informasi tambahan yang perlu diketahui penyelenggara 
apabila kondisi tidak baik 

 Receiver : Isi nama penerima OUP 

 Centang konfirmasi bahwa pernyataan adalah benar 
b. bukti tanda terima dapat Anda cetak secara mandiri : 

  
Contoh :  

 
 

a 

b 

http://profites.bbia.go.id/login
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Informasi Lebih Lanjut Hubungi : 
 

Administrasi/ Aplikasi  : Anisa Andrayani (081346000225)  
Teknis/OUP   : Ani Masni (085285840623) 

 

4. Petunjuk teknis pengujian dapat unduh di “Technical Guide” di Menu “Shipping” : 

 

5. Pengujian yang dilakukan untuk OUP sesuai parameter yang ditetapkan (detailnya 
download di “Technical Guide”) 

6. Laboratorium dapat menggunakan metode uji yang digunakan secara rutin untuk 
melayani pelanggan. Metode uji yang dipakai harus dijelaskan pada Lembar Hasil 

Pengujian. Template Lembar Hasil Uji dapat diunduh di http://profites.bbia.go.id/login 

pada menu “Testing” 

7. Template Hasil Pengujian diisi dengan data hasil uji laboratorium Anda kemudian 
diupload kembali http://profites.bbia.go.id/login dalam format excel pada menu 

“Testing”  

 
 

8. Laboratorium harus upload Lembar Hasil Uji dalam bentuk excel selambat-lambatnya 
sesuai dengan yang tertera di “Technical Guide” 
 

 

 

 

 

 

B. Cara Pelaporan Hasil 
 
- Template Lembar Hasil Uji dapat diunduh di http://profites.bbia.go.id/login pada menu 

“Testing” 
- Setelah diupload, hasil akan divalidasi oleh Penyelenggara dan dikonfirmasi kepada 

peserta dalam bentuk Laporan Interim 
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