
PETUNJUK PEMENUHAN DOKUMEN TEKNIS 

PERMOHONAN PENGUJIAN DI  

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (BBPPT) 

1. Persyaratan permohonan pengujian di BBPPT adalah sebagai berikut : 

a. Spesifikasi Teknis adalah uraian teknis mengenai alat/perangkat telekomunikasi dimana 

diantaranya menjelaskan fungsi dan jenis teknologi telekomunikasi yang terdapat 

didalamnya. Spesifikasi Teknis alat/perangkat telekomunikasi dapat diperoleh dari 

brosur, technical data sheet, manual book, ataupun informasi spesifikasi yang 

dikeluarkan pabrikan (wajib disahkan pabrikan/pemohon). 

b. Manual Book adalah buku panduan yang berisikan penggunaan, fitur, perawatan, 

penyelesaian masalah yang timbul, serta hal lainnya yang penting untuk diketahui 

sebelum menggunakan alat/perangkat telekomunikasi tersebut. 

c. Petunjuk Pengujian adalah Penjelasan yang berisi cara merangkai dan cara 

mengoperasikan alat/perangkat telekomunikasi agar dapat bekerja sesuai dengan fitur 

teknologi yang dimilikinya dan siap untuk diuji. 

d. Foto Perangkat adalah foto alat/perangkat telekomunikasi yang dijadikan sampel 

pengujian yang harus terlihat dengan jelas. 

e. Deklarasi Teknis adalah formulir pernyataan dari pemohon bahwa perangkat yang akan 

diujikan akan memenuhi dan mengikuti persyaratan/regulasi teknis yang berlaku di 

Indonesia  

 
2. Persyaratan pengujian “Foto Perangkat” seperti pada Poin 1.d, silahkan sesuaikan dengan 

format yang dapat diunduh pada http://bbppt.postel.go.id/informasi/dokumen.  

Foto Perangkat ini harus memperlihatkan : 

a. Seluruh bodi alat/perangkat telekomunikasi 

b. Bagian Port RF/RF Test Point/Interface lainnya. 

c. Label perangkat yang menunjukkan identitas Merek, Tipe, Serial Number, dan Negara 

Pembuat (untuk alat/perangkat prototype atau perangkat lainnya yang labelnya 

tidak menunjukkan salah satu dari empat identitas tersebut, silahkan buat identitas 

dengan ketentuan seperti contoh) 

 

 

 

 

http://bbppt.postel.go.id/informasi/dokumen


d. Dimensi Perangkat dalam satuan mm 

 
3. Persyaratan pengujian “Deklarasi Teknis” silahkan diisi berdasarkan format yang lama, kecuali 

untuk permohonan yang akan mengujikan fitur EMC-conducted emission (silahkan isi 

berdasarkan Format Deklarasi Teknis EMC-Conducted Emission yang dapat diunduh pada 

http://bbppt.postel.go.id/informasi/dokumen). Secara bertahap BBPPT akan merevisi Format 

Deklarasi Teknis berdasarkan fitur per fitur yang isian di dalamnya akan disesuaikan dengan 

kebutuhan Verifikasi Fungsi dan Pengujian. 

 

4. Permohonan  yang dikembalikan/ditolak karena dokumen persyaratannya tidak sesuai, tidak 

perlu diunggah lagi semuanya, cukup diunggah kembali dokumen persyaratan yang tidak 

sesuai tersebut. 

 

http://bbppt.postel.go.id/informasi/dokumen

