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Yth. Pelanggan BBTPPI
di
tempat
Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu terhadap jasa
layanan BBTPPI. Sehubungan dengan adanya wabah Covid-19, kebijakan manajemen BBTPPI
dan berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Perindustrian Nomor 10 tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami menerapkan kebijakan dalam hal
penerimaan sampel datang, sebagai berikut:
1. Adanya batasan jumlah sampel yang kami terima per hari. Hal ini terkait kebijakan pusat yang
mengharuskan kantor instansi pemerintah bekerja secara bergiliran setiap hari,
mengakibatkan kapasitas layanan kami menjadi terbatas.
2. Kami tidak menerima sampel dari air limbah hotel, air limbah rumah sakit, air limbah domestik
dan air limbah produksi yang bercampur (terintegrasi) dengan air limbah domestik.
3. Sebelum kirim sampel, pelanggan wajib mendaftarkan sampel yang akan diuji secara online
melalui Sistem Informasi Digital (SINDI) pada laman http://sindi.kemenperin.go.id.
4. Bagi pelanggan yang belum memiliki akun SINDI, dimohon mengajukan permohonan akun
dengan mengisi form pada laman http://bit.ly/Form_Permohonan_Akun_SINDI.
5. Apabila data sampel telah diinput pada SINDI, mohon segera melakukan konfirmasi ke admin
BBTPPI melalui whatsapp pada nomor 082134525006 untuk mendapatkan jadwal pengiriman
sampel.
Apabila keadaan membaik, kami akan melakukan pelayanan seperti sediakala dan akan
kami informasikan lebih lanjut. Pelayanan jasa konsultasi dan koordinasi terkait sertifikasi,
pengujian, dll tetap tersedia dengan mengoptimalkan pelayanan online. Untuk informasi lebih
lanjut dapat menghubungi Sdri. Dyah Ahsina F.,MS.i., telp. (024) 8450651 atau 082134525006.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala,
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri

Dr. Ali Murtopo Simbolon, ST, S.Si, MM
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