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Selesai melakukan permohonan, 
selanjutnya cek email di 
Inbox/Spam, akan ada balasan 
email resmi dari BBSPJPPI untuk 
diaktifasi user (jika ada kesulitan 
WA pemasaran BBSPJPPI:  
0821-3452-5006 ) 

Gunakan email yang valid karena 
akan di gunakan untuk validasi 
data. 

A. PENDAFTARAN PELANGGAN BARU BBSPJPPI 
 

Jika akan menggunakan jasa layanan BBSPJPPI maka diwajibkan untuk menjadi member dengan cara 
mendaftarkan diri pada website: bbtppi.kemenperin.go.id, dengan mengikuti langkah-langkah 
permohonan pembuatan akun SINDII 4.0 BBSPJPPI sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Isi form pengajuan user pelanggan baru pada menu 
DAFTAR/LOGIN . 

2. klik kolom PENDAFTARAN. 

3. Isi semua kolom pada form Pendaftaran user 
pelanggan baru dan jangan lupa untuk mencentang 
I’m not a robot. 

4. Simpan dengan klik kolom DAFTAR SEBAGAI 
PELANGGAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Buka email yang didaftarkan dan klik Aktivasi Login 
Pelanggan, setelah ini username dan password sudah 
bisa digunakan untuk login diaplikasi SINDII 4.0 



 

B. CARA MENGGUNAKAN SINDII 4.0 (Permohonan Pengujian) 
 

Ketika kita sudah terdaftar sebagai member pelanggan BBSPJPPI maka Langkah selanjutnya adalah: 

 

 

 

 

 

 

1. Klik LOGIN melalui web: bbtppi.kemenperin.go.id 
atau langsung ke link: sindi.kemenperin.go.id 

2. Isi Username dan Password 
 

B.1. Halaman Utama 

Setelah memasukkan username dan password, secara 
otomatis user akan masuk Halaman Utama SINDII 4.0 

 

 

 

 

B.2. Permohonan Baru 

B.2.1. Permohonan Pengujian 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. klik Input Permohonan Pengujian Baru untuk 
memulai permohonan pengujian 

4. isi Data form permohonan pengujian 

 

 

 

Target (Hari) diisi 14 hari 
Keterangan Metode Pengambilan Contoh : 
 

Datang Sendiri  ➔  Customer membawa sample sendiri  
Diambil  ➔  Petugas Pengambil Contoh BBSPJPPI 

yang datang mengambil 
Gratis ➔   Customer yang mendapat perlakuan 

khusus 



 

 

 
 
 
 
 

5. Pilih Jenis Contoh sesuai dengan keiinginanan 
pada INPUT JENIS CONTOH,  contoh : AIR BERSIH 
5a.  tulis air bersih di dalam kotak pencarian 
5b.  klik bulat panah hijau untuk mengeksekusi 
5c.  pilih kode contoh yang sesuai dengan sample 
5d. pilih keadaan sample yaitu : 

- Cair 
- Padat  
- Udara 

5e.  isi kode sample jika ada kodenya 
5f.  isi merk jika ada merknya 
5g.  isi kemasan sesuai dengan keingninan 
5h.  isi Jumlah sesuai dengan keinginan 
5i.  pilih Permintaan Pengujian 

- SNI : parameter mengacu pada SNI  
- Lain-lain: parameter sesuai acuan lainnya. 

5j.  Simpan 
 

 

  Keterangan Kode Contoh : 
 
AK1 ➔ Untuk jenis pengujian SAMPEL 

DIAMBIL pada produk aneka komoditi 
seperti sayur, air minum dalam 
kemasan, Makanan, minuman, garam 
dsb. 

AK2  ➔ Untuk jenis pengujian SAMPEL 
DIKIRIM/ DATANG pada produk aneka 
komoditi seperti sayur, air minum 
dalam kemasan, Makanan, minuman, 
garam dsb. 

K1 ➔ Untuk jenis pengujian kalibrasi sebuah 
alat yang dikalibrasi secara insitu 
(lokasi perusahaan) 

K2 ➔ Untuk jenis pengujian kalibrasi sebuah 
alat. yang dikirim dan diklaibrasi di lab 
kalibrasi BBSPJPPI 

LA1 ➔ Untuk jenis pengujian SAMPEL 
DIAMBIL pada sampel air, seperti air 
limbah, air sungai, air bersih, air 
sumur dsb. 

LA2 ➔ Untuk jenis pengujian SAMPEL 
DIKIRIM/ DATANG pada sampel air, 
seperti air limbah, air sungai, air 
bersih, air sumur dsb. 

LB1 ➔ Untuk jenis pengujian SAMPEL 
DIAMBIL pada sampel limbah 
berbahaya, limbah padat dsb 

LB2 ➔ Untuk jenis pengujian SAMPEL 
DIKIRIM/ DATANG pada sampel limbah 
berbahaya, limbah padat dsb 

LU1 ➔ Untuk jenis pengujian SAMPEL 
DIAMBIL pada sampel udara, seperti 
emisi sebuah kendaraan atau 
cerobong, getaran, kebisingan, udara 
sekitar dsb 

LU2 ➔ Untuk jenis pengujian SAMPEL 
DIKIRIM/ DATANG pada sampel udara, 
seperti emisi sebuah kendaraan atau 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Daftar harga disesuaikan dengan pilihan 
parameter ➔ Klik kotak sample untuk 
menentukan parameter yang diujikan  
6a. PARAM  ➔ pilih parameter yang 

diinginkan kemudian klik 
PROSES. 

6b. PAKET ➔  pilih paket parameter yang 
mengacu peraturan atau 
ketentuan yang berlaku 
kemudian klik PROSES 

6c DESTRUKSI ➔ pilih destruksi yang 
diinginkan kemudian 
klik PROSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Setelah selesai memilih parameter, maka 
tahap berikutnya yakni mengakhiri pengisian 
permohonan uji dengan memilih menu 
“SIMPAN DRAFT”, kemudian akan muncul 
daftar permohonan pengujian. Pastikan data 
telah benar lalu klik “SUBMIT”. Data yang 
sudah di submit tidak dapat diedit lagi. 
 

8. Silakan kirim sampel setelah konfirmasi 
kepada admin BBSPJPPI dan telah 
mendapatkan tanggal penjadwalan 
pengiriman sampel. 

9.  



Jl. Ki Mangunsarkoro 6 semarang

Telp. 024 - 8310216, 8316315

Fax. 024 - 8414811

email. bbtppi.kemenperin@gmail.com 
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