
PANDUAN PENGGUNAAN CATALIST 

Calibration of Medical Device Information System 

Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY 

 
Catalist merupakan akronim dari Calibration of Medical Device Information System. Catalist merupakan 

sebuah sistem informasi yang dikembangkan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan 

DIY untuk mempermudah pelayanan kalibrasi alat kesehatan kepada pelanggan. 

Catalist dapat diakses oleh masyarakat atau instansi pelayanan kesehatan yang ingin mendapatkan 

layanan kalibrasi dengan mengakses website Balai Labkes dan Kalibrasi Diskes DIY dengan alamat 

www.labkes.jogjaprov.go.id.  

Halaman pertama ketika catalist diakses dapat dilihat pada gambar 1. Pelanggan dapat melakukan 

download panduan catalist dengan klik panduan catalist pada link yang tersedia. Bagi pengguna yang 

belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi akun dengan klik belum punya akun? Kemudian silakan 

diisi dengan lengkap form yang disediakan pada sistem. Kemudian klik daftar. Halaman Registrasi Akun 

dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

Gambar 1. Halaman Pertama Catalist 

 

http://www.labkes.jogjaprov.go.id/


 

Gambar 2. Registrasi Akun Catalist 

 

Ketika pelanggan sudah melakukan registrasi dan mendapatkan akun, pelanggan dapat 

melakukan login untuk mengakses Catalist. Halaman pertama ketika pelanggan berhasil 

melakukan login dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Halaman Pertama Ketika Pelanggan Berhasil Login 



Pada gambar 3 terdapat menu yang disediakan untuk pelanggan dalam Catalist pada sisi sidebar 

sebelah kiri layar, yang meliputi: 

 
1. Home, yang merupakan halaman pertama ketika pelanggan berhasil melakukan login 

2. Notifikasi Kalibrasi, yang merupakan halaman untuk reminding/pengingat untuk alat-alat 

kesehatan yang akan segera berakhir masa sertifikatnya 

3. Order Kalibrasi, yang merupakan halaman untuk melakukan order kalibrasi 

4. Invoice, yang merupakan halaman untuk mencetak invoice / tagihan per order kalibrasi 

5. Hasil Kalibrasi, yang merupakan halaman untuk melihat hasil kalibrasi 

6. Keluhan, yang merupakan halaman untuk menyampaikan keluhan pelayanan kalibrasi kepada 

manajemen BLKK Diskes DIY 

7. Aset Alat Kesehatan, yang merupakan halaman untuk melakukan editing alat-alat kesehatan milik 

pelanggan 

8. Profil, yang merupakan halaman untuk mengedit profil pelanggan 

9. Logout, yang merupakan tombol untuk mengakhiri halaman pelanggan. 

 

ORDER KALIBRASI 

1. Klik menu Order Kalibrasi 

2. Klik Buat Order (Tampilan seperti gambar 4) 

 

Gambar 4. Order Kalibrasi 

3. Pilih alat yang akan dilakukan kalibrasi dengan melakukan centang pada sisi sebelah kanan 

(Tampilan seperti gambar 5) 



 

Gambar 5. Centang Pada Alat Yang Akan Dilakukan Kalibrasi 

 

4. Apabila alat yang akan dilakukan kalibrasi BELUM TERSEDIA, maka klik tambah alat kesehatan 

pada menu yang sudah disediakan, kemudian isi formulir yang telah disediakan (Tampilan seperti 

gambar 6) 

 

Gambar 6. Tambah Alat Kesehatan 

 



5. Klik daftar sebagai langkah terakhir setelah memilih alat yang akan dilakukan kalibrasi (dengan 

melakukan centang). Tampilan setelah selesai melakukan order ditandai dengan adanya nomor 

order baru pada halaman pelanggan. Tampilan dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Order Berhasil Dilakukan 

6. Langkah selanjutnya adalah menunggu petugas kalibrasi menginputkan jadwal kapan 

akan diselenggarakan kalibrasi. Jadwal kalibrasi yang sudah diinputkan petugas akan 

muncul pada kolom jadwal kalibrasi. Tampilan dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Jadwal Kalibrasi Sudah Tersedia 



CETAK INVOICE / TAGIHAN 
 

1. Klik menu invoice pada menu sidebar sebelah kiri seperti terlihat pada gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Cetak Invoice 

 

2. Klik cetak pada aksi cetak disebelah kanan kolom untuk download invoice. Hasil cetak 

invoice dapat dilihat pada gambar 10. 

 

 

Gambar 10. Hasil Cetak Invoice 



HASIL KALIBRASI 
 

1. Klik menu hasil kalibrasi pada menu sidebar sebelah kiri 

2. Sebelum dapat melihat hasil kalibrasi, pelanggan diminta untuk mengisi evaluasi 

pelayanan kalibrasi. Klik input evaluasi dahulu pada kolom aksi seperti pada gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Input Evaluasi 

 

3. Pilih penilaian sesuai dengan penilaian pelanggan, kemudian klik simpan. Tampilan 

seperti terlihat pada gambar 12. 



 

Gambar 12. Isi Form Penilaian Evaluasi 

 

4. Setelah mengisi form, halaman akan dikembalikan pada tampilan hasil kalibrasi. 

Kemudian klik fa untuk melihat hasil kalibrasi. Pelanggan juga dapat mencetak hasil 

kalibrasi tersebut. Tampilan seperti pada gambar 13. Halaman hasil kalibrasi ini bukan 

merupakan sertifikat kalibrasi alat kesehatan. 

 

 
Gambar 13. Lihat Hasil Kalibrasi 



SAMPAIKAN KELUHAN 

 
1. Klik menu Keluhan pada menu sidebar sebelah kiri. 

2. Klik Sampaikan Keluhan untuk memberi kritik, saran, dan testimoni terhadap pelayanan 

kalibrasi yang diselenggarakan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Diskes DIY. Tampilan seperti 

pada gambar 14. 

3. Klik Kirim. 

 

 

Gambar 14. Sampaikan Keluhan 

 
4. Keluhan akan ditindaklanjuti oleh Manajemen Balai Labkes dan Kalibrasi Diskes DIY dengan 

membalas keluhan yang disampaikan oleh Pelanggan. Tampilan seperti pada gambar 15. 

 



 

Gambar 15. Penyampaian Keluhan Pelanggan 

 

ASET ALAT KESEHATAN 
 

Merupakan halaman untuk melakukan editing aset alat kesehatan milik Pelanggan. Halaman aset 

alat kesehatan dapat dilihat pada gambar 16. 

 

 
Gambar 16. Halaman Aset Alat Kesehatan Pelanggan 



PROFIL 
Merupakan halaman untuk melakukan editing profil pelanggan. Halaman profil pelanggan dapat 

dilihat pada gambar 17. 

 

 

Gambar 17. Halaman Profil Pelanggan 

 

 

LOGOUT 
Merupakan tombol untuk mengakhiri halaman pelanggan pada Catalist. 
 


