Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 5 - 9 Juli 2021
No

Judul

1 USA - Implementation of Revised
Lacey Act Provisions
G/TBT/N/USA/424/Add.7

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Undang-Undang Konservasi Pangan dan Energi tahun 2008 mengamandemen Lacey Act untuk
mengatur antara lain bahwa importir menyerahkan deklarasi pada saat impor untuk tanaman
dan produk tanaman tertentu. Penegakan persyaratan deklarasi dimulai pada 1 April 2009 dan
produk yang membutuhkan deklarasi sedang bertahap. Tujuan dari pemberitahuan ini adalah
untuk menginformasikan kepada publik tentang perubahan tanggal pelaksanaan Tahap VI dari
jadwal penegakan. TANGGAL: Implementasi Fase VI dari jadwal penegakan Lacey Act akan
dimulai 1 Oktober 2021.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4527_00_e.pdf

2 Peru - Manual de advertencias
publicitarias del Reglamento de la
Ley N° 30021 Ley de promoción
de la alimentación saludable para
niños niñas y adolescentes.
G/TBT/N/PER/97/Add.3

Notifikasi ini menetapkan spesifikasi teknis mengenai peringatan kesehatan yang ditampilkan
pada makanan olahan atau dipublikasikan di media, sesuai dengan Peraturan pelaksanaan UU
No. 30021 tentang promosi pangan sehat di kalangan anak-anak dan remaja, diadopsi
berdasarkan Keputusan Agung No. 017-2017-SA.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR
Website:
http://extranet.comunidadandina.org/sirt/public/index.aspx
http://www.mincetur.gob.pe/reglamentostecnicos
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2017/RM_N%C2%B0_683-2017-MINSA.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/PER/17_3900_00_s.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

USA - Implementation
of Revised
1
Korea - Amendment
of
3 Republic
Lacey Act Provisions
“Standards
and Specifications for
G/TBT/N/USA/424/Add.7
Hygiene
Products”
G/TBT/N/KOR/982

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Ministry of Food and Drug Safety of Republic of Korea mengusulkan untuk mengubah
“Standards and Specification for Hygiene Products”. Perubahan utama yang diusulkan
adalah:
1. Untuk memperjelas nama-nama kategori bahan pembersih mulai dari tipe 1, 2 dan 3
hingga nama-nama target penggunaan tertentu seperti buah-buahan, peralatan masak
makanan dll;
2. Untuk memperjelas ruang lingkup gelas sekali pakai, penyeka kapas sekali pakai, tisu
wajah, dan kertas toilet;
3. Mengintegrasikan metode pengujian formaldehid untuk cotton bud sekali pakai, popok
sekali pakai dan tisu basah untuk usaha jasa makanan; dan
4. Untuk menetapkan metode pengambilan sampel untuk pengujian bakteri umum
penyeka kapas sekali pakai.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_4185_00_e.pdf

4 Saudi Arabia - In reference to
Board of Directors decision to
expand covering the electrical
appliances with the IECEE scheme
(10 products) 'G/TBT/N/SAU/1204

Produk yang tercakup dalam notifikasi ini harus menyesuaikan dengan standar IECEE, yakni
:
- Peralatan memasak listrik
- Pembuat kopi
- Penggorengan Minyak Listrik
- Pompa listrik dari 5Hp atau kurang untuk semua penggunaan
- Konsol dan aksesori permainan video
- Kabel listrik
- Alat cukur
- Pemutus sirkuit listrik
- Komputer desktop
- Kabel pengisi daya untuk ponsel
http://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/news/Pages/saso_news_1223.aspx

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

USA - Implementation
of Revised
1
- Inmetro Ordinance
N° 286, Regulasi Inmetri No. 286 mengubah Regulasi Inmetro No. 412 tanggal 1 September 2014, Indonesia tidak mengekspor produk HS7308
5 Brazil
Lacey
Act2021
Provisions
29
June
G/TBT/N/BRA/1204 yang termasuk dalam persyaratan penilaian kesesuaian untuk bahan dan peralatan
Structures and parts of structures ke Brazil
G/TBT/N/USA/424/Add.7
konstruksi sipil, disetujui oleh Inmetro Ordinance No. 658 2012, Lampiran M - Produk Pelat
keramik untuk pelapis dan ubin porselen.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA/21_4477_00_e.pdf

6 Saudi Arabia - Audio/video
information and communication
technology equipment - Part 1:
Safety requirements
G/TBT/N/SAU/1206

SASO-IEC-62368-1:2020 (Peralatan teknologi informasi dan komunikasi audio/video –
Bagian 1: Persyaratan keselamatan)
Bagian dari IEC 62368 ini berlaku untuk keselamatan peralatan listrik dan elektronik dalam
bidang audio, video, teknologi informasi dan komunikasi, dan mesin bisnis dan kantor
dengan tegangan pengenal tidak melebihi 600 V. Dokumen ini tidak mencakup persyaratan
kinerja atau karakteristik fungsional peralatan.

https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/Default.aspx

No

Judul

Implementation
of Revised
1
Conservation
7 USA - Energy
Lacey Actfor
Provisions
Program
Consumer Products:
G/TBT/N/USA/424/Add.7
Test
Procedures for Residential
Furnace Fans
G/TBT/N/USA/703/Add.4

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Departemen Energi A.S. ("DOE") sedang melakukan tinjauan penilaian awal untuk
menentukan apakah amandemen diperlukan untuk prosedur pengujian untuk kipas tungku
konsumen. DOE telah mengidentifikasi masalah tertentu yang terkait dengan prosedur
pengujian yang berlaku saat ini di mana DOE tertarik untuk menerima komentar. Masalah
yang diuraikan dalam dokumen ini terutama menyangkut: Pengaturan pengujian
(pemilihan pengaturan kontrol aliran udara dan persyaratan tekanan statis eksternal
("ESP") untuk pengaturan aliran udara selain pengaturan maksimum) penggabungan
dengan referensi klarifikasi metode pengujian industri terbaru untuk pengujian produk
tertentu termasuk kipas tungku dengan kontrol modulasi kipas tungku dan blower modular
diuji dengan kit panas listrik tungku dua tahap tertentu yang beroperasi pada input yang
dikurangi hanya untuk jangka waktu yang telah ditentukan tungku bahan bakar ganda dan
tungku berbahan bakar minyak tertentu dan masalah yang terkait dengan pengujian
pengulangan prosedur dan reproduktifitas.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4549_00_e.pdf

Rancangan peraturan teknis ini berkaitan dengan kriteria klaim produk kosmetik dan
8 GCC - Cosmetic products –
Technical Regulation of cosmetic menguraikan kriteria dasar klaim produk kosmetik yang dapat diterima.
and personal care products claims
G/TBT/N/ARE/506#G/TBT/N/BHR/
607#G/TBT/N/KWT/575#G/TBT/N/
OMN/441#G/TBT/N/QAT/596#G/T
BT/N/SAU/1205#G/TBT/N/YEM/20
3

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/BHR/21_4509_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

USA - Implementation
ofcontrol
Revisedof
1
- Draft Law on
9 Lithuania
Lacey Acttobacco
Provisions
tobacco
products and
G/TBT/N/USA/424/Add.7
related
products of the Republic of
Lithuania on amendment of Article
9(2) No. XIIIP-3849(3) 1 page
Lithuanian (hereinafter – Draft
Law).
G/TBT/N/LTU/42

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk melarang penempatan di pasar Republik
Lituania rokok elektronik dan isi ulang dengan cairan yang disesuaikan untuk mengisi rokok
elektronik (isi ulang rokok elektronik), jika cairan (baik dengan nikotin dan bebas nikotin)
mengandung perasa dan (atau) rasa selain perasa tembakau.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fc4af810ce7111eb91e294a1358e77e9?jfwid=19qe94pe8n
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1cf7d650ce7211eb91e294a1358e77e9?jfwid=19qe94pe8n

10 USA - Hazard Communication
Standard
G/TBT/N/USA/1697/Add.3

Jangka waktu pengajuan NOITA diperpanjang 14 hari sejak tanggal penerbitan dokumen
untuk memungkinkan para pemangku kepentingan yang tertarik untuk menghadiri dengar
pendapat publik informal tentang aturan yang diusulkan "Hazard Communication
Standard" waktu tambahan untuk mempersiapkan pengajuan mereka.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-08/html/2021-14463.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-08/pdf/2021-14463.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4581_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Implementation
of Revised
1 USA - Energy
Conservation
11
Lacey Actfor
Provisions
Program
Appliance Standards:
G/TBT/N/USA/424/Add.7
Procedures
Interpretations and
Policies for Consideration in New
or Revised Energy Conservation
Standards and Test Procedures for
Consumer Products and
Commercial/Industrial Equipment
G/TBT/N/USA/1717/Rev.1

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Departemen Energi AS ("DOE") mengusulkan revisi pada "Prosedur, Interpretasi, dan
Kebijakan Departemen untuk Pertimbangan Standar Konservasi Energi Baru atau Revisi dan
Prosedur Pengujian untuk Produk Konsumen dan Peralatan Komersial/Industri Tertentu"
("Aturan Proses") dalam pemberitahuan pembuatan aturan yang diusulkan yang
diterbitkan pada 12 April 2021. DOE menerima komentar atas revisi yang diusulkan hingga
27 Mei 2021. Dalam dokumen ini, DOE mengusulkan revisi tambahan pada Aturan Proses
dan meminta komentar atas proposal dan setiap alternatif potensial. Revisi tambahan yang
diusulkan ini konsisten dengan praktik DOE saat ini dan akan menghilangkan hambatan
yang tidak perlu terhadap kemampuan DOE untuk memenuhi kewajiban hukumnya
berdasarkan Energy Policy and Conservation Act ("EPCA").
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4546_00_e.pdf

12 USA - Energy Conservation
Program: Test Procedure for
Dehumidifying Direct ExpansionDedicated Outdoor Air Systems
G/TBT/N/USA/1747

Pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan dan permintaan untuk komentar Departemen Energi AS (DOE) mengusulkan untuk menetapkan definisi untuk "sistem udara
luar ruang khusus ekspansi langsung" (DX-DOAS atau DX-DOASes) dan "udara luar ruang
khusus penurun kelembapan sistem" (DDX-DOAS atau DDX-DOAS). DX DOAS adalah
kategori peralatan pendingin dan pemanas paket komersial kecil, besar, dan sangat besar
di bawah Undang-Undang Kebijakan dan Konservasi Energi (EPCA), sebagaimana telah
diubah. Selain itu, DOE mengusulkan untuk menetapkan prosedur pengujian untuk
mengukur efisiensi energi DDX-DOAS, yang sejalan dengan versi terbaru dari standar uji
konsensus industri yang relevan untuk DDX-DOAS, dengan sedikit modifikasi tertentu.
Terakhir, DOE mengusulkan untuk menambahkan definisi pendukung, metrik efisiensi
energi untuk mode dehumidifikasi dan pemanasan, dan ketentuan yang mengatur
representasi publik sebagai bagian dari pembuatan peraturan ini. DOE menerima komentar
tertulis dari publik tentang subjek apa pun dalam ruang lingkup dokumen ini (termasuk
topik yang tidak secara khusus diangkat dalam proposal ini), serta penyampaian data dan
informasi relevan lainnya.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4548_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

USA - Implementation
ofcontrol
Revisedof
1 Lithuania
- Draft Law on
13
Lacey Acttobacco
Provisions
tobacco
products and
G/TBT/N/USA/424/Add.7
related
products of the Republic of
Lithuania on amendment of
Articles 1 2 3 91 10 11 12 14
25 26 title of the Chapter II title
of Section one of the Chapter II
and title of the Chapter IV No.
XIIIP-5126(2)
G/TBT/N/LTU/41

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
RUU tersebut bertujuan:
1. Menetapkan perizinan perdagangan besar tembakau mentah/raw tobacco (tembakau
yang belum diolah);
2. Menetapkan persyaratan bagi orang yang ingin memperoleh izin perdagangan besar
tembakau mentah;
3. untuk menentukan kondisi kegiatan berlisensi, persyaratan untuk grosir, penyimpanan
dan pengangkutan tembakau mentah;
4. menetapkan sanksi ekonomi atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan kegiatan dengan
tembakau mentah.
Rancangan undang-undang tersebut antara lain menyarankan larangan penjualan eceran
tembakau mentah, karena tembakau mentah dapat diproses dengan sangat mudah dengan
peralatan murah untuk membuat tembakau manufaktur yang dapat digunakan untuk
pembuatan produk tembakau secara ilegal. Dengan demikian, larangan penjualan eceran
tembakau mentah dimaksudkan untuk mencegah produksi produk tembakau ilegal.

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3e4298203b7b11eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=1&searchMo
delUUID=fd2e1fbc-aa57-4c86-8ffe-507406fbbbdb
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d7f3fe003b7b11eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=3&searchMod
elUUID=fd2e1fbc-aa57-4c86-8ffe-507406fbbbdb

14 China - National Standard of the
P.R.C. Minimum Allowable Value
of Water Efficiency and Water
Efficiency Grades for Water
Purifier
G/TBT/N/CHN/1607

Dokumen ini menetapkan nilai dan kadar minimum efisiensi air yang diizinkan, persyaratan
teknis, dan metode pengujian untuk pemurni air.
Dokumen ini berlaku untuk pemurni air skala kecil yang menggunakan air keran kota atau
pasokan air terpusat lainnya sebagai air baku dan membran reverse osmosis atau
nanofiltrasi sebagai elemen pemurnian utama untuk rumah tangga atau tempat serupa.
Dokumen ini tidak berlaku untuk pemurni air skala besar dengan panjang atau lebar atau
tinggi 2000 mm, berat 100 kg, dan aliran pemurnian air 3 L / menit.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_4571_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

USA - Implementation
of Revised
1 China
- National Standard
of the
15
Lacey Act
Provisions
P.R.C.
Safety
Code for PaintingG/TBT/N/USA/424/Add.7
Safety
Rules for Paint Drying Oven
G/TBT/N/CHN/1610

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Standar ini menetapkan persyaratan teknis keselamatan dasar untuk struktural,
pencegahan kebakaran, pencegahan ledakan, desain keselamatan, instalasi,
commissioning, inspeksi, operasi dan pemeliharaan oven pengering cat.
Standar ini berlaku untuk oven pengering untuk pengeringan dan pengawetan berbagai
lapisan substrat.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_4574_00_x.pdf

16 China - National Standard of the
P.R.C. Medical Electrical
Equipment — Part 2-13: Particular
Requirements For Basic Safety And
Essential Performance Of An
Anaesthetic Workstation
G/TBT/N/CHN/1612

Standar ini berlaku untuk keselamatan dasar dan kinerja penting dari stasiun kerja anestesi
untuk memberikan anestesi inhalasi sementara terus-menerus ditangani oleh operator
profesional.
Standar ini menetapkan persyaratan khusus untuk stasiun kerja anestesi lengkap dan
komponen stasiun kerja anestesi berikut yang, meskipun dianggap sebagai perangkat
tersendiri, dapat digunakan, bersama dengan komponen stasiun kerja anestesi lain yang
relevan, untuk membentuk stasiun kerja anestesi:
• sistem pengiriman gas anestesi;
• sistem pernapasan anestesi;
• sistem pembilasan gas anestesi;
• sistem pengiriman uap anestesi;
• ventilator anestesi;
• peralatan pemantauan;
• sistem alarm;
• perangkat perlindungan
Standar ini juga berlaku untuk aksesori yang dimaksudkan oleh pabrikannya untuk
dihubungkan ke stasiun kerja anestesi di mana karakteristik aksesori tersebut dapat
mempengaruhi keselamatan dasar dan kinerja penting dari stasiun kerja anestesi.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_4576_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Implementation
Revised
1 USA - National
OrganicofProgram
17
Lacey Act Provisions
Proposed
Amendments to the
G/TBT/N/USA/424/Add.7
National
List of Allowed and
Prohibited Substances per April
2019 NOSB Recommendations
(Livestock and Handling)
G/TBT/N/USA/1363/Rev.1/Add.1

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Tidak terdapat nilai perdagangan untuk HS Code 291711 Asam
Aturan ini mengubah bagian Daftar Nasional Zat yang Diizinkan dan Terlarang (Daftar
Oksalat, HS Code 39139019 Natural Polimer
Nasional) dari peraturan organik Departemen Pertanian AS (USDA) untuk menerapkan
rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Pertanian (Sekretaris) oleh Dewan Standar
Organik Nasional (NOSB). Aturan ini menambahkan zat yang diizinkan berikut ke Daftar
Nasional: Asam oksalat dihidrat sebagai pestisida untuk pemeliharaan lebah organik
(peternakan lebah); pullulan untuk digunakan dalam penanganan organik dalam produk
berlabel, "Dibuat dengan organik (bahan tertentu atau kelompok makanan);" dan gel
kolagen sebagai bahan non-pertanian nonorganik untuk digunakan sebagai selubung dalam
penanganan organik ketika bentuk gel kolagen organik tidak tersedia secara komersial.
Aturan ini berlaku mulai 26 Juli 2021.
https://www.regulations.gov/docket/AMS-NOP-19-0053/document
https://www.regulations.gov/docket/AMS-NOP-17-0080/document

18 Peru - Reglamento para el Registro
Sanitario Condicional de
Medicamentos y Productos
Biológicos
G/TBT/N/PER/128/Add.1

Notifikasi ini menginformasikan pemberlakuan Pasal 8 UU No. 29459 tentang Produk
Farmasi, Alat Kesehatan dan Produk Sanitasi telah diubah melalui UU No. 31091 yang
mengatur pendaftaran sanitasi bersyarat obat-obatan dan produk biologi dengan uji klinis
tahap 3. Ketentuan ini berlaku pada 3 Juli 2021.

Notifikasi terkait Covid-19 TBT

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PER/21_0438_00_s.pdf

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

