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Abstrak 
 

Saat ini, jaringan telekomunikasi nirkabel, menyerap 4% dari konsumsi energi listrik tahunan 
dan diperkirakan akan tumbuh secara drastis dan akan menjadi isu penting dalam beberapa tahun 
mendatang. Dalam tulisan ini, konsumsi daya listrik pada BTS ( Base Transceiver Station ) dalam 
perusahaan telekomunikasi adalah merupakan kebutuhan dalam bentuk konsumsi energi yang harus 
dikelola cermat. 

Meningkatnya komunikasi data dan menurunnya komunikasi suara, menyebabkan krisis 
spektrum. Kerjasama jaringan BTS oleh Indosat dan XL Axiata melakukan kerjasama melalui RAN 
( Radio Access Network ) .merupakan bentuk peningkatan coverage ( mengatasi krisis spektrum ) 
sekaligus penghematan anggaran CAPEX dan OPEX. Penghematan ini berdampak pada biaya untuk 
kelistrikan. Bila terdapat 2 operator, akan menghemat CAPEX sekitar 36.73 % dan OPEX 44.71  
1 Semakin banyak operator yang dilibatkan pada RAN Sharing, akan semakin menghemat 
anggaran biaya. 

Penghematan CAPEX dan OPEX akan mendorong perusahaan telekomunikasi melakukan 
ekspansi dan pengembangan jaringan. Selanjutnya pemberdayaan spektrum akan yang efisien akan 
tercapai dan percepatan pembangunan Mobile Broadband di Indonesia. yang berarti memberi 
sumbangan nilai ekonomi negara. 
 
Kata Kunci : Daya, Konsumsi Energi, BTS, CAPEX, OPEX, RAN 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Teknologi WPT tentunya akan sangat 

membantu dalam hal charging piranti 
komputasi bergerak dan juga akan menjadi 

efektif serta efisien karena dapat mengisi ulang 
lebih dari satu piranti komputasi bergerak 

dalam suatu waktu bersamaan tanpa harus 
menggunakan kabel yang terkoneksi ke 

sumber listrik. Wireless technology atau 
teknologi nirkabel, atau yang lebih disingkat 

wireless adalah teknologi elektronika yang 
beroperasi tanpa kabel. Contoh aplikasi WPT 

yaitu pada perangkat portable, kamera digital, 
perlengkapan audio, mixer electric. Regulasi 

adalah fungsi umum di setiap sektor industri, 
transparan kepada pengguna akhir. Badan 

regulasi biasanya organisasi yang dibuat oleh 
pemerintah kontribusi juga dibuat  
bahkan diprakarsai para pemangku 

kepentingan lainnya, misalnya industri. 
Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan 

industri dan pengembangan pasar tapi 
memastikan pada saat yang sama bahwa 
perlindungan yang diperlukan dari negara dan 

warga negara yang diurus. Selanjutnya, 
teknologi nirkabel harus beroperasi dalam 
kerangka peraturan. Ada sejumlah minimal 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



parameter yang akan ditetapkan untuk setiap 
teknologi nirkabel.Frequency band of 
operation. Pita frekuensi ini harus bisa 
diselaraskan di seluruh dunia Power. Rating 
power ditentukan oleh keterbatasan teknologi 
tetapi juga harus memenuhi paparan batas 
aman radiasi manusia. 

Dalam rangka untuk menjelaskan proses 

regulasi dan mempertimbangkan banyak badan 
pengatur dan terkait organisasi, taksonomi 

diperkenalkan dari pihak berwenang. Dua 
kriteria dasar yang digunakan yaitu geografis 

dan sektoral. 
 
2.  Organisasi yang bertanggung jawab atas  
standarisasi / pedoman / peraturan  
WPT di beberapa negara : 
 

Repubik Korea  
MSIP (Ministry of Science, ICT and future 
Planning) dan RRA (National Radio Research 
Agency) adalah lembaga-lembaga pemerintah 
yang bertanggung jawab dari peraturan WPT 
di Korea. 
 

Jepang  
Kelompok WPT-Group BWF (Broadband 
Wireless Forum, Jepang) mengambil tanggung 
jawab untuk menyusun standar teknis WPT 
memanfaatkan ARIB (Association of Radio 
Industries and Business). 

 
China  

Di China, CCSA (China Communication 
Standard Association) telah menciptakan 
standar WPT untuk perangkat portabel, seperti 
Mobile Station. 

 

3. Keadaan Regulasi  
Bagian ini mengutip masalah keadaan 

regulasi di beberapa negara : 
Republik Korea  

4. Korea memberikan lebih rinci dan luas 
berbagai informasi. Lisensi : peralatan 
WPT lebih dari 50 W diklasifikasikan 

sebagai peralatan ISM dan membuthkan 
lisensi untuk operasi. Tapi mereka yang di 
bawah 50 W, “pendaftaran kesesuaian” 
termasuk kekuatan medan listrik lemah dan 

pengujian EMC cukup untuk operasi. 

 
5. EMC / EMI : CISPR-11 telah diterapkan untuk 

WPT, tetapi RRA merevisi peraturan  
yang relevan yang ada untuk mengklasifikasikan 
WPT sebagai perangkat rumah tangga di Juni 
2013.  

6. Peraturan umum : Semua komunikasi radio 
peralatan termasuk perangkat WPT harus 
mematuhi tiga peraturan di bawah gelombang 
radio. 1) Regulasi teknis, 2) Peraturan EMC, 3) 
Peraturan EMF. 

 
Jepang  

Regulasi WPT di Jepang saat ini tidak jelas. MIC 

Jepang saat ini sedang mempertimbangkan disiplin 
untuk WPT sejalan dengan laporan dari Sub-Komite 

pada “Promosi Pendayagunaan Frekuensi”. 

Beberapa produk yang menggunakan teknologi 
WPT sedang dikembangkan secara bertahap, isu 

mempersiapkan pedoman peraturan untuk kepatuhan 

produk WPT di tingkat nasional dan internasional 

sedang dibangkitkan. Aturan emisi yang 
komprehensif dan aturan emisi sistem hukum radio 

di Jepang. Berbagai aturan yang diterapkan untuk 

produk WPT tergantung pada tujuan dan daya 
output. MIC bekerja pada masalah regulasi 

bekerjasama dengan industri terkait untuk 

memfasilitasi pelaksanaan WPT. 
 

 

China  
File tentang radio regulasi di China, ada banyak 
radio regulasi terkait WPT. Berikut ini adalah 
peraturan utama yang mengelola isu emisi radio 
WPT.  
1. Departemen Perindustrian dan Teknologi 

Informasi Republik Rakyat China. Orde 16 
(2010) : Republik Rakyat China Pada regulasi 
Alokasi Radio Frekuensi. Hal ini memastikan 
bisnis radio beroperasi normal, dan untuk 

mencegah interferensi antara berbagai layanan 
radio, stasiun radio dan sistem WPT.  

2. Dewan Negara Republik Rakyat China, Komisi 
Militer Pusat Republik Rakyat China, Orde 128 
(1993) : regulasi radio Republik Rakyat China. 

Peraturan ini memperkuat manajemen radio dan 
pemeliharaan gelombanng udara. Menurut 
berbagai macam teknologi dan bagian kontrol 

komunikasi WPT, perangkat WPT mungkin 
sama dengan sistem radio normal dan dibawah 
kendali peraturan tersebt.  

3. Dewan Negara Republik Rakyat China, Komisi  
Militer Pusat Republik RakyatChina, No. 579 
(2010) : Persyaratan radio kontrol Republik 

Rakyat China. Ini adalah peraturan terbaru 
tentang pembatasan stasiun radio, peralatan 
pemanar radio, dan radiasi gelombang radio, 
teknis tindakan pemblokiran, serta pelaksanaan 

emisi frekuensi gelombang radio tertentui, 
radiasi. Komisi nasional regulasi radio di China 



sedang mempertimbangkan aturan dan 
persyaratan serta persetujuan jenis produk 

WPT. 

Singapura 
 

Pengelolaan spektrum frekuensi radio di 
Singapura yang bertanggaung jawab adalah 
IMDA. Tugas manajemen panggilan untuk 
perencanaan dan koordinasi penggunaan 

frekuensi di tingkat internasional, regional dan 
sub-regional; mengalokasikan dan menetapkan  
spektrum nasional; pemantauan dan 
menyelesaikan gangguan frekuensi radio.  

Short Range Device menutupi 
pemancar radio yang memiliki area lokal 

operasi karena daya output yang rendah (yaitu 
umumnya 100 mW atau kurang). Ini termasuk 
peralatan komunikasi radio seperti mikrofon 

radio, telepon nirkabel, perangkat remote 
control, dll  

Short Range Device dapat digunakan 
hampir di mana-mana dan mereka beropeasi 

pada berbagai frekuensi. Perangkat tersebut, 
bagaimanapun diizinkan untuk beroperasi pada 
non interferensi. Artinya, mereka harus 

berbagi menggunakan frekuensi dengan 
aplikasi radio lainnya dan mereka tidak harus 
menyebabkan gangguan jaringan komunikasi 
radio lainnya diberi kuasa oleh IMDA. 
 

 

4. Implementasi Wireless Power 

Transmission di Dunia 
 

Republik Korea 
 

Peralatan WPT lebih dari 50 W 
diklasifikasikan sebagai peralatan ISM dan 
membutuhkan lisensi untuk operasi. Tapi 

mereka yang dibawah 50 W, “Registration of 
conformity” termasuk kekuatan medan listrik 
lemah dan pengujian EMC yang cukup untuk 
operasi. 

 
Semua peralatan komunikasi radio termasuk 

perangkat WPT harus mematuhi tiga peraturan 
dibawah gelombang radio yaitu :  

1. Regulasi teknis Peraturan EMC Peraturan 
EMF Peralatan WPT diatur sebagai 
peralatan ISM dan peralatan lebih dari 50 W 
perlu lisensi untuk operasi. Untuk peralatan 
di bawah 50 W, sesuai dengan ketentuan 
medan listrik lemah dan EMC pengujian 
regulasi teknis yang diperlukan. Baru-baru 
ini, pemerntah merevisi persyaratan 
kebutuhan dan karakteristik operasi sebagai 
berikut, dimana semua perangkat WPT 
diperlukan sebagai peralatan ISM.

 

2. Di kisaran 100 – 205 kHz, kekuatan medan 
listrik dari perangkat WPT kurang dari atau 
sama dengan 500 µV/m pada 3 m. Nilai ini 
diperoleh oleh pedoman pengukuran disebut 
CISPR/I/417/PAS 

3. Di kisaran 6 765 – 6 795 kHz, kekuatan 
medan listrik harus puas sesuai dengan tabel 
dibawah ini. 

4. Di kisaran 19 – 21 kHz, 59 – 61 kHz, 
kekuatan medan listrik kurang dari atau 
sama dengan 100 µV/m pada 100 m.

 

5.  

Tabel 1 Regulasi yang di terapkan untuk WPT di 
Korea 

 

Power 
 Peraturan  
 Teknis perijinan materi 

level 
 

Nama aplikasi Aplikasi danteknologi WPT 
    

Daya  Weak  

Peralatan ISM- Electric  

rendah 
 

WPT Field  

(≤ 50 
perangkat 

 
produk komersial 

W) 
 

menggunakan Strength menggunakan 

 rentang frekuensi  teknologi induktif 

 100-205 kHz   
 Peralatan ISM-   

 WPT ISM  

 perangkat  produk yang 

 menggunakan  menggunakan 

 rentang frekuensi  teknologi resonansi 

 6765-6795   

Daya   
dipasang pada area 

tinggi 
  

Peralatan ISM ISM spesifik 

(≥ 50   
SMFIR (Shaped 

W) 
  

menggunakan  Megnetic Field 

 rentang frekuensi  In Resonance) 

 19-21 kHz, 59-   

 61 kHz   

    



Jepang 
 

Dalam regulasi di Jepang, perangkat 

dengan daya transmisi tidak melebihi 50 W 
tidak memerlukan izin oleh administrator 

untuk operasi pada umumnya. Saat ini 
teknologi yang diusulkan (b), (c) dan (d) pada 

tabel 2 beroperasi dengan daya tidak melebihi 
50 W di setiap spektrum. Teknologi ini 

diharapkan dapat meningkatkan daya transmisi 
lebih besar dari 50 W di masa depan setelah 

selesai studi koeksistensi sukses dengan 
layanan komunikasi radio yang relevan. 
 

Tabel 2 Teknologi WPT di Jepang 
 
 (A)    

Target WPT (B) WPT (C)WPT (D) WPT 

Aplikasi untuk untuk untuk untuk 

  seluler   

  dan   

  perangka peralatan seluler dan 

WPT Evs t rumah dan perangkat 

   peralatan  

  portable kantor portable 
     

WPT    capacitive 

teknologi transmisi listrik medan magnet coupling 

  Beberap Beberapa  

Transmis hingga a W - W-1,5  

i 3 kW 100 W kW 100 W 

 (Max    

 7.7    

Power kW)    

 42-48    

 kHz    

 (45    

 kHz  20,05-38  

kandidat band)  kHz  

 52-58    

 kHz    

 (55    

rentang kHz    

frekuensi band) 6765- 42-58 kHz 
425-524  

79-90 6795 
 

  
kHz  

kHz kHz 
 

   

 (85    

 Khz  62-100  

WPT band)  kHz  

 140,91-    

 148,5    

 kHz    

 (145    

 kHz    

 band)    

jarak 0-30 0-30   

transmisi cm cm 0 -10 cm 1 - 1 cm 

 
 
Diantara banyak kegiatan yang di lakukan 
BWF, forum telah merilis dan memperbaharui 
“pedoman penggunaan teknologi transmisi 
daya nirkabel” edisi ke 2 yang dirilis pada 
tahun 2013. Pedoman ini berlaku untuk 

 
peralatan wireless power transfer memenuhi 
kondisi kinerja berikut : 

V. Daya transmisi tidak melebihi 50 W
  

W. Jarak transmisi listrik tidak melebihi 
beberapa meter

  

X. Frekuensi transmisi : 10 kHz 
sampai10 MHz, 13,56 MHz band 
(ISM band), 27,12 MHz (ISM band), 
dan 40,68 MHz (ISM band).

  

Y. Tidak ada batasan pada jenis 
peralatan yang digunakan atau 
metode transmisi listrik.

 

 
China 

 
China tidak memiliki peraturan resmi 

WPT. Saat ini, hanya regulasi SRD mencakup 

semua pita frekuensi WPT. Oleh karena itu, 
dalam rangka untuk melindungi sistem 

komunikasi radio incumbent, perangkat WPT 
harus melalui tes masuk pasar yang sama 

dengan pintu masuk pasar uji SRD. Namun, 
hal ini tidak tepat untuk mengatur perangkat 

WPT sebagai SRD dalam jangka panjang. 
Oleh karena itu, klasifikasi dan regulasi 

penelitian WPT dilakukan sebagai berikut. 
Seperti penelitian ini adalah pada awal fase, 

regulasi yang berbeda dan klasifikasi metode 
tidak di kecualikan. 
 
Perangkat ISM 
 

Dalam sistem regulasi radio China, 

perangkat ISM didefinisikan sebagai peralatan 
yang menggunakan energi RF untuk industri, 

ilmiah, medis, rumah tangga dan tujuan yang 
sama, yang tidak termasuk peralatan yang 

digunakan dalam telekomunikasi, teknologi 
informasi dan standar nasional lainnya. 

Perangkat WPT adalah peralatan yang 
digunakan dalam bidang industri rumah tangga 
atau menggunakan energi RF. Oleh karena itu, 

perangkat WPT dapat diletakkan dibawah 
perangkat ISM. 
 

Menurut regulasi ISM China, 
perangkat ISM dibagi menjadi dua kelompok 
berdasarkan aplikasi mereka : 
 
1. Semua perangkat ISM yang memproduksi 

dan / atau menggunakan energi 
conductuvely coupled RF .  

2. Semua perangkat ISM, termasuk EDM dan  
peralatan yang memproduksi atau 
menggunakan energi elektromagnetik RF. 

 



 
Menurut regulasi ISM china, yang setara 

dengan CISPR 11:2003, apakah rentang 
frekuensi WPT 6.675-6.795 MHz, termasuk 
rentang frekuensi ISM atau tidak 
membutuhkan ijin khusus dari badan 
pengawas radio china. Namun demikian, 
rentang frekuensi WPT lainnya tidak termasuk 
dalam ruang lingkup dari rentang frekuensi 
ISM. Oleh karena itu, berdasarkan analisis 
diatas, jika izin tersebut tersedia, perangkat 
WPT bekerja di 6.675-6.795 MHz termasuk 
kategori B kelompok 2 perangkat ISM. 
 
Analisis dari perspektif pembatasan. 
 

Menurut regulasi ISM China, dalam 
band pembatasan daya transmisi dari 
perangkat ISM bekerja di pita 6.675 MHz – 
6.795 MHz masih dalam pertimbangan. 
 

Short Range Device 
 

Tidak ada definisi dari SRD dalam 
sistem radio regulasi China. Meskipun 

demikian, ada peraturan pemerintah didirikan 
untuk general micro-power (short range) 
peralatan transmisi radio. Tranfer daya dari 
perangkat WPT tidak termasuk dalam kategori  
emisi radio. Sebagian besar listrik 
ditransmisikan ke penerima melalui kopling, 

induksi dan teknologi lainnya, bukan 
memancarkan energi ke ruang nirkabel. Oleh 
karena itu, dalam definisi perspektif, perangkat 
WPT tidak termasuk dalam ruang lingkup 

SRD. 
 

Singapura  
Short Range Device di Singapura 

harus dirancang untuk memenuhi tujuan untuk 

beroperasi terlindungi dan berbagi pita 
frekuensi. Operasi yang tidak akan 

menyebabkan gangguan layanan komunikasi 
radio lainnya yang berwenang dan dapat 

mentolerir gangguan yang disebabkan oleh 
layanan komunikasi radio lainnya, peralatan 

listrik atau elektronik. Perangkat tidak akan 
dibangun dengan kontrol eksternal yang 
mudah atau mudah di akses yang  
memungkinkan penyesuaian operasinya 
dengan cara yang tidak sesuai dengan 
spesifikasinya. Untuk penilaian EMC SRD 
atau tambahan peralatan harus diklasifikasikan 

sebagai peralatan untuk digunakan tetap; 
penggunaan kendaraan (yaitu terminal mobile 
terhubung dengan charger kendaraan atau 

pasokan DC); atau penggunaan mobile 

 
portable (yaitu didukung oleh baterai 
terpisahnya). 
 
5.  Hasil Benchmark di 4 Negara 
 
Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat 
di benchmark kan dari 4 negara yaitu Korea, 
Jepang, China, Singapura dan Indonesia. 

 
Tabel 3 

 
Perbandingan Jepang dan Korea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  Jepang   Korea  
       

 Aplikasi Frekuensi Power Aplikasi Frekuensi Power 
       

       

 Ponsel / 110 kHz-  Ponsel / 100 kHz -  

 Perangkat 205 kHz  Perangkat 205 kHz  

Tightly portabel,   portabel,   
Coupled 

tablet, 

  

tablet, 

  

(Inductive;low     

Power) 
note-PCs 

  
note-PCs 

  
     

 (misalnya,   (misalnya,   

 WPC/Qi)   WPC/Qi)   

  6,675 Beberapa  6,675  

 Perangkat MHz- W - Perangkat MHz-  

   hingga    

Loosely 
mobile 6,795 MHz 100 W mobile 6,795 MHz  

tablet, note- 
  

tablet, note- 
  

Coupled     

(Resonant) 
PCs 

  
PCs 

  
     

 (misal   (misal   

 A4WP)   A4WP)   

   Beberapa    

 Home 20.05 kHz - W - Home   

 Appliances, 38 kHz, 1,5 kW Appliances,   
  42 kHz -58     

Tightly 
peralatan kHz,  peralatan   

 62 kHz -     

Coupled 
     

kantor 100 kHz  kantor   

(Inductive;High 
   

      

Power) (termasuk   (termasuk   

    aplikasi   

 aplikasi daya   daya   

 yang lebih   yang lebih   

 tinggi)   tinggi)   

  425 kHz - hingga    

Capacitive 
Perangkat 524 kHz 100 W Perangkat   

   mobile   

Coupling mobile tablet   tablet   

 note-PCs   note-PCs   
 
 
 
 
 

Di China perangkat WPT bekerja 
dalam band 6,675 – 6,795 MHz dapat 
diberikan sesuai dengan kategori B kelompok 

 
 
2 perangkat ISM, dan perangkat WPT yang 

bekerja di band lainnya dapat diberikan sesuai 
dengan SRD temporal. Dalam jangka panjang, 
perlu untuk megalokasikan pita frekuensi 
 

 



 
WPT sesegera mungkin dan merumuskan 
spesfikasi teknis EMC dari perangkat WPT. 

 
Di Singapura perangkat WPT yang 

bekerja dalam band 6765-6795 kHz dengan 

maximum field strength / RF output power ≤ 
42 dBµA / m @ 10m merupakan perangkat 
Short Range Device (SRD) yang tidak 
memerlukan persetujuan IDA untuk operasi 

tetap. 
 

Di Indonesia setiap alat dan perangkat 

telekomunikasi jarak dekat (short range 
devices) yang dibuat, dirakit, dimasukkan 

untuk diperdagangkan dan / atau digunakan di 
Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi 

persyaratan teknis sebagaimana tercantum 
dalam tabel di bawah ini, penilaian terhadap 

kewajiban setiap alat dan perangkat 
telekomunikasi jarak dekat memenuhi 

persyaratan teknis sebagaimana disebut diatas 
harus melalui pengujian sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Tabel 5 
 

SRD di Indonesia 
 

  Kuat medan / Contoh Aplikasi 

No Pita Frekuensi ERP maksimum SRD 
    

   sistem aliran 

   induksi 

   (Induction loop 

   system). 

   untuk alat bantu 

   dengar 

1 
16 kHz-150 ≤ 100 dBµV/m (hearing aid) atau 

kHz pada jarak 3 m alat  

   bantu dengar 

   suara agar 

   lebih jernih (loop 

   listener 

   hear sounds) 

2 
510 kHz-1600 ≤ 57 dBµV/m mikrofon nirkabel 

kHz pada jarak 3 m (wireless  

   microphone) 

   untuk aplikasi 

3 
6765 kHz- ≤ 57 100 mW  Industrial 

6795kHz ERP Scientific and  

   Medical) 

 

Di Indonesia selain menggunakan  
Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika RI No. 35 Tahun 2015 tentang 
persyaratan teknis alat dan perangkat 
telekomunikasi jarak dekat. Untuk WPT ini 

 
bisa juga menggunakan Peraturan Direktur 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 
214/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis 

Alat dan Perangkat dengan Daya Pancar di 
Bawah 10 mW. 

 
Yang dimaksud dengan alat dan 

perangkat dengan daya pancar dibawah 10 
mW adalah alat dan perangkat yang 
menggunakan pemancar radio dengan daya 

pancar rendah (low power) dan bekerja dengan 
menggunakan daya pancar tidak melebihi 10 
mW dengan karakteristik utama sebagaimana 
pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 5 

 
Karakteristik alat dan peralatan 

dengan daya pancar dibawawh 10 mW 
 
   Jarak 

Frekuensi (MHz) 
Field Strength Pengukuran 

  

  (microvolts/meter) (meters) 
    

*1 0.009-0.450   
 

100 3   

    

*2 0.450-1.705   
 

57 3   

    

*3 1.705-13.567   
 

94 10   

    

*3 13.567-30.0   
 

65 10   

    

*4 30-88   
 

100 3   

    

*4 88-216   
 

150 3   

    

*4 216-960   
 

200 3   

    

*4 diatas 960   
 

500 3   

    

 
 

 

Aplikasi alat dan perangkat dimaksud 
antara lain : alarms, identification systems, 

radio-detection, vehicle radar systems, 
wireless local area networks, remote controls, 

telecommand, telemetry, on-site paging 
systems, cordless keyboard, vehicle keyless 

entry dan lain-lain. Alat dan perangkat 
dimaksud hanya digunakan untuk komunikasi 

di dalam gedung atau beroperasi di lokasi 
terbatas dan beroperasi bersama dalam suatu 

range frekuensi dan didalam pengoperasiannya 
tidak menyebabkan interferensi terhadap 

perangkat komunikasi radio lain, dan siap 
menerima interferensi yang disebabkan oleh 
 
 

 



 
komunikasi radio, elektrik atau peralatan 
elektronik lain. 
 
6. Kesimpulan 
 
Sebagian besar perangkat portabel digital, 

peralatan rumah tangga akan menggunakan  
Wireless Power Transmission. Pengamatan  
saat ini bahwa regulasi tidak begitu jelas  
ditentukan, standardisasi dan regulasi 

merupakan aspek yang sangat penting untuk 

proliferasi masa depan Wireless Power 

Transmission. 

 
Jepang dan Korea telah mencari rentang 

frekunsi untuk WPT dan membawa mereka ke 

pertimbangan regulasi teknis, sedangkan 

China dan Singapura masih mempelajari 

teknologi yang terkait dengan WPT. 
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