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1 Environmental Risk Assessment 

and Control Regulation for 

Chemical Substances 

(Notification Draft) 

(G/TBT/N/CHN/1350)

China Peraturan ini dibuat dalam rangka menilai dan 

mengendalikan resiko lingkungan dari zat kimia, 

pelestarian lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat 

dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan 

mencapai nilai ekonomi yang tinggi. Peraturan ini 

mengatur tentang Penilaian Risiko Lingkungan, Laporan 

Informasi Dasar, Penyaringan Risiko Lingkungan, 

Investigasi dan Pemantauan Kejadian Zat Kimia, Daftar 

Zat Kimia untuk Prioritas Pengelolaan Lingkungan, 

Daftar Zat Kimia Terlarang dan Terbatas, Izin Lingkungan 

dari Impor dan Ekspor Zat Kimia, Pendaftaran 

Pengelolaan Lingkungan Zat Kimia Baru.

Peraturan ini mengatur tentang peredaran bahan kimia 

dan campurannya, tidak termasuk obat-obatan, 

pestisida, obat-obatan hewan, kosmetik, makanan, zat 

tambahan makanan, pakan, zat tambahan pakan, 

pupuk, bahan radioaktif, dll. Zat kimia yang 

penggunaannya telah diubah menjadi penggunaan 

industri, serta yang digunakan sebagai bahan baku atau 

zat antara dari produk-produk di atas tidak terkena 

kewajiban untuk memenuhi peraturan ini.

Total ekspor Indonesia ke pasar global untuk produk 

terkait adalah 2,928,795,000 USD.   

Ekspor Indonesia ke China adalah 805,149,000 USD 

atau mendapatkan  market share sebesar 1.2%. 

Berdasarkan data trademap, China merupakan pasar 

terbesar Indonesia untuk produk terkait (HS code 29), 

disusul Jepang, India, USA dan Thailand. 

https://members.wto.o

rg/crnattachments/201

9/TBT/CHN/19_4789_0

0_x.pdf

2 Measures on the Environmental 

Management of New Chemical 

Substances (Notification Draft)

(G/TBT/N/CHN/1350)

China Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok akan 

memberlakukan peraturan tentang manajemen 

lingkungan terkait bahan kimia baru. Peraturan ini 

mengatur bahwa perusahaan yang memproduksi atau 

mengimpor bahan kimia baru harus melakukan 

registrasi kepada otoritas terkait sebelum berproduksi 

atau melakukan importasi. Tanpa registrasi, maka 

bahan kimia baru tidak diperbolehkan untuk 

dikembangkan, diproduksi diimpor dan diproses lebih 

lanjut. 

Total ekspor Indonesia ke pasar global untuk produk 

terkait adalah 2,928,795,000 USD.   

Ekspor Indonesia ke China adalah 805,149,000 USD 

atau mendapatkan  market share sebesar 1.2%. 

Berdasarkan data trademap, China merupakan pasar 

terbesar Indonesia untuk produk terkait (HS code 29), 

disusul Jepang, India, USA dan Thailand. 

https://members.wto.o

rg/crnattachments/201

9/TBT/CHN/19_4790_0

0_x.pdf
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3 Amendment of the ordinance for 

enforcement of the Act safety 

assurance and quality 

improvement of feeds

(G/TBT/N/JPN/631)

Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan 

(MAFF) akan menambahkan kuda ke dalam ruang 

lingkup the Act on Safety Assurance and Quality 

Improvement of Feeds untuk berkontribusi pada 

keselamatan publik dan kestabilan produksi kuda 

dengan memastikan keamanan dan peningkatan 

pakannya. Melalui amandemen peraturan untuk 

penegakan UU ini, isi undang-undang berikut ini akan 

berlaku untuk pakan kuda.

1. Menetapkan standar dan spesifikasi untuk 

pembuatan dan pemberian label untuk pakan untuk 

kuda. (Rincian itu akan diberitahukan pada tahun 2020.)

2. Melarang pembuatan, import, penjualan dan 

penggunaan pakan kuda yang tidak memenuhi standar 

dan spesifikasi atau mengandung zat berbahaya, dll.

3. Ketika pakan berbahaya untuk kuda didistribusikan, 

MAFF dapat memerintahkan pabrik atau importir untuk 

membuang atau menariknya kembali.

4. Produsen dan importir pakan untuk kuda wajib 

memberi tahu MAFF tentang bisnis mereka.

4 Thermometers (HS: 9025)

G/TBT/N/BRA/835/Add.1

Brazil Notifikasi ini bertujuan untuk menginformasikan bahwa 

National Institute of Metrology, Quality and Technology-

Inmetro, telah menetapkan Ordonansi 402,pada  

tanggal 23 Agustus 2019, yang menyetujui draft akhir 

the Metrological Technical Regulation (RTM) yanng 

mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi 

terkait produk digital clinical thermometers (HS Code 

9525 Thermometer) 

Verifikasi awal akan dilakukan  berdasarkan persyaratan 

RTM  yang telah disepakati ini dan berlaku 6bulan sejak 

publikasi. 

Selanjutnya, peraturan ini mencabut dokumen 

Ordinance 89, 6 April 2006; Ordinance 128, 3 April 2007; 

and Ordinance 329, 24 August  2007. 

Trademap mencatat bahwa Indonesia tidak melakukan 

ekspor untuk produk HS code 9020 ke Brazil. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai eksor Indonesia ke Brazil adalah 0 

USD sejak 2016 - 2018.  Adapun nilai impor Brazil untuk 

produk terkait  secara berurutan dari tahun 2016 - 2018 

adalah sebesar 32 M USD,  32,9 M  dan USD 38,5 M 

USD.

http://www.inmetro.go

v.br/legislacao/rtac/pdf

/RTAC002595.pdf
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5 Ordinance 404, 28 August 2019

(G/TBT/N/BRA/907)

Brazil Draft regulasi berisi tentang perubahan  dalam kriteria 

dan prosedur untuk pendaftaran produk secara wajib. 

Registrasi produk dilakukan dengan mencantumkan 

Sertifikat Kesesuaian (Certificate of Compliance) , 

penggunaan Label Identifikasi Kesesuaian (Compliance 

Identification Label) dan pemasaran produk 

http://www.inmetro.go

v.br/legislacao/rtac/pdf

/RTAC002596.pdf 

6 Ordinance 191, 26 

December 2018 (Portaria N° 191, 

de 26 de Dezembro de 2018)

G/TBT/N/BRA/860/Add.1

Brazil Rancangan regulasi ini menetapkan Identitas dan 

persyaratan kualitas minimum untuk udang segar, 

dingin, beku, dicairkan, dimasak dan dimasak sebagian, 

disetujui sebagai Technical Regulation No. 23 pada 20 

Agustus 2019 dan mulai berlaku pada 28 Agustus 2019 

oleh publikasi dalam Brazilian Official Gazette No. 166

Berdasarkan data UNCOMTRADE, dalam kurun 2014-

2018 Indonesia tidak melakukan ekspor HS 0306 ke 

Brazil 

http://pesquisa.in.gov.

br/imprensa/jsp/visuali

za/index.jsp?jornal=515

&pagina=1&data=28/0

8/2019&totalArquivos=

485

7 Draft Technical Regulation 

establishing identity and quality 

requirements for fresh and 

frozen lobster.

G/TBT/N/BRA/859/Add.1

Brazil Draft regulasi ini menetapkan identitas resmi dan 

persyaratan kualitas minimum untuk lobster segar dan 

beku, disetujui sebagai  Technical Regulation No. 24 

pada 20 Agustus 2019 dan mulai berlaku pada 28 

Agustus 2019 oleh publikasi di Brazilian Official Gazette 

No. 166

Berdasarkan data UNCOMTRADE, dalam kurun 2014-

2018 Indonesia tidak melakukan ekspor HS 030631 

(lobster) ke Brazil 

http://pesquisa.in.gov.

br/imprensa/jsp/visuali

za/index.jsp?data=28/0

8/2019&jornal=515&pa

gina=4&totalArquivos=

485

8 Vaping products including vaping 

devices, vaping parts and vaping 

substances (ICS: 65.160)

G/TBT/N/CAN/592

CANADA Pemerintah Canada memiliki regulasi Tobacco and 

Vaping Products Act (TVPA) dan Canada Safety Product 

Act (CCPSA). Pengaturan mengenai produk vape di TVPA 

akan mencakup produk yang dijual secara eceran di 

Kanada, sedangkan di CCPSA akan mengatur produk 

vape yang tercakup dalam kategori produk konsumen 

dan tidak termasuk dalam Food and Drugs Act. Regulasi 

ini berisi ketentuan pelabelan untuk menghindari 

penipuan terhadap masyarakat serta informasi 

mengenai bahaya kesehatan vaping. Selain itu, diatur 

juga mengenai persyaratan konsentrasi nikotin dan 

daftar bahan zat vaping. Regulasi ini juga mensyaratkan 

produk vaping yang mengandung nikotin 

mencantumkan peringatan bahaya vaping. Ketentuan 

mengenai alat vaping, wadah yang menguapkan zat 

nikotin, isi ulang dan bagian-bagiannya harus bersifat 

child-resistance. Beberapa ketentuan dalam regulasi ini 

sama dengan yang regulasi Uni Eropa mengenai vaping

Gambar 1. Data Perdagangan Vaping (Sumber : 

UNCOMTRADE)

Berdasarkan data perdagangan tersebut, terjadi 

kenaikan pada nilai perdagangan ekspor dan impor 

produk vaping antara Indonesia dengan Kanada. Hal ini 

mengindikasikan adanya peningkatan demand 

(permintaan) produk vaping oleh Indonesia dan 

Kanada. 

http://gazette.gc.ca/rp-

pr/p1/2019/2019-06-

22/html/reg4-eng.html

http://gazette.gc.ca/rp-

pr/p1/2019/2019-06-

22/html/reg4-fra.html

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002596.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002596.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002596.pdf
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9 Amendment to Argentine 

Standard NAG 318   Standard on 

ignition devices and devices for 

automatic shutdown in the event 

of flame extinction that are used 

in gas appliances

G/TBT/N/ARG/274/Add.1

Argentina Peralatan rumah tangga gas yang disertifikasi 

harus diperbaharui setelah 2 tahun  melalui 

sertifikasi berdasarkan peraturan yang baru. 

Berdasarkan data UNCOMTRADE, dalam kurun 2014-

2018 Indonesia tidak melakukan ekspor HS 7321 

(peralatan gas) ke Argentina 

https://members.wto.o

rg/crnattachments/201

9/TBT/ARG/19_4804_0

0_s.pdf

10 Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-086-1-SCFI-

2018, “Industria hulera-LLantas 

nuevas, de construcción radial 

para vehículos de peso bruto 

vehicular superior a 4 536 kg y 

llantas de construcción diagonal 

de cualquier capacidad de carga-

Especificaciones de seguridad, 

métodos de prueba e 

información comercial (cancelara 

a la NOM-086-1-SCFI-2011)” 

(G/TBT/N/MEX/458)

México Telahdiatur tujuan dan bidang aplikasi,termasuk 

referensi normatif, definisi singkat, istilah dan klasifikasi. 

Telah ditetapkan juga spesifikasi dan cara pengambilan 

sampel dan metode pengujian untuk penilaian 

kesesuaian. Rancangan regulasi teknis Meksiko ini 

menetapkan spesifikasi kesalamatan dan metode 

pengujian yang harus dipenuhi oleh ban konstruksi 

radial baru, nasional, dan impor yang digunakan untuk 

kendaraaan denga berat kotor lebih dari 4536 kg (10000 

pon), ban konstruksi diagonal yang digunakan pada 

pada mobil, truk ringan, truk,, truk berat, bus, dan 

trailer yang dipasarkan sebagai barang dagangan akhir 

dan bukan sebagai bagian dari kendaraan bermototr di 

Meksiko. Rancangan regulasi teknis Meksiko ini tidak 

berlaku bagi ban radial yang digunakan dalam 

kendaraan dengan berat kendaraan kotor sama dengan 

atau kurang dari 5536 kg (10000 lb), serta ban untuk 

kendaraan balap,  kendaraan OTR , pertanian, industri, 

kendaraan salju, sepeda motor, motor roda 3 dan ATV.

Nilai Ekspor ke Meksiko sempat turun di tahun 2016 

dan mengalami kenaikan sampai 2018. Nilai Ekspor 

Indonesia ke seluruh dunia pada tahun 2018 sebesar 

1.6 Milyar US dollar dan ekspor ke Meksiko sebesar 

16.5 juta US dollar atau sekitar 1%.

http://www.dof.gob.m

x/nota_detalle.php?co

digo=5570583&fecha=2

8/08/2019

http://www.dof.gob.m

x/nota_detalle.php?co

digo=5570583&fecha=2

8/08/2019

https://members.wto.o

rg/crnattachments/201

9/TBT/MEX/19_4819_0

0_s.pdf


