
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR XXXXX TAHUN 2017 

TENTANG 

SERTIFIKASI ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI   

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 

dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menjamin 

kualitas, serta untuk kemudahan penilaian atas 

pelayanan publik dalam bidang sertifikasi alat dan/atau 

perangkat telekomunikasi, perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap peraturan mengenai   

sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi;   

   b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan  Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi 

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5749); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN/ATAU PERANGKAT 

TELEKOMUNIKASI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi 

dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, 

suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau 

sistem elektromagnetik lainnya. 

2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan 

yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat 

telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 

4. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang 

selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang 

menyatakan kesesuaian Tipe Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis dan/atau 

standar yang ditetapkan. 

5. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang 

selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan 

penerbitan Sertifikat.  

6. Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah 

model atau jenis Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu 

dan bukan merupakan kategori  serial. 

7. Persyaratan  Teknis adalah persyaratan yang 

ditetapkan oleh Menteri terhadap alat dan perangkat 

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek 

elektris/elektronis, Iingkungan, keselamatan/ keamanan, 

dan kesehatan. 

8. Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) adalah 

prosedur dimana pihak pemohon memberikan jaminan 

bahwa produknya memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan yang dibuktikan dengan laporan hasil uji 

(LHU) atau test report. 
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9. Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) adalah surat 

pemberitahuan untuk membayar biaya penerbitan 

Sertifikat. 

10. Balai Uji Dalam Negeri adalah lembaga uji atau 

laboratorium uji Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

milik negara dan/atau milik swasta yang terakreditasi 

oleh Lembaga Akreditasi dan ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

11. Balai Uji Luar Negeri adalah lembaga uji atau 

laboratorium uji Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

yang terakreditasi dan berkedudukan di luar negeri serta 

diakui oleh Direktur Jenderal. 

12. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang 

berbentuk karakter yang memuat informasi tentang 

nomor sertifikat dan identitas pelanggan sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

13. Identitas Pelanggan yang selanjutnya disebut PLG ID 

adalah identitas yang komponennya meliputi nomor 

registrasi, user name dan password yang dimiliki oleh 

pemohon dan/atau pemegang Sertifikat sebagai tanda 

pengenal yang bersifat unik. 

14. Customer Premises Equipment yang selanjutnya disingkat 

CPE adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di 

sisi pelanggan. 

15. Non-Customer Premises Equipment yang selanjutnya 

disebut Non-CPE adalah Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi di sisi jaringan, baik jaringan akses 

maupun jaringan distribusi. 

16. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh 

penumpang atau awak sarana transportasi atau 

pengangkut ke Negara Republik Indonesia yang masih 

dalam bentuk kemasan. 

17. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan 

Sertifikat, perubahan Sertifikat, atau penggantian 

Sertifikat. 
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18. Supervisi adalah aktivitas pembinaan dalam ruang 

lingkup laboratorium uji alat dan/atau perangkat 

telekomunikasi untuk membantu  laboratorium  uji 

dan/atau penguji dalam periode terbatas. 

19. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi 

Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal 

Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 

20. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang Standardisasi Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi. 

21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya 

dan Perangkat Pos dan Informatika. 

22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber 

Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 

23. Direktur adalah Direktur Standardisasi Perangkat Pos 

dan Informatika. 

 

Pasal 2 

(1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang 

dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan 

dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik 

Indonesia wajib memenuhi Persyaratan Teknis.  

(2) Persyaratan teknis alat dan/atau perangkat 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 3 

(1) Kewajiban memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang: 

a.  merupakan Barang Bawaan dan/atau barang yang 

dikirim melalui penyelenggara pos, yang digunakan 

untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, 

dan/atau tidak untuk tujuan komersial berupa: 

1. CPE dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit; 

dan/atau 
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2. Non-CPE dengan jumlah paling banyak 1 (satu) 

unit; 

b.  digunakan untuk keperluan penelitian dan 

pengembangan, uji coba, keperluan tertentu dalam 

kepentingan negara, dan/atau penanganan bencana 

alam dengan ketentuan: 

1. tidak untuk diperdagangkan dan/atau tidak 

untuk tujuan komersial; 

2. wajib memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang 

bersifat sementara dalam hal menggunakan 

spektrum frekuensi radio;  

3. jangka waktu penggunaan paling lama 1  (satu) 

tahun; 

c. digunakan sebagai sampel uji dalam rangka 

pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

yang dibuktikan dengan surat keterangan dari balai 

uji; 

d. menggunakan standar militer dan digunakan untuk 

keperluan pertahanan dan keamanan serta tidak 

diperjualbelikan untuk umum yang dibuktikan 

dengan surat rekomendasi dari Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia; 

e. digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan 

memperhatikan asas timbal balik; dan 

f. digunakan sebagai sarana untuk mengukur Alat 

dan/atau Perangkat telekomunikasi. 

(2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan 

untuk keperluan penelitian dan pengembangan, uji coba, 

keperluan tertentu dalam kepentingan negara, dan/atau 

penanganan bencana alam sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b wajib diberi tanda yang berisi informasi 

alamat lokasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

akan digunakan. 
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(3) Dalam hal setelah jangka waktu penggunaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 

berakhir, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap akan 

dipergunakan, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib 

memiliki Sertifikat.   

 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai jenis Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi yang wajib memenuhi persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 5 

Pemenuhan persyaratan teknis pada Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dibuktikan dengan Sertifikat. 

 

Pasal 6 

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak 

berbatas waktu sepanjang tidak ada perubahan spesifikasi 

teknis pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. 

 

Pasal 7 

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh 

melalui Sertifikasi. 

 

Pasal 8 

Lembaga Sertifikasi wajib mengumumkan Sertifikat yang telah 

diterbitkan melalui situs web Direktorat Jenderal. 

 

BAB II 

TATA CARA SERTIFIKASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 
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Pasal 9 

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan 

Pemohon kepada Lembaga Sertifikasi. 

 

Pasal 10 

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: 

a. Pemegang hak atas merek yang berbadan hukum 

Indonesia;  

b. Badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan 

atau distributor resmi oleh pemegang hak atas merek 

yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia;  

c. Badan hukum Indonesia yang melakukan pembuatan 

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk 

pemegang hak atas merek yang berkedudukan di luar 

wilayah Republik Indonesia;  

d. Orang atau badan usaha yang menyusun dan 

menggabungkan komponen Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi sehingga dapat berfungsi sebagai Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi; atau 

e. Lembaga negara, badan publik, badan hukum, badan 

usaha, atau orang perorangan yang menggunakan Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk keperluan 

sendiri. 

 

Pasal 11 

(1) Untuk mengajukan permohonan Sertifikasi, Pemohon 

terlebih dahulu wajib memperoleh PLG ID. 

(2) Untuk memperoleh PLG ID sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan PLG ID 

kepada Lembaga Sertifikasi. 

(3) Permohonan PLG ID sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2) dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau 

online melalui situs web Direkorat Jenderal atau laman  

e-Sertifikasi dengan mengisi formulir permohonan PLG 

IDE dan menyetujui pakta integritas. 
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(4) Bagi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf b, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) juga harus mengunggah hasil 

pindai (scan) surat penunjukan sebagai perwakilan atau 

distributor resmi. 

(5) Permohonan PLG ID sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2) diajukan hanya 1 (satu) kali sebelum 

mengajukan permohonan Sertifikasi yang pertama 

kalinya. 

(6) Permohonan PLG ID sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2) diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi. 

(7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), permohonan PLG ID dapat disetujui atau ditolak. 

(8) Persetujuan atau penolakan permohonan PLG ID 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan secara 

dalam jaringan (daring) atau online melalui surat 

elektronik. 

 

Pasal 12 

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan 

secara dalam jaringan (daring) atau online melalui situs web 

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal. 

 

Pasal 13 

Dalam pelaksanaan Sertifikasi secara dalam jaringan (daring) 

atau onlline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemohon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menyetujui 

disclaimer sebagai perikatan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 14 

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

dilaksanakan melalui: 

a. Sertifikasi dengan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of 

Conformity); atau 

b. Sertifikasi Tanpa Deklarasi Kesesuaian.  
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Pasal 15 

Sertifikasi dengan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of 

Conformity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a 

berlaku untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi: 

a. pesawat telepon seluler; 

b. komputer genggam (handheld); 

c. komputer tablet; dan 

d. berdaya rendah (low power device) dan berjangkauan 

pendek (short range device). 

 

Pasal 16 

Selain Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15, Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi lainnya yang dapat disertifikasi dengan cara 

Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Sertifikasi dengan Deklarasi Kesesuaian 

(Declaration of Conformity) 

 

Paragraf 1 

Pengajuan Permohonan Sertifikasi dengan Deklarasi 

Kesesuaian (Declaration of Conformity) 

 

Pasal 17 

Permohonan Sertifikasi dengan Deklarasi Kesesuaian 

(Declaration of Conformity) diajukan dengan mengisi formulir 

permohonan Sertifikasi pada situs web Direktorat Jenderal 

atau laman e-Sertifikasi dan mengunggah hasil pindai (scan) 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Deklarasi Kesesuaian sesuai SNI ISO/IEC 17050 dengan 

format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

b. laporan hasil uji (LHU) atau test report; 

c. foto berwarna bagian dalam dan bagian luar dari semua 

sisi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;   
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d. foto yang menampilkan data merek dan model tipe Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi; 

e. salinan: 

1. identitas diri penandatangan Deklarasi Kesesuaian 

sebagaimana dimaksud pada huruf a;  

2. surat keterangan resmi dari lembaga berwenang 

yang memuat daftar International Mobile Equipment 

Identity (IMEI) untuk Global System for Mobile 

Communications (GSM) atau sejenisnya; dan/atau 

3. sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 

dari Kementerian Perindustrian untuk Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi yang dipersyaratkan 

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

 

Pasal 18 

(1) Laporan hasil uji (LHU) atau test report sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diterbitkan oleh: 

a. Balai Uji Dalam Negeri; 

b. Balai Uji Luar Negeri; atau 

c. Laboratorium uji milik badan hukum Indonesia yang 

melakukan pembuatan Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi di dalam negeri yang dinyatakan 

lulus supervisi oleh Direktur Jenderal. 

(2) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c wajib mendapatkan akreditasi dari Lembaga 

Akreditasi dan penetapan sebagai balai uji paling lama  

2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus supervisi oleh 

Direktur Jenderal. 

(3) Laporan hasil uji (LHU) atau test report yang dapat 

diajukan sebagai persyaratan permohonan Sertifikasi 

berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak 

diterbitkan oleh Balai Uji atau Laboratorium Uji 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
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Pasal 19 

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan tanda terima 

permohonan Sertifikasi untuk Pemohon yang telah 

mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 secara lengkap. 

(2) Tanda terima permohonan Sertifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara dalam jaringan 

(daring) atau online. 

 

Paragraf 2 

Evaluasi Permohonan Sertifikasi dengan Deklarasi Kesesuaian 

(Declaration of Conformity) 

 

Pasal 20 

Lembaga Sertifikasi melakukan evaluasi terhadap 

permohonan Sertifikasi yang telah memperoleh tanda terima 

permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 19. 

 

Pasal 21 

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ditemukan kesalahan pada berkas 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Lembaga 

Sertifikasi menyatakan status permohonan Sertifikasi menjadi 

status bermasalah dan menginformasikan melalui akun 

Pemohon. 

 

Pasal 22 

Dalam hal permohonan Sertifikasi dinyatakan bermasalah, 

evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dihentikan 

untuk sementara sampai dengan kesalahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 diperbaiki oleh Pemohon. 

 

Pasal 23 

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pembayaran (SP2) terhadap permohonan Sertifikasi yang 

lulus evaluasi atau surat penolakan terhadap 
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permohonan Sertifikasi yang tidak lulus evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.  

(2) Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) atau surat 

penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan secara dalam jaringan (daring) atau online. 

(3) Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) atau surat 

penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan 1 (satu) hari kerja sejak Pemohon Sertifikasi 

menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 secara lengkap. 

 

Pasal 24 

(1) Pemohon wajib membayar biaya Sertifikat paling lama  

14 (empat belas) hari kalender sejak Surat 

Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan. 

(2) Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran biaya 

Sertifikat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), permohonan Sertifikasi dinyatakan ditolak. 

(3) Untuk memperoleh Sertifikat bagi Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi yang permohonan 

Sertifikasinya dinyatakan ditolak, Pemohon harus 

mengajukan permohonan Sertifikasi baru. 

 

Paragraf 3 

Penerbitan Sertifikat dengan Deklarasi Kesesuaian 

(Declaration of Conformity) 

 

Pasal 25 

Sertifikat diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak 

biaya Sertifikat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan 

Pembayaran (SP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

dilunasi. 
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Pasal 26 

Proses Sertifikasi dengan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of 

Conformity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan alur proses sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga  

Tata Cara Sertifikasi Tanpa Deklarasi Kesesuaian 

 

Paragraf 1 

Pengajuan Permohonan Sertifikasi Tanpa 

Deklarasi Kesesuaian  

 

Pasal 27 

Permohonan Sertifikasi Tanpa Deklarasi Kesesuaian diajukan 

dengan mengisi formulir permohonan Sertifikasi pada situs 

web Direktorat Jenderal atau laman e-Sertifikasi dan 

mengunggah hasil pindai (scan) persyaratan sebagai berikut:  

a. laporan hasil uji (LHU) atau test report; 

b. salinan dokumen spesifikasi teknis Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi; 

c. foto berwarna bagian dalam dan bagian luar dari semua 

sisi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;  

d. foto yang menampilkan data merek dan model tipe Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi; 

e. surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara 

telekomunikasi Indonesia, khusus untuk Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi berupa: 

1. penguat sinyal (repeater/booster) sistem komunikasi 

bergerak seluler; dan 

2. telepon satelit; 

f. salinan surat keterangan resmi dari lembaga berwenang 

yang memuat daftar International Mobile Equipment 

Identity (IMEI) untuk Global System for Mobile 

Communications (GSM) atau sejenisnya untuk Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon 
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seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer 

tablet;  

g. salinan perjanjian lisensi untuk Pemohon yang termasuk 

dalam lingkup Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro); 

h. sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari 

Kementerian Perindustrian untuk Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi yang dipersyaratkan Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 28 

(1) Laporan hasil uji (LHU) atau test report sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diterbitkan oleh balai 

uji yang telah: 

a. ditetapkan sebagai Balai Uji Dalam Negeri; atau 

b. diakui sebagai Balai Uji Luar Negeri. 

(2) Laporan hasil uji (LHU) atau test report yang dapat 

diajukan sebagai persyaratan permohonan Sertifikasi 

berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak 

diterbitkan oleh Balai Uji sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 

Pasal 29 

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan tanda terima 

permohonan Sertifikasi untuk Pemohon yang telah 

mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 secara lengkap. 

(2) Tanda terima permohonan Sertifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara dalam jaringan 

(daring) atau online. 

 

Paragraf 2 

Evaluasi Permohonan Sertifikasi Tanpa Deklarasi Kesesuaian  
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Pasal 30 

Lembaga Sertifikasi melakukan evaluasi terhadap 

permohonan Sertifikasi yang telah memperoleh tanda terima 

permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 29. 

 

Pasal 31 

(1) Evaluasi atas laporan hasil uji (LHU) atau test report 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a 

didasarkan pada persyaratan teknis yang berlaku untuk 

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang 

dimohonkan Sertifikat. 

(2) Lembaga Sertifikasi dapat meminta verifikasi mengenai 

kebenaran laporan hasil uji (LHU) atau test report 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a  kepada 

Pemohon dan/atau balai uji yang menerbitkan laporan 

hasil uji (LHU) atau test report.  

 

Pasal 32 

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pembayaran (SP2) terhadap permohonan Sertifikasi yang 

lulus evaluasi atau surat penolakan terhadap 

permohonan Sertifikasi yang tidak lulus evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.  

(2) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) atau 

surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan secara dalam jaringan (daring) atau online. 

(3) Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) atau surat 

penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak 

Pemohon Sertifikasi menyerahkan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 secara lengkap. 
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Pasal 33 

(1) Pemohon wajib membayar biaya Sertifikat paling lama  

14 (empat belas) hari kalender sejak Surat 

Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 diterbitkan. 

(2) Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran biaya 

Sertifikat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), permohonan Sertifikasi dinyatakan ditolak. 

(3) Untuk memperoleh Sertifikat bagi Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi yang permohonan 

Sertifikatnya dinyatakan ditolak, Pemohon harus 

mengajukan permohonan Sertifikat baru. 

 

Paragraf 3 

Penerbitan Sertifikat Tanpa Deklarasi Kesesuaian  

 

Pasal 34 

Sertifikat diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak biaya 

Sertifikat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan 

Pembayaran (SP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

dilunasi. 

 

Pasal 35 

Proses Sertifikasi Tanpa Deklarasi Kesesuaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai 

dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam  

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

BAB III 

PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN SERTIFIKAT 

 

Bagian Kesatu 

Perubahan Sertifikat 
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Pasal 36 

Sertifikat wajib diubah dalam hal terjadi: 

a. perubahan nama pemegang Sertifikat; 

b. perubahan alamat pemegang Sertifikat; dan/atau 

c. pemindahtanganan Sertifikat kepada pihak lain. 

 

Pasal 37 

Permohonan perubahan Sertifikat diajukan dengan mengisi 

formulir permohonan perubahan Sertifikat pada situs web 

Direktorat Jenderal atau laman e-Sertifikasi dan mengunggah 

hasil pindai (scan) persyaratan sebagai berikut: 

a. Sertifikat asli;  

b. Akta Notaris yang memuat perubahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan/atau huruf b; dan 

c. Surat perjanjian pemindahtanganan Sertifikat untuk 

perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36  

huruf c. 

 

Pasal 38 

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan tanda terima 

permohonan perubahan Sertifikat untuk Pemohon yang 

telah mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 secara lengkap. 

(2) Tanda terima permohonan Sertifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara dalam jaringan 

(daring) atau online. 

   

Pasal 39 

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pembayaran (SP2) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah 

Sertifikat asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

huruf a diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi.  

(2) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara 

dalam jaringan (daring) atau online. 
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Pasal 40 

Sertifikat perubahan diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja 

sejak biaya perubahan Sertifikat yang tercantum dalam Surat 

Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 dilunasi. 

 

Pasal 41 

Proses perubahan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan alur proses 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Penggantian Sertifikat 

 

Pasal 42 

Sertifikat dapat dilakukan penggantian dalam hal Sertifikat: 

a. hilang; atau 

b. rusak. 

 

Pasal 43 

Permohonan penggantian Sertifikat diajukan dengan mengisi 

formulir permohonan penggantian Sertifikat pada situs web 

Direktorat Jenderal atau laman e-Sertifikasi dan mengunggah 

hasil pindai (scan) persyaratan sebagai berikut: 

a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik 

Indonesia untuk penggantian Sertifikat karena hilang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a; atau 

b. Sertifikat asli yang rusak untuk penggantian Sertifikat 

karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

huruf b. 

 

Pasal 44 

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan tanda terima 

permohonan penggantian Sertifikat untuk Pemohon yang 

telah mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 secara lengkap. 
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(2) Tanda terima permohonan penggantian Sertifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara 

dalam jaringan (daring) atau online. 

 

Pasal 45 

(1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pembayaran (SP2) untuk permohonan penggantian 

Sertifikat karena hilang paling lama 2 (dua) hari kerja 

setelah tanda terima permohonan penggantian Sertifikat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterbitkan.  

(2) Lembaga Sertifikasi menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pembayaran (SP2) untuk permohonan penggantian 

Sertifikat karena rusak paling lama 2 (dua) hari kerja 

setelah Sertifikat asli yang rusak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 huruf b diserahkan kepada Lembaga 

Sertifikasi. 

(3) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diterbitkan secara dalam jaringan (daring) atau online. 

 

Pasal 46 

Sertifikat penggantian diterbitkan paling lama 2 (dua) hari 

kerja sejak biaya penggantian Sertifikat yang tercantum dalam 

Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 dilunasi. 

 

Pasal 47 

Proses penggantian Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan alur proses 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IV 

LABEL DAN TANDA PERINGATAN 

 

 

 



- 21 - 

 

Pasal 48 

Sebelum diperdagangkan dan/atau dipergunakan, setiap Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh 

Sertifikat wajib diberi Label dan tanda peringatan oleh 

pemegang Sertifikat. 

 

Pasal 49 

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48: 

a. memuat nomor Sertifikat dan PLG ID dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

b. dilekatkan pada setiap Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat. 

(2) Dalam hal tidak dapat dilekatkan pada Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, Label dapat dilekatkan pada setiap 

kemasan/pembungkus Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat. 

(3) Selain melekatkan Label pada Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi atau pada kemasan/pembungkus Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang Sertifikat 

juga dapat melekatkan e-label pada perangkat lunak 

(software) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. 

 

Pasal 50 

(1) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 48: 

a. berupa pernyataan bahwa setiap orang dilarang 

melakukan perubahan pada Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi yang dapat menimbulkan 

gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap 

lingkungan sekitarnya; 

b. dibubuhkan pada setiap kemasan/pembungkus Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah 

memperoleh Sertifikat. 
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(2) Bentuk tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 51 

Pemegang Sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pemberian 

Label dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 kepada Lembaga Sertifikasi paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak diterbitkan Sertifikat dengan 

melampirkan contoh label dan tanda peringatan. 

 

BAB V 

BIAYA SERTIFIKAT 

 

Pasal 52 

Sertifikat yang diterbitkan melalui Sertifikasi dengan 

Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) dikenai biaya 

Sertifikat Baru melalui evaluasi dokumen sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 53 

Sertifikat yang diterbitkan melalui Sertifikasi Tanpa Deklarasi 

Kesesuaian dengan laporan hasil uji (LHU) atau test report 

yang diterbitkan oleh Balai Uji Dalam Negeri dikenai biaya 

Sertifikat Baru melalui pengujian sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

 

Pasal 54 

Sertifikat yang diterbitkan melalui Sertifikasi Tanpa Deklarasi 

Kesesuaian dengan laporan hasil uji (LHU) atau test report 

yang diterbitkan oleh Balai Uji Luar Negeri dikenai biaya 

Sertifikat Baru melalui evaluasi dokumen sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 55 

Perubahan Sertifikat atau penggantian Sertifikat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 42 dikenai biaya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 Pasal 56 

Biaya Sertifikat yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik 

kembali. 

 

BAB VI 

BALAI UJI 

 

Pasal 57 

Balai uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 28 

melakukan pengujian kesesuaian Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis. 

 

Pasal 58 

Ketentuan mengenai pengujian kesesuaian Alat dan/atau 

Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan 

Peraturan Direktur Jenderal. 

 

Pasal 59 

Dalam melaksanakan pengujian kesesuaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57, Balai Uji Dalam Negeri wajib 

memberikan informasi tentang kapasitas pengujian Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dapat dilaksanakan 

dan jumlah pengujian yang sedang dilaksanakan melalui 

laman e-Sertifikasi.  

 

Pasal 60 

(1) Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan pengakuan Balai 

Uji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Direktur 

Jenderal. 
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(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penetapan 

Balai Uji Dalam Negeri dan pengakuan Balai Uji Luar 

Negeri diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 

 

BAB VII 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pasal 61 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi terkait 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

pelaksanaan uji petik Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan uji petik Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Direktur Jenderal. 

 

BAB VIII 

SANKSI 

 

Pasal 62 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 dikenai sanksi administrasi pencabutan 

Sertifikat. 

(3) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka 

waktu antar peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja. 
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Pasal 63  

(1) Pemegang Sertifikat yang tidak lulus uji petik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dikenai 

sanksi administrasi pencabutan Sertifikat dan tidak 

dapat mengajukan permohonan Sertifikasi untuk tipe 

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama. 

(2) Pemegang Sertifikat yang tidak lulus uji petik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan telah 

dikenai sanksi administrasi pencabutan Sertifikat 

sebanyak 2 (dua) kali untuk tipe Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi yang berbeda dikenai sanksi administrasi 

berupa tidak dapat mengajukan permohonan Sertifikasi 

dengan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity). 

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemegang Sertifikat dikenai sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 64  

(1) Sertifikat yang telah diterbitkan sebelum Peraturan 

Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan 

berakhirnya masa laku Sertifikat. 

(2) Ketentuan mengenai penggantian Sertifikat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), 

dan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

perpanjangan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

 Pasal 65 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
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a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penetapan Balai Uji Dalam Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 577); 

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengakuan Balai Uji Negara Asing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 578); 

c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat 

Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 882); 

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 

tentang  Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

178), 

e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat 

Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer 

Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2085); dan 

f. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

537/KEP/M.KOMINFO/10/2011 tentang Penetapan 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan 

Informatika sebagai Badan Penetap (Designating 

Autority/DA) dalam Rangka Mutual Recognition 

Arrangement (MRA) untuk Penerapan Persyaratan Teknis 

Alat dan Perangkat Telekomunikasi, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 66 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari 

kalender sejak tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK NDONESIA, 

 

 

 

RUDIANTARA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal   

  

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN  

PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR  

 


