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Institut Kualitas dan Teknologi Metrologi Nasional - Inmetro mengeluarkan 

Ordonansi 202 30 April 2021 yang menyetujui konsolidasi prosedur penilaian 

kesesuaian untuk komponen sepeda dewasa. Ordonansi berikut mencabut: I - 

Ordinance Inmetro 656 17 Desember 2012 diterbitkan dalam Lembaran Resmi 

Federal pada 19 Desember 2012 bagian 1 halaman 99 II - Ordinance Inmetro 169 4 

April 2013 diterbitkan dalam Lembaran Resmi Federal pada 8 April 2013 bagian 1 

halaman 85 sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / N / BRA / 481 / Add.2 dan III 

- Ordinance Inmetro 313 26 Juni 2015 diterbitkan dalam Federal Official Gazette 

pada 30 Juni 2015 bagian 1 halaman 63 sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / 

N / BRA / 481 /Add.4.

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002723.pdf

Notifikasi ini menginformasikan bahwa China telah merevisi beberapa konten pada 

ketentuan Keamanan mainan - Bagian 11: Ayunan, Perosotan, dan Mainan Aktivitas 

Serupa untuk Penggunaan Rumah Tangga Keluarga di Dalam dan Luar Ruangan 

sebagai berikut:

Ilustrasi  menjelaskan Pasal 8 "Barbel 8-2 × 4,5 kg, sekitar 330 mm (diameter luar) × 

25 mm (tebal)" diubah menjadi “barbel 8-2 × 4,5 kg, maksimum 210 mm (diameter 

luar) × 25 mm” .

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3315_00_x.pdf

2 China - National Standard of the P.R.C.  

 Safety of Toys - Part11: Swings  Slides 

and Similar Activity Toys for Indoor 

and Outdoor Family Domestic Use 

G/TBT/N/CHN/1047/Add.1

Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia 

Periode 10-14 Mei 2021

1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002723.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3315_00_x.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Decree ini menyetujui Peraturan Teknis Metrologi yang menetapkan kriteria untuk 

memverifikasi kandungan cairan dari insektisida atau produk pengusir cairan yang 

dikomersialkan dalam wadah untuk disambungkan ke perangkat listrik - Konsolidasi.

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002761.pdf

Institut Kualitas dan Teknologi Metrologi Nasional - Inmetro mengeluarkan 

Ordonansi No. 139 19 Maret 2021 yang menyetujui konsolidasi Peraturan untuk 

batangan dan kawat baja untuk lapis baja untuk Struktur Beton Bertulang dalam 

bentuk Persyaratan Penilaian Kesesuaian dan Spesifikasi untuk Identifikasi 

Kesesuaian Segel ditetapkan masing-masing dalam Lampiran I dan II. Inmetro 

Ordinance berikut ini dicabut pada tanggal efektif Ordinance No.139: I - Ordinance 

73 17 Maret 2010 diterbitkan dalam Lembaran Resmi pada 18 Maret 2010 bagian 1 

halaman 58 hingga 59 II - Ordonansi 3 4 Januari 2011 diterbitkan di Federal Official 

Lembaran negara tanggal 6 Januari 2011 bagian 1 halaman 57

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002761.pdf

3 Brazil - Inmetro Ordinance N° 206  4 

May 2021 

G/TBT/N/BRA/1174

4 Brazil - Regulation for bars and wire of 

steel for armor for reinforced 

concrete structures - Consolidated 

G/TBT/N/BRA/165/Add.5

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002761.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002761.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC atau Commission) sedang 

mempertimbangkan untuk mengembangkan aturan untuk mengatasi risiko cedera 

yang terkait dengan kebakaran dan bahaya penetrasi puing yang terkait dengan 

kendaraan di luar jalan raya (OHV). Pemberitahuan awal pembuatan peraturan yang 

diusulkan (ANPR) ini memulai proses pembuatan peraturan di bawah Undang-

Undang Keamanan Produk Konsumen (CPSA). Kami mengundang komentar tertulis 

dari orang-orang yang tertarik mengenai risiko cedera yang terkait dengan kebakaran 

OHV dan bahaya penetrasi puing-puing alternatif peraturan yang dibahas dalam 

pemberitahuan ini cara lain yang mungkin untuk mengatasi risiko ini dan dampak 

ekonomi dari berbagai alternatif. Kami juga mengundang orang yang tertarik untuk 

menyerahkan standar yang ada atau pernyataan niat untuk mengubah atau 

mengembangkan standar sukarela untuk mengatasi risiko cedera yang dijelaskan 

dalam ANPR ini.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3420_00_e.pdf

5 USA - Off-Highway Vehicle (OHV) Fire 

and Debris-Penetration Hazards  

Advance Notice of Proposed 

Rulemaking  Request for Comments 

and Information 

G/TBT/N/USA/1730

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3420_00_e.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Departemen Energi AS ("DOE") meminta komentar tentang definisi potensial 

"commercial and industrial fan" atau kipas komersial dan industri untuk  

menentukan apakah peralatan tersebut harus diklasifikasikan sebagai peralatan yang 

tercakup dalam Bagian C dari Judul III Kebijakan Energi dan Undang-Undang 

Konservasi. DOE menyambut baik komentar tertulis dari publik tentang subjek apa 

pun dalam cakupan dokumen ini (termasuk topik yang tidak diangkat dalam RFI ini) 

serta penyerahan data dan informasi relevan lainnya. Komentar dan informasi 

tertulis diminta untuk diterima sebelum tanggal 25 Mei 2021. 

Permintaan informasi ini disampaikan melalui notifikasi G / TBT / N / USA / 636 

dengan Nomor Docket EERE-2011 -BT-DET-0045. Folder tersedia di 

https://www.regulations.gov/docket/EERE-2011-BT-DET-0045/document yang 

menyediakan akses ke dokumen utama dan pendukung serta komentar yang 

diterima. 

Dokumen juga dapat diakses dari Regulations.gov dengan mencari Nomor Docket. 

Anggota WTO dan pemangku kepentingan mereka diminta untuk mengirimkan 

komentar ke Enquiry Point TBT AS. Komentar yang diterima oleh USA TBT Enquiry 

Point dari Anggota WTO dan pemangku kepentingannya akan dibagikan dengan 

regulator dan juga akan dikirimkan ke Docket on Regulations.gov jika diterima dalam 

periode komentar.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3361_00_e.pdf

6 USA - Energy Conservation Program 

for Consumer Products and Certain 

Commercial and Industrial Equipment: 

Proposed Determination of 

Commercial and Industrial Fans  

Blowers  and Fume Hoods as Covered 

Equipment 

G/TBT/N/USA/636/Add.1

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3361_00_e.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Departemen Energi AS ("DOE") sedang melaksanakan tahap awal tinjauan penilaian untuk 

standar konservasi energi yang diubah untuk "ceiling fans" atau kipas langit-langit guna 

menentukan apakah akan mengubah standar konservasi energi yang berlaku untuk 

produk ini. Secara khusus melalui request for information ("RFI") ini, DOE mencari data 

dan informasi untuk mengevaluasi apakah standar konservasi energi yang diubah akan 

menghasilkan penghematan energi yang signifikan layak secara teknologi dan ekonomi. 

DOE menyambut baik komentar tertulis dari publik tentang subjek apa pun dalam 

cakupan dokumen ini (termasuk topik-topik yang tidak secara khusus diangkat dalam RFI 

ini) serta penyerahan data dan informasi relevan lainnya terkait tinjauan penilaian awal 

ini. Komentar dan informasi tertulis diterima sebelum 7 Juni 2021. 

Permintaan informasi ini diidentifikasi dengan Nomor Docket EERE-2021-BT-STD-0011. 

Folder tersedia di https://www.regulations.gov/docket/EERE-2021-BT-STD-

0011/document dan menyediakan akses ke dokumen utama serta komentar yang 

diterima. 

Dokumen juga dapat diakses dari Regulations.gov dengan mencari Nomor Docket. 

Anggota WTO dan pemangku kepentingan mereka diminta untuk mengirimkan komentar 

ke Titik Permintaan TBT AS. Komentar yang diterima oleh USA TBT Enquiry Point dari 

Anggota WTO dan pemangku kepentingannya akan dibagikan dengan regulator dan juga 

akan dikirimkan ke Docket on Regulations.gov jika diterima dalam periode komentar.  

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3362_00_e.pdf

7 USA - Energy Conservation Program: 

Energy Conservation Standards for 

Ceiling Fans G/TBT/N/USA/1062/Add.6

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3362_00_e.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Untuk mencegah pencemaran lingkungan yang terjadi akibat penggunaan 

- “2,2,2-trichloro-1- (2-chlorophenyl) -1- (4-chlorophenyl) ethanol (juga dikenal 

sebagai o, p'-Dicofol)” dan

- “Perfluorooctanoic acid (PFOA) dan / atau garamnya ”

yang merupakan zat yang berpotensi berbahaya karena tidak dapat terurai secara 

hayati, potensi bioakumulasi tingkat tinggi, dan toksisitas kronis, dan oleh karena itu 

ditetapkan sebagai Zat Kimia Tertentu Kelas I berdasarkan Undang-Undang. 

Amandemen ini didasarkan pada keputusan pada pertemuan ke-9 Konvensi 

Stockholm tahun 2019.

Selain itu, untuk mencegah pencemaran lingkungan, akan dilakukan pelarangan 

impor beberapa produk yang mengandung asam perfluorooctanoic (PFOA) dan / 

atau garamnya. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_0637_00_e.pdf

Notifikasi ini menginformasikan bahwa National Institute of Metrology  Quality and 

Technology - Inmetro menerbitkan Ordonansi 139 pada 19 Maret 2021 yang 

menyetujui konsolidasi regulasi untuk batangan dan kawat baja yang digunakan 

sebagai lapis baja pada Struktur Beton Bertulang dalam bentuk persyaratan penilaian 

kesesuaian dan spesifikasi kesesuaian segel identifikasi ditetapkan masing-masing 

dalam Lampiran I dan II.

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002723.pdf

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-139-de-19-de-marco-de-2021-310356036

8 Japan - Revision of the "Order for 

Enforcement of the Act on the 

Evaluation of Chemical Substances 

and Regulation of Their Manufacture  

etc." G/TBT/N/JPN/685/Add.1

9 Brazil - Revocation of items 

concerning the risk classification of 

economic activities associated with 

the acts of release - Inmetro 

G/TBT/N/BRA/907/Add.5

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_0637_00_e.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Notifikasi ini menginfromasikan bahwa The U.S. Department of Energy  (DOE) 

memulai kembali aktivitas pembuatan peraturan untuk mempertimbangkan 

prosedur pengujian potensial dan standar konservasi energi untuk pompa sirkulator 

dan pompa in-line vertikal kecil. Rekomendasi konsensus terkait prosedur pengujian 

dan standar konservasi energi dinegosiasikan pada tahun 2016 oleh kelompok kerja 

pemangku kepentingan dari the Appliance Standards Rulemaking Federal Advisory 

Committee ("ASRAC"). Melalui permintaan informasi/ request for information ("RFI") 

ini, DOE mencari data dan informasi mengenai pengembangan dan evaluasi prosedur 

pengujian baru yang akan dirancang secara wajar untuk menghasilkan hasil 

pengujian yang mencerminkan penggunaan energi selama siklus penggunaan rata-

rata yang representatif untuk peralatan tanpa terlalu membebani mengadakan. 

Selain itu, RFI ini mengumpulkan informasi mengenai pengembangan dan evaluasi 

potensi standar konservasi energi baru untuk pompa sirkulator dan pompa in-line 

vertikal kecil dan apakah standar tersebut akan menghasilkan penghematan energi 

yang signifikan dan layak secara teknologi serta dapat dibenarkan secara ekonomi. 

DOE juga menyambut baik komentar tertulis dari publik tentang subjek apa pun 

dalam cakupan dokumen ini (termasuk topik-topik yang tidak dikemukakan secara 

khusus) serta penyerahan data dan informasi relevan lainnya.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3360_00_e.pdf

Notifikasi ini menginformasikan tentang Rancangan peraturan menteri yang 

mengamanatkan wadah plastik untuk air minum agar sesuai dengan standar wadah 

plastik untuk air minum (TIS 998-2553 (2010)). Standar ini hanya mencakup wadah 

plastik untuk air minum. Standar ini juga menentukan persyaratan bahan, ukuran 

untuk penandaan dan sampel label serta kriteria untuk kesesuaian dan pengujian.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3390_00_x.pdf

10 USA - Energy Conservation Program: 

Test Procedures and Energy 

Conservation Standards for Circulator 

Pumps and Small Vertical In-Line 

Pumps G/TBT/N/USA/1729

11 Thailand - Draft Ministerial Regulation 

on Plastic Containers for Drinking 

Water (TIS 998-2553(2010)) 

G/TBT/N/THA/613

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3360_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3390_00_x.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Notifikasi ini menginformasikan tentang Rancangan peraturan menteri yang 

mengamanatkan wadah makanan plastik untuk oven microwave agar sesuai dengan 

standar wadah makanan plastik untuk oven microwave bagian 1: untuk pemanasan 

kembali (TIS 2493-2554 (2011)). Standar ini mencakup wadah plastik dengan tutup 

dan kontak makanan secara langsung. Standar ini menetapkan persyaratan jenis dan 

singkatan umum penandaan kemasan dan pengambilan sampel, pelabelan dan 

kriteria untuk kesesuaian dan pengujian.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3391_00_x.pdf

Rancangan peraturan menteri mengamanatkan wadah makanan plastik untuk oven 

microwave agar sesuai dengan standar Wadah Makanan Plastik untuk Microwave Part 2 

: For Single Reheating (TIS 2493-2556 (2013)).

Standar ini mencakup wadah plastik, tutup dan komponen lain yang bersentuhan 

langsung dengan makanan. Tahan suhu tidak boleh kurang dari 100 °C. Ini dimaksudkan 

untuk pemanasan ulang tunggal dari satu lapisan atau bahan multi-lapisan untuk 

digunakan dalam oven microwave. Juga mengatur jenis dan singkatan, bahan, 

persyaratan umum, pengemasan, penandaan dan pelabelan, pengambilan sampel dan 

kriteria untuk kesesuaian dan pengujian.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3392_00_x.pdf

12 Thailand - Draft Ministerial Regulation 

on Plastic Food Containers for 

Microwave Oven Part 1 : For 

Reheating (TIS 2493-2554(2011)) 

G/TBT/N/THA/614

13 Thailand - Draft Ministerial Regulation 

on Plastic Food Containers for 

Microwave Part 2 : For Single 

Reheating (TIS 2493-2556(2013)) 

G/TBT/N/THA/615

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3391_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3392_00_x.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Rancangan peraturan menteri mengamanatkan peralatan berlapis polimer fluor yang 

bersentuhan dengan makanan agar sesuai dengan standar Peralatan Berlapis Polimer 

Fluor yang bersentuhan dengan Makanan (TIS 2622-2556 (2013)).

Standar ini hanya mencakup peralatan yang dibentuk dari substrat logam dan sisi 

kontak langsung makanan yang dilapisi dengan polimer fluoro yang digunakan untuk 

memasak dengan panas. Namun, peralatan memasak dan peralatan listrik dengan 

memasak dari pemanas listrik tidak termasuk.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3393_00_x.pdf

Bahasa pelabelan:

Saat ini, produk kimia tertentu harus memiliki label dalam dua bahasa resmi. Namun, 

produk tertentu secara legal ditempatkan di pasar di wilayah berbahasa Italia di 

negara tersebut meskipun tidak mencantumkan label dalam bahasa Italia. Bahasa 

yang dipilih untuk pelabelan semua produk kimia (misalnya produk fitosanitasi, 

biosida dan rumah tangga, serta pupuk) akan menjadi bahasa resmi tempat 

penerbitan produk.

Tata cara pemberitahuan zat baru:

Revisi juga bertujuan untuk memodernisasi prosedur pemberitahuan zat baru. Saat 

ini, hanya zat yang tidak ada dalam daftar zat yang ada (EINECS) yang harus 

diberitahukan dengan kumpulan data yang ditentukan sebelum ditempatkan di 

pasar. Di masa depan, semua zat yang tidak terdaftar di Uni Eropa harus diberitahu.

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/14/cons_1/doc_1/fr/pdf-

a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-14-cons_1-doc_1-fr-pdf-a.pdf

14 Thailand - Draft Ministerial Regulation 

on Fluoro Polymer Coated Utensils in 

contact with Food (TIS 2622-

2556(2013)) 

G/TBT/N/THA/616

15 Switzerland - Modification de 

l’Ordonnance sur les produits 

chimiques 

G/TBT/N/CHE/255

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3393_00_x.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/14/cons_1/doc_1/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-14-cons_1-doc_1-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/14/cons_1/doc_1/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-14-cons_1-doc_1-fr-pdf-a.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Pada tanggal 29 Maret 2021, Departemen Energi AS ("DOE") menerbitkan aturan 

akhir yang mengadopsi prosedur pengujian untuk AC ruangan. Dokumen ini 

mengoreksi kesalahan dan kelalaian dalam prosedur pengujian Federal untuk AC 

ruangan sebagaimana diubah oleh aturan akhir Maret 2021, termasuk notasi 

matematika yang salah dan detail yang hilang mengenai setpoint kecepatan 

kompresor penuh dalam instruksi pengujian. Baik kesalahan dan kelalaian, maupun 

koreksi dalam dokumen ini, tidak mempengaruhi substansi pembuatan aturan atau 

kesimpulan yang dicapai. TANGGAL: Efektif 7 Mei 2021. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-07/pdf/2021-09705.pdf

Notifikasi ini menginformasikan Resolusi Menteri No. 596-2021/ MINSA yang 

mengubah Resolusi Menteri No. 558-2021/MINSA tentang persetujuan Dokumen 

Teknis: "Panduan untuk Pembuatan Masker Wajah Tekstil yang Dapat Digunakan 

Kembali untuk Penggunaan Komunitas" yang ditujukan baik untuk perorangan 

maupun perusahaan yang membuat masker wajah tekstil untuk digunakan 

masyarakat dalam mengurangi penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. 

Panduan ini digunakan untuk menetapkan parameter desain bahan, persiapan, 

finishing , pelabelan, pengemasan dan metode pengujian untuk pengujian masker 

wajah.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PER/21_3418_00_s.pdf

16 USA - Energy Conservation Program: 

Test Procedure for Room Air 

Conditioners   

G/TBT/N/USA/1625/Add.1/Corr.1

17 Peru - Documento Técnico: 

"Lineamientos para la Confección de 

Mascarillas Faciales Textiles de Uso 

Comunitario Reutilizables" 

G/TBT/N/PER/131/Add.1

Notifikasi terkait Covid-19 TBT

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-05-07/pdf/2021-09705.pdf
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1 Brazil - Conformity assessment 

procedures for components for adult 

bicycle - Consolidated. 

G/TBT/N/BRA/481/Add.5

Pada tanggal 15 September 2020, Republik El Salvador menotifikasi rancangan  

Peraturan Teknis El Salvador RTS 35.01.01: 20 Teknologi informasi: Tanda tangan 

elektronik, Persyaratan teknis akreditasi penyelenggara jasa sertifikasi elektronik  

dalam dokumen G/TBT/N/SLV/208 sebagai tindakan darurat, dengan tujuan 

menetapkan persyaratan teknis penyelenggara jasa sertifikasi elektronik yang harus 

dipenuhi oleh penyelenggara jasa sertifikasi sesuai dengan Undang-Undang Tanda 

Tangan Elektronik.

Isi dari Regulasi Teknis ini telah diperbaharui dan teksnya kini berjudul: “Regulasi 

Teknis El Salvador RTS 35.01.01: 21, Teknologi Informasi. Tanda tangan elektronik. 

Persyaratan teknis akreditasi penyelenggara jasa sertifikasi elektronik”. Tujuan dari 

adendum ini adalah untuk menginformasikan negara-negara Anggota WTO tentang 

amandemen yang dibuat terhadap Peraturan Teknis El Salvador ini dan tersedia 

jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan Peraturan Teknis untuk pemberian 

komentar dan masa observasi.

Full Text Available From: Ministerio de Economía (MINEC)

E-mail: datco@minec.gob.sv; omc_es@minec.gob.sv; omc_es@minec.gob.sv

18 El Salvador - Reglamento Técnico 

Salvadoreño RTS 35.01.01:20  

Tecnología de la información. Firma 

electrónica. Requisitos técnicos para 

acreditación de proveedores de 

servicios de certificación electrónica 

(Salvadoran Technical Regulation RTS 

35.01.01:20  Information technology. 

Electronic signatures. Technical 

requirements for the accreditation of 

electronic certification service 

providers) G/TBT/N/SLV/208/Add.1

Notifikasi terkait Covid-19 TBT

Tanggapan dapat disampaikan melalui email: tbt.indonesia@bsn.go.id atau tbt.indonesia@gmail.com


