
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN 
PADA ASROT 



PENGENALAN FITUR APLIKASI 

Untuk 
Login / 
Masuk 

Untuk 
Daftar 
Akun 

Untuk 
Menu 
Informasi 



User ID dan 

Password yang 

digunakan 

adalah sama 

dengan yang 

digunakan pada 

system ASROT 

lama 

Apabila tidak 

bisa login maka 

status Akun di 

ASROT lama 

belum disetujui 

atau User ID 

dan Password 

belum aktif 



2. PENDAFTARAN    
    AKUN  
    PERUSAHAAN  

HANYA untuk 

PERUSAHAAN 

BARU YANG 

BELUM memiliki 

akun perusahaan 

Tata Cara pengisian dapat 

dilihat pada user manual  



Permasalahan Asrot 2.0 

1. Akun perusahaan yang belum ada di asrot baru? 
    - status akun perusahaan di asrot lama belum disetujui 
    - pendaftar belum melakukan migrasi data perusahaan dengan mengklik seperti    
      gambar  

2. Pada saat daftar ulang, pabrik tidak muncul ? 

- Status pabrik belum disetujui silahkan cek status di data pabrik 

- Data Produk dan Pabrik belum dilink kan, silahkan hubungi BPOM untuk  

   mengelink kan 

 
3. Data produk yang tidak ada di asrot baru baik daftar ulang, variasi? 

- di cek terlebih dahulu diasrot lama  apakah status nya sudah SK  diambil 

- jika produk di asrot lama statusnya bukan SK diambil tidak bisa melakukan migrasi ke   

  asrot  baru 

 4. Tidak bisa melakukan upload dokumen perusahaan, pabrik, produk ? 

- Dicek terlebih dahulu status perusahaan, pabrik dan produk 

- jika status perusahaan dan pabrik “AKTIF” pendaftar baru bisa melakukan upload 

- Jika produk status ada di “PENDAFTAR” maka baru bisa upload dokumen 



Tatacara MIGRASI Asrot .. (1) 

Klik disini untuk lanjut 



Tatacara MIGRASI Asrot .. (2) 
Pada Halaman ini anda akan diminta untuk mengupdate Data Perusahaan 

Klik disini untuk lanjut 

Pilih salah satu jika file lebih dari 

satu 

Pilih salah satu jika file lebih dari 

satu 

 



Tatacara MIGRASI Asrot .. (3) 

Klik disini untuk lanjut 

Pilih salah satu jika file lebih 

dari satu 

Pada Halaman ini anda akan diminta untuk mengupdate Data Pabrik & Sediaan 



Tatacara MIGRASI Asrot .. (4) 
• Apabila Semua data sudah berhasil dipindahkan maka Migrasi yang 

Saudara lakukan BERHASIL. 

• Saudara dapat mengajukan pendaftaran produk 



• Apabila terdapat data Migrasi yang BELUM terpindahkan maka 

halaman awal tetap menjadi halaman migrasi asrot 

• Saudara tidak bisa mendaftarkan produk apabila masih ada data yg 

belum berhasil dipindahkan. 

• Apabila terdapat data yang salah, harap dilakukan pengecekan 

kembali data Saudara di ASROT lama dan update ulang di ASROT 

lama, setelah itu akses kembali di ASROT baru. 

• Data Pabrik dan Data sediaan harus terlebih dahulu disetujui apabila 

akan melakukan pendaftaran apapun. 

• Untuk bantuan atau info lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi 

Pihak IT – ASROT selama waktu pelayanan public, yaitu: 

Gedung Pelayanan Publik Lantai 2 

Badan POM RI 

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

Senin – Rabu/ 09.00 – 16.00 WIB 

CATATAN 



Pabrik yang salah muncul atau tidak 
muncul pada data produk. 

 



• Apabila terdapat data pabrik BELUM muncul atau nama pabriknya 

salah maka perlu pengecekan Saudara terhadap status data pabrik 

apakah sudah disetujui,ditolak atau belum disetujui 

• Saudara tidak bisa mendaftarkan produk apabila data pabrik belum 

disetujui. 

• Apabila terdapat data yang salah, harap dilakukan pengecekan 

kembali data Saudara di ASROT baru. 

• Data Pabrik dan Data sediaan harus terlebih dahulu disetujui apabila 

akan melakukan pendaftaran apapun. 

• Untuk bantuan atau info lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi 

Pihak IT – ASROT selama waktu pelayanan public, yaitu: 

Gedung Pelayanan Publik Lantai 2 

Badan POM RI 

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

Senin – Rabu/ 09.00 – 16.00 WIB 

CATATAN 



3. Data produk yang tidak ada di asrot 
baru  





4. Upload dokumen 



• Apabila akun perusahaan dan pabrik aktif maka upload bisa dilakukan 

• Jika produk statusnya ada di “PENDAFTAR” maka upload bisa 

dilakukan, bila produk statusnya di “PETUGAS” maka Saudara tidak 

bisa melakukan upload dokumen contonya status evaluasi 

• Perhatikan size upload dokumen yaitu max 5 MB serta penaamaan 

file jangan spesial carakter seperti “_’% atau bahasa china. 

• Untuk bantuan atau info lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi 

Pihak IT – ASROT selama waktu pelayanan public, yaitu: 

Gedung Pelayanan Publik Lantai 2 

Badan POM RI 

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

Senin – Rabu/ 09.00 – 16.00 WIB 

CATATAN 



Pembuatan user akun perusahaan 
lebih dari 1 





• Untuk pembuatan user lebih dari 1, aksesnya dibatasi. 

• Misalanya user 1 = AAA -bisa melakukan registrasi produk,edit 

akun,produk,pabrik dan update data lainnya 

• User 2 = BBB- tidak bisa melakukan registrasi produk dan tidak 

bisa melakukan edit akun baik perusahaan,pabrik dan produk. User 2 

hanya bisa melihat data dari akun perusahaan baik produk,pabrik dan 

perusahaan. 

• Yang bisa melakukan penambahan user ke 2 adalah user 1. 

• Untuk bantuan atau info lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi 

Pihak IT – ASROT selama waktu pelayanan public, yaitu: 

Gedung Pelayanan Publik Lantai 2 

Badan POM RI 

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

Senin – Rabu/ 09.00 – 16.00 WIB 

CATATAN 



Fitur Baru Asrot 2.0 (2D Barcode dan TTE) 
Dapat discan melalui 
aplikasi mobile bpom 

Dapat  diklik untuk 
melihat keasliannya 



Fitur Baru Asrot 2.0 (Mobile BPOM dan TTE) 



TERIMA KASIH 


