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

Judul

1 China - National Standard of the
P.R.C. Safety Technical
Specifications for Children’s
Footwear
G/TBT/N/CHN/1585

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan Standar yang menetapkan istilah dan definisi,
klasifikasi produk, persyaratan teknis, metode pengujian, dan penilaian teknologi
keselamatan produk alas kaki anak-anak. Standar ini berlaku untuk alas kaki yang
terbuat dari berbagai bahan untuk anak di bawah 14 tahun dan bayi.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2521_00_x.pdf

2 China - National Standard of the
P.R.C. Protective Clothing —
Protective Clothing for Welders
G/TBT/N/CHN/1581

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetapkan persyaratan tekni,
metode uji, ketentuan inspeksi, pelabelan kemasan dan penyimpanan untuk produk
pakaian pelindung las/protective clothing for welders. Produk terkait digunakan
untuk melindungi personel yang melakukan pengelasan dari resiko dari percikan
logam cair dan kerusakan panas.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2515_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 China - National Standard of the
3
P.R.C. Safety
Technical
Minimum
Allowable
Specifications
forEfficiency
Children’sand
Values
of Energy
Footwear
Energy
Efficiency Grades for
G/TBT/N/CHN/1585
Servers
G/TBT/N/CHN/1582

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Notifikasi ini menginformasikan standar yang menetapkan nilai tingkat efisiensi energi
minimum yang diizinkan, pengujian dan metode penghitungan server. Standar ini
berlaku untuk menara dan rak server umum 1 arah dan 2 arah. Standar ini tidak
berlaku untuk server komputer, server elastis dengan akselerator pemrosesan
tambahan terintegrasi, peralatan penyimpanan server toleransi kesalahan penuh
(termasuk penyimpanan blade) dan peralatan jaringan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2516_00_x.pdf

4 China - National Standard of the
P.R.C. Minimum Allowable
Values of Energy Efficiency and
Energy Efficiency
Grad+A10+A2:A5+A10+A2:A5+A
2:A7+A10+A2:A5+A2:A9+A2:A2:
A9

Notifikasi ini menginformasikan tentang standar yang menetapkan nilai energy
efficiency grade minimum yang diizinkan, dan metode uji untuk kipas angin
elektrik/electric fan. Standar ini berlaku untuk table fans , rotary fans, wall fans,
slide fans, floor fans dan ceiling fans yang digerakkan dengan motor elektrik singlephase dan rated voltage tidak melebihi 250V dan rated voltages lainnya tidak
melebihi 480v.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2512_00_x.pdf

5 China - National Standard of the
P.R.C. Feed additives-Part 3:
Minerals and their complexes
(or chelates)-Potassium iodate
G/TBT/N/CHN/1584

Notifikasi ini menginformasikan dokumen yang menjadi Bagian dari standar GB 7300,
yang menetapkan persyaratan metode uji, aturan sampel, inspeksi, pelabelan,
penyimpanan, transportasi, pengemasan dan umur simpan untuk produk aditif pakan
kalium iodat. Standar ini berlaku untuk pakan aditif kalium iodat yang dibuat dengan
metode oksidasi kalium klorat dan metode elektrolisis. Semua konten teknis dari
bagian ini wajib diisi.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2520_00_x.pdf

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code
282990Perchlorates; bromates and perbromates; iodates and
periodates (excluding inorganic or organic compounds of
mercury)) ke China

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

1 China
- National
Standard
6
Tanzania
- CDC 2(8)
DTZS of the Draf Standar Tanzania ini mengatur persyaratan dan metode pengujian untuk sabun
P.R.C.
Safetytoilet
Technical
Transparent
soap —
toilet transparan yang sesuai untuk kebersihan tubuh.
Specifications for Children’s
Specification
Footwear
G/TBT/N/TZA/551
G/TBT/N/CHN/1585

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/21_2549_00_e.pdf

7 Tanzania - CDC 7 (208) DTZS
Draf Standar Tanzania ini menetapkan persyaratan pengambilan sampel dan metode
Adhesives for Polyvinyl chloride pengujian untuk perekat yang digunakan dalam pipa plastik polivinil klorida (PVC).
(PVC) plastic pipes –
Specification
G/TBT/N/TZA/553

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/21_2551_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 China
- National
8
Tanzania
- AFDC Standard
2(66) CD2of the
P.R.C.
Safety
Technical
Packaging
materials
and articles
Specifications
Children’s
in
Contact withfor
Food
– General
Footwear
Requirements
G/TBT/N/CHN/1585
G/TBT/N/TZA/554

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Standar ini memberikan persyaratan bahan kemasan dan barang yang berhubungan
dengan makanan dan penggunaan selanjutnya. Standar ini diharapkan menjadi
pedoman tentang persyaratan bahan kemasan dan barang yang bersentuhan dengan
pangan yang dianggap aman secara toksikologi dan bukan pada cara pemrosesan atau
penggunaan yang sebenarnya.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/21_2552_00_e.pdf

9 Tanzania - AFDC 2(226) CD2
Standar ini menetapkan persyaratan untuk karton lilin untuk kemasan intim es krim
Specifications for waxed cartons serta batang coklat
for packaging of ice-cream
G/TBT/N/TZA/555

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/21_2553_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 China
- National
Standard
of the
10
Ecuador
- Proyecto
de Primera
P.R.C.
Safety
Technical Técnico
Revisión
del Reglamento
SpecificationsPRTE
for Children’s
Ecuatoriano
INEN 089 (1R)
Footwear de los Juguetes"
"Seguridad
G/TBT/N/CHN/1585
G/TBT/N/ECU/408/Rev.2

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Peraturan teknis Ekuador ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi mainan
sebelum komersialisasi produk nasional dan impor untuk melindungi keselamatan dan
kesehatan orang serta mencegah praktik yang mungkin menyesatkan. Peraturan teknis ini
berlaku untuk produk: Mainan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh anak di bawah usia
14 tahun. Peraturan teknis ini tidak berlaku untuk: Peralatan bermain untuk penggunaan
umum dan domestik Mesin permainan otomatis, dioperasikan dengan koin atau tidak,
untuk penggunaan umum Kendaraan mainan yang dilengkapi dengan mesin pembakaran
Mesin uap mainan Ketapel dan ketapel Benda-benda dekoratif untuk liburan dan perayaan
Produk untuk orang dewasa pengepul dengan ketentuan bahwa produk atau kemasannya
memiliki indikasi yang terlihat dan terbaca bahwa produk tersebut ditujukan untuk
pengumpul yang tidak berusia di bawah 14 tahun. Peralatan olahraga termasuk sepatu
roda, inline skate dan skateboard untuk anak-anak dengan massa tubuh lebih dari 20 kg
Sepeda dengan tinggi sadel maksimum lebih dari 435 mm diukur sebagai jarak vertikal
antara tanah dan titik tertinggi permukaan sadel dengan sadel di posisi horizontal dan tiang
pengaman di tanda bawah Skuter dan alat transportasi lain yang dirancang untuk olahraga
atau dimaksudkan untuk digunakan di jalan umum atau jalan umum Kendaraan listrik yang
ditujukan untuk digunakan di jalan umum jalan umum atau trotoar Peralatan air yang
ditujukan untuk digunakan di perairan dalam dan aksesoris pembelajaran renang untuk
anak-anak seperti pelampung kursi dan alat bantu renang Teka-teki lebih dari 500 buah
Senjata dan pistol gas terkompresi selain pistol dan pistol semprot. Lengkungan tembak
dengan panjang lebih dari 120 cm Kembang api termasuk kapsul yang tidak dirancang
khusus untuk mainan Produk dan game yang menggunakan proyektil runcing seperti set
anak panah dengan ujung logam Produk pendidikan fungsional seperti oven listrik, setrika,
atau produk fungsional lainnya yang voltase pengenalnya di atas 24 V dijual secara eksklusif
untuk tujuan pendidikan di bawah pengawasan orang dewasa Produk yang dimaksudkan
untuk digunakan untuk tujuan pendidikan sebagai peralatan ilmiah di sekolah dan konteks
pendidikan lainnya di bawah pengawasan instruktur dewasa Peralatan elektronik seperti
komputer pribadi dan konsol game yang digunakan untuk mengakses perangkat lunak
peralatan interaktif dan periferal terkait jika peralatan elektronik atau periferal terkait tidak
secara khusus dirancang dan ditujukan untuk anak-anak dan memiliki nilai permainan
dalam hak mereka sendiri seperti joystick keyboard komputer pribadi yang dirancang
khusus e kontrol atau roda kemudi Perangkat lunak interaktif untuk waktu luang dan
hiburan seperti permainan komputer dan media penyimpanan seperti CD Dot untuk bayi
Lampu yang menarik untuk anak-anak Transformator listrik untuk mainan Asesori fesyen
untuk anak-anak yang tidak dimaksudkan untuk bermain Alat pelindung diri termasuk
elemen yang membantu pengapungan seperti manset dan pelampung dengan kursi dan
kacamata renang, kacamata hitam dan pelindung mata lainnya, serta helm untuk sepeda
dan papan luncur, furnitur dan alat musik, namun termasuk mainan tiruannya.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ECU/21_2507_00_s.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 China
National -Standard
11
Korea -Republic
Proposedof the
P.R.C.
revisionSafety
of theTechnical
“ Special Act on
Specifications
Children’s
Imported
Foodfor
Safety
Control”
Footwear
G/TBT/N/KOR/959
G/TBT/N/CHN/1585

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini berisi ketentuan sebagai berikut :
- Untuk pendaftaran fasilitas produksi pangan asing, dokumen yang membuktikan
bahwa bisnis manufaktur disetujui, didaftarkan dan dinyatakan harus sesuai dengan
undang-undang pangan yang relevan di negara pengekspor. (Klausul 1, Pasal 2 UU)
- Baik importir maupun perusahaan makanan asing dapat mengajukan perpanjangan
pendaftaran fasilitas. (Klausul 4, Pasal 2 UU)
- Sertifikat kesehatan ekspor yang formatnya telah diputuskan antara Korea dan
negara pengekspor harus diserahkan untuk ekspor produk susu, produk telur olahan
dan produk daging yang disterilkan (berlaku mulai 1 Januari 2022 dan berlaku untuk
pengiriman berdasarkan tanggal pengiriman).

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_2457_00_x.pdf

12 Korea Republic - Proposed
revision of the “Regulation on
Safety of Pharmaceuticals etc.”
G/TBT/N/KOR/960

MFDS bermaksud untuk meningkatkan kualitas distribusi dengan memperkuat kewajiban
dan kepatuhan penjual grosir obat-obatan khususnya.
Produsen yang telah memperoleh izin pemasaran obat, importir dan grosir harus
menjaga suhu yang tepat untuk obat-obatan selama penyimpanan dan pengangkuta
serta tidak boleh memasang pengontrol suhu pada termometer, Produsen dapat
menambahkan makanan kesehatan dan kosmetik pada ruang lingkup daftar
penyimpanan, dan harus menetapkan interval pemeriksaan tertentu
Semua pedagang grosir harus menerima pelatihan dari Asosiasi Distribusi Farmasi Korea,
dan pengirim harus mengelola dan mengawasi penerima barang.
Regulasi ini terkait dengan :
1) Klarifikasi persyaratan pengajuan bahan obat terdaftar untuk mendapatkan izin edar
produk jadi (Pasal 4, Paragraf 1, subparagraf 7 Perpres), dalam hal ini MFDS bertujuan
untuk memperjelas ruang lingkup data bahan obat yang sudah terdaftar.
2) Penyusunan dasar penetapan prosedur baru khusus untuk obat impor termasuk
pengenalan prosedur obat(Pasal 57 ayat 3 Peraturan).
Untuk produk obat yang telah dipasok melalui prosedur urgent introduction karena
produk obat alternatif tidak tersedia, dalam hal ini MFDS bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan transparansi;
3) Peningkatan kewajiban dan kepatuhan bagi pedagang grosir untuk mendistribusikan
obat-obatan, dll. (Lampiran 6 Peraturan)
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_2458_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 China
National
of the
13
India --Draft
FoodStandard
Safety and
P.R.C.
Safety
Technical
Standards
(Import)
Amendment
Specifications2021
for Children’s
Regulations
(3 pages in
Footwear
Hindi
and English)
G/TBT/N/CHN/1585
G/TBT/N/IND/200

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Draft Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations 2021 terkait
dengan penghilangan klausul (b) sub-regulasi 7 (3) Pood Safety and Standards
(Import) Amendment Regulations, 2017 untuk dilakukan pengambilan sampel produk
makanan yang diimpor untuk penggunaan tawanan atau produksi produk ekspor
dengan nilai tambah seratus persen.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_2464_00_x.pdf

14 Japan - 1) Partial amendment to
the Regulation for Enforcement
of the Act on Securing Quality
Efficacy and Safety of Products
including Pharmaceuticals and
Medical Devices and 2) Partial
amendment to the Public Notice
on Designated Biological
Products under Article 197
Paragraph 2 of the Regulation
for Enforcement of the Act on
Securing Quality Efficacy and
Safety of Products including
Pharmaceuticals and Medical
Devices
G/TBT/N/JPN/696

Peraturan Regulation for Enforcement of the Act on Securing Quality Efficacy and
Safety of Products including Pharmaceuticals and Medical Devices berdasarkan Pasal
197, Paragraf 2 dari regulasi ini akan diubah sebagian untuk menyesuaikan dengan
ketentuan WHO pada bagian Summary Lot Protocol (SLP).

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_2467_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 China
- National
15
Viet Nam
- DraftStandard
National of the
P.R.C.
Safety
Technical
technical
regulation
on Radio
Specifications
for Children’s
access
equipment
operating in
Footwear
the
5 GHz RLAN band
G/TBT/N/CHN/1585
G/TBT/N/VNM/191

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Rancangan regulasi tentang peralatan akses Radio yang beroperasi di pita RLAN 5 GHz
didasarkan pada ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) dari European
Telecommunications Standards Institute (ETSI).
Rancangan peraturan teknis nasional ini menetapkan persyaratan akses radio untuk
RLAN 5 GHz

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_2468_00_x.pdf

16 Singapore - Annex - Draft Public
Utilities (Water Supply)
(Amendment) Regulations 2021
8 pages English - Notice will be
published in the Republic of
Singapore’s Government
Gazette when adopted.
G/TBT/N/SGP/60

Di bawah Skema Pelabelan Efisiensi Air Wajib (MWELS) Singapura, persyaratan
efisiensi air minimum telah diamanatkan untuk perlengkapan dan peralatan air yang
umum digunakan sejak 2009, dengan maksud untuk membantu konsumen membuat
keputusan pembelian yang terinformasi, dan mendorong pemasok untuk
memperkenalkan lebih banyak produk hemat air ke dalam pasar.
Sejalan dengan MWELS, persyaratan efisiensi air minimum berikut akan diamanatkan
untuk tiga jenis peralatan komersial yang umum digunakan mulai 1 Jan 2022 dan
seterusnya:
a) ≤ 8,0 liter air per kilogram untuk ekstraktor mesin cuci muatan depan dan atas
(selain untuk keperluan rumah tangga);
b) ≤ 2,4 liter air per rak untuk mesin pencuci piring undercounter dan hood (selain
untuk keperluan rumah tangga); dan
c) ≤ 11,0 liter air per menit untuk mesin cuci bertekanan tinggi (selain yang untuk: (i)
penggunaan rumah tangga; (ii) pembersihan uap atau pencucian tekanan air panas;
(iii) peralatan atau kendaraan cuci; (iv) pembersihan khusus dan bekerja; (v)
sandblasting).
https://www.epingalert.org/en#/browse-notifications/forum/86574/international

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 China - National Standard of the
17
P.R.C. Safety
Technical
Minimum
Allowable
Specifications
forEfficiency
Children’sand
Values
of Energy
Footwear
Energy
Grades for
G/TBT/N/CHN/1585
Microcomputers
G/TBT/N/CHN/1586

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Standar ini menetapkan tingkat efisiensi energi, nilai efisiensi energi minimum yang
diperbolehkan dan metode pengujian mikrokomputer desktop, komputer mikro
desktop terintegrasi dengan fungsi tampilan (disebut sebagai komputer all-in-one)
dan komputer portabel (semuanya di atas secara kolektif disebut sebagai komputer
mikro).
Standar ini berlaku untuk komputer mikro tujuan umum.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2522_00_x.pdf

18 China - National Standard of the
P.R.C. Safety Requirements for
Footwear
G/TBT/N/CHN/1587

Standar ini menetapkan persyaratan teknis, metode pengujian, dan penilaian
keselamatan alas kaki.
Standar ini berlaku untuk alas kaki yang terbuat dari berbagai bahan.
Standar ini tidak berlaku untuk alas kaki anak-anak dan alas kaki pelindung (atau
sepatu bot).

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2523_00_x.pdf

19 South Africa - AMENDMENT OF
THE COMPULSORY
SPECIFICATION FOR FROZEN
LOBSTERS AND FROZEN
LOBSTER PRODUCTS DERIVED
THEREFROM - VC 8020
G/TBT/N/ZAF/245

Indonesia tidak mengekspor produk HS 0306.11 (Frozen rock
Spesifikasi Wajib ini mensyaratkan bahwa lobster beku dan produk lobster beku
lobster and other sea crawfish "Palinurus spp.", "Panulirus
turunannya untuk konsumsi langsung atau diproses lebih lanjut, yang akan
ditawarkan untuk dijual, mematuhi Spesifikasi Wajib ini dan persyaratan edisi terbaru spp." and "Jasus spp.", . . .) ke Afrika Selatan
Standar Nasional Afrika Selatan (SANS) 2074 yang berlaku untuk pembuatan,
produksi, pemrosesan, dan perawatan produk yang tercakup dalam spesifikasi ini.
Persyaratan kebersihan produk, serta persyaratan kontaminan kimia dan
mikrobiologis untuk produk, dan persyaratan untuk karyawan di fasilitas
pengemasan, harus memenuhi persyaratan edisi terbaru SANS 2074.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ZAF/21_2526_00_e.pdf

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

1 China
- National
Standard
of the Draf Standar Tanzania ini menetapkan persyaratan, pengambilan sampel, dan metode
20
Tanzania
- CDC 2(9)
DTZS Tile
P.R.C.
Safety
Technical
cleaners
— Specification
pengujian untuk pembersih ubin yang digunakan untuk pembersihan ringan dan
Specifications for Children’s
G/TBT/N/TZA/550
berat.
Footwear
G/TBT/N/CHN/1585

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TZA/21_2548_00_e.pdf

21 Amerika Serikat - Safety
Standard for High Chairs
G/TBT/N/USA/1048/Add.2

Pada Juni 2018, Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC) A.S. menerbitkan standar
keamanan produk konsumen untuk high chairs berdasarkan pasal 104 dari UndangUndang Peningkatan Keamanan Produk Konsumen tahun 2008 (CPSIA). Standar yang
diadopsi adalah standar sukarela ASTM yang berlaku untuk high chairs pada saat itu.
CPSIA lantas berencana untuk untuk memperbarui standar wajib untuk high chair
bagi bayi atau balita yang didasarkan pada standar sukarela ketika organisasi standar
sukarela merevisi standar dimaksud. Pada Desember 2020, ASTM akhirnya
menerbitkan standar sukarela yang direvisi untuk high chairs . Aturan final kemudian
diterbitkan untuk memperbarui standar wajib untuk high chair dengan mengadopsi
standar ASTM versi 2020 dari standar sukarela untuk high chairs . Ketentuan ini
berlaku efektif per 3 Juli 2021, kecuali CPSPC menerima komentar/ masukan yang
cukup signifikan untuk membatalkan ketentuan tersebut sebelum 3 Juli 2021.
https://www.regulations.gov/docket/CPSC-2015-0031/document

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 China
- National
of of
the
22
Amerika
Serikat Standard
- Extension
P.R.C.
Safety
2019 and
2020Technical
Renewable Fuel
Specifications
for Children’s
Standard
Compliance
and Attest
Footwear Reporting
Engagement
G/TBT/N/CHN/1585
Deadlines
G/TBT/N/USA/1693/Add.1

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) sedang menyelesaikan perubahan tanggal Tidak terdapat nilai perdagangan pada HS Code 2207 Fuel
kepatuhan dibawah program Standar Bahan Bakar Terbarukan (RFS). Pertama, EPA ethanol ataupun HS Code 3826 Biodiesel ke Amerika Serikat
memperpanjang tenggat waktu kepatuhan RFS untuk tahun kepatuhan 2019 dan
tenggat waktu terkait untuk penyerahan laporan pengesahan keterlibatan untuk
tahun kepatuhan 2019 untuk kilang kecil. Tenggat waktu baru masing-masing adalah
30 November 2021, dan 1 Juni 2022. Kedua, EPA memperpanjang batas waktu
kepatuhan RFS untuk tahun kepatuhan 2020 dan batas waktu terkait untuk
penyerahan laporan keterlibatan pengesahan untuk tahun kepatuhan 2020 bagi pihak
yang diwajibkan. Tenggat waktu baru masing-masing adalah 31 Januari 2022, dan 1
Juni 2022. Terakhir, EPA memperpanjang batas waktu penyerahan laporan
keterlibatan pengesahan untuk tahun kepatuhan 2021 bagi pihak yang diwajibkan
menjadi 1 September 2022. Aturan terakhir ini berlaku efektif pada 30 Maret 2021.
https://www.regulations.gov/docket/EPA-HQ-OAR-2020-0725/document

Notifikasi terkait Covid-19
23 Inggris - Covid-19 Detection Test Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan regulasi untuk mewajibkan validasi
Regulation [proposed title]
semua tes deteksi Covid-19 untuk digunakan pada manusia yang tersedia untuk
G/TBT/N/GBR/39
penjualan pribadi. Regulasi ini akan menetapkan standar kualitas minimum untuk
spesifisikasi dan sensitivitas terhadap tes Covid-19 yang akan dinilai. Hal ini akan
mencegah pengecer menjual alat pengujian yang belum divalidasi serta untuk
memenuhi standar yang ditetapkan dan mewajibkan produsen untuk meminta
validasi terhadap alat pengujian mereka. Terdapat kemungkinan adanya kewenangan
penegakan hukum, termasuk sanksi pidana. Tujuannya adalah untuk menempatkan
hasil validasi setiap pengujian di domain publik sebagai informasi pilihan konsumen.
Dalam ruang lingkup akan ada deteksi antigen matang dan teknologi deteksi
molekuler seperti tes utama yang diharapkan dapat dinilai dinilai adalah Tes Aliran
Lateral dan Tes Reaksi berantai Polimerase (PCR). Mengingat urgensi dan target
waktu maka regulasi ini akan ditetapkan melalui proses single-run government .
https://www.gov.uk/government/consultations/private-coronavirus-covid-19-testing-validation/private-covid19-testing-validation
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1 China
National Standard
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Brazil -- Resolution
– RDC of the
P.R.C.
Technical
numberSafety
489 08
April 2021
Specifications for Children’s
G/TBT/N/BRA/1154/Add.1
Footwear
G/TBT/N/CHN/1585

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Notifikasi ini menginformasikan bahwa ANVISA telah menerbitkan RDC No. 489 pada Notifikasi terkait Covid-19
7 April 2021 yang merubah Collegiate Board Resolution RDC No. 483 tanggal 19
Maret 2021 yang sebelumnya dinotifikasi melalui G/TBT/N/BRA/1154. Dalam
amandemen regulasi ini, diatur mengenai ketentuan sementara dan luar biasa terkait
persyaratan importasi alat kesehatan baru dan obat-obatan yang diidentifikasi
sebagai prioritas dalam penanganan layanan kesehatan sebagai akibat dari kondisi
kegawatdaruratan kesehatan terkait SARS-CoV-2
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6245812/RDC_489_2021_.pdf/50ae8d42-0a2f-4758-864a820a52f60827

25 Kanada - Regulations Amending
the Food and Drug Regulations
(Interim Order Respecting the
Importation Sale and
Advertising of Drugs for Use in
Relation to COVID-19) 51 pages
(available in English and French)
G/TBT/N/CAN/637

Notifikasi terkait Covid-19
Dalam rangka menangani kebutuhan kedaruratan kesehatan Covid-19, Menteri
Kesehatan Kanada menerbitkan Keputusan Sementara (Interim Order) tentang
Importasi, Penjualan, dan Pengiklanan Obat-Obatan untuk Covid-19 pada 16
September 2020. Keputusan sementara ini memberikan keleluasan dalam proses
otorisasi, impor, dan distribusi obat-obatan untuk Covid-19 dan berlaku selama 12
bulan. Setelah masa berlaku selesai, seluruh otorisasi dan lisensi yang diterbitkan
dibawah Keputusan Sementara ini juga dinyatakan tidak berlaku kecuali terdapat
regulasi-regulasi lain sebelumnya yang meyakinkan Kanada dapat terus memberikan
akses terhadap obat-obatan tersebut tanpa interupsi.
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-03-31/html/sor-dors45-eng.html

26 Meksiko - NORMA Oficial
Mexicana de Emergencia NOMEM-022-SE/SSA1-2021
Especificaciones generales para
antisépticos tópicos a base de
alcohol etílico o isopropílicoInformación comercial y
sanitaria
G/TBT/N/MEX/494

Standar Resmi Meksiko yang dinotifikasikan ini bersifat darurat dan mengatur
mengenai persyaratan kesehatan serta spesifikasi komersil yang harus dipenuhi
dalam proses persiapan, pencampuran, produksi dan proses distribusi produk
antiseptik topikal baik dalam bentuk gel ataupun cairan dengan bahan dari ethyl/
isopropyl alcohol / campuran sejenis serta metode pengujian untuk verifikasi
spesifikasi tersebut. Standar ini mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam proses
manufaktur, importasi, serta distribusi produk antiseptik topikal tersebut. Hand
sanitizers berbasis alkohol wajib memenuhi spesifikasi teknis untuk memastikan
bahwa produk tersebut efektif melawan virus SARS-CoV2 tanpa menimbulkan
ancaman resiko kesehatan bagi penggunanya.

Notifikasi terkait Covid-19

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615147&fecha=05/04/2021

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

