Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 6 - 12 Desember 2021
No

Judul

1 USA - Postconsumer Recycled
Content For Plastic Containers
G/TBT/N/USA/1810

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Pernyataan Permintaan / Kemungkinan Pembuatan Aturan - Pembuatan aturan ini
menetapkan program konten daur ulang pascakonsumen (PCR) untuk produk yang
dicakup. Ini juga mempersiapkan analisis beban kerja tahunan yang
mengidentifikasi biaya agensi yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan
administrasi dan penegakan hukum dan menawarkan analisis untuk komentar
publik. Pihak yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam keputusan untuk
mengadopsi aturan baru dan perumusan aturan yang diusulkan sebelum
dipublikasikan dan dapat terus mendapatkan informasi tentang pembuatan aturan
dan peluang keterlibatan publik dengan mengunjungi Halaman Web Departemen
Ekologi tentang undang-undang plastik 2021 secara berkala di https://
ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-recycling-waste/Waste-reductionprograms/Plastics/2021-plastic-pollution-laws.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7628_00_e.pdf

2 Republic of Korea - A draft
revision for Supplier’s
Declaration of Conformity criteria
for Kick board for Children
G/TBT/N/KOR/1046

Untuk menyelaraskan dengan peraturan teknis internasional yang relevan tidak
termasuk persyaratan keselamatan ketahanan korosi pelapisan dan mengubah
metode uji jatuh Untuk harmonisasi dengan hukum dan peraturan domestik yang
relevan tidak termasuk jenis listrik dari ruang lingkup penerapan kriteria saat ini
untuk papan Tendangan untuk anak-anak

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_7633_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 USA
- Postconsumer
Recycled
3
Colombia
- Proyecto de
Content Fordel
Plastic
Containers
resolución
Ministerio
de
G/TBT/N/USA/1810
Transporte
"Por la cual se expide
el reglamento técnico aplicable a
llantas neumáticas para vehículos
auto-motores remolques y
semirremolques sus procesos de
instalación sistemas
complementarios y se dictan
otras disposiciones”.
G/TBT/N/COL/251/Add.1

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Republik Kolombia berkomunikasi sehubungan dengan rancangan resolusi Kementerian
Perhubungan "Di mana peraturan teknis yang berlaku untuk ban pneumatik untuk kendaraan
bertenaga sendiri, trailer dan semi-trailer dikeluarkan, proses pemasangan sistem pelengkap
dan ketentuan lainnya ditetapkan. diterbitkan" yang diberitahukan melalui dokumen
G/TBTN/COL/251 pada tanggal 13 Oktober 2021, yang memperpanjang batas waktu
penyampaian komentar sampai dengan tanggal 23 Desember 2021.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/COL/21_6539_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/COL/21_6539_01_s.pdf

Notifikasi ini menginformasikan larangan importasi sepeda motor bekas ke dalam wilayah
4 Thailand - Notification of
Thailand.
Ministry of Commerce on
Determination of Used
Motorcycles as Prohibited Goods
for Import into the Kingdom B.E.
2564 (2021)
G/TBT/N/THA/649

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/187/T_0013.PDF

5 Rusia - Draft Amendments № 3
to the Customs Union Technical
Regulation «On the Safety of
Toys»
G/TBT/N/RUS/126

Notifikasi ini menginformasikan klarifikasi persyaratan khusus dari peraturan teknis, termasuk
klarifikasi isi peraturan teknis, klarifikasi persyaratan untuk jenis mainan baru (misalnya, riasan
dan parfum anak-anak, dll.) serta klarifikasi persyaratan untuk tingkat suara maksimum dan
setara mainan.

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/regulation.aspx#ContentTypeId=%5B%5D

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 USA
Recycled
6
India--Postconsumer
Draft Food Safety
and
Content For
Plastic Containers
Standards
(Genetically
Modified
G/TBT/N/USA/1810
or
Engineered Foods) Regulations
2021 (17 pages in English and
Hindi)
G/TBT/N/IND/227

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Rancangan Peraturan Keamanan dan Standar Pangan (Makanan yang Dimodifikasi atau
Direkayasa Secara Genetik), 2021 berlaku untuk Organisme yang Dimodifikasi Secara Genetik
(GMO) atau Organisme yang Direkayasa Secara Genetik (GEO) atau Organisme yang
Dimodifikasi Hidup (LMO) yang dimaksudkan untuk penggunaan langsung sebagai makanan
atau untuk pemrosesan dan makanan atau makanan olahan yang mengandung bahan yang
dimodifikasi secara Genetik yang dihasilkan dari tetapi tidak mengandung LMO atau GEO atau
GMO. Rancangan peraturan ini meliputi tata cara pemberian persetujuan prasyarat untuk
laboratorium pengujian, dan ketentuan pelabelan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_7563_00_x.pdf

7 Vietnam - Draft Decree
implementing a number of
articles of the Law on
Environmental Protection
G/TBT/N/VNM/204/Add.1

Notifikasi ini menginformasikan bahwa Rancangan Keputusan yang akan engimplementasikan
sejumlah pasal UU Perlindungan Lingkungan telah diubah, dengan ketersediaan terjemahan
bahasa Inggris.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/modification/21_7569_00_e.pdf

8 Thailand - Draft Ministerial
Regulation on Optical Fiber
Cables - Part 3 - 20: Outdoor
Cables - family specification for
optical self - supporting aerial
telecommunication cables (TIS
2166-25xx (20xx))
G/TBT/N/THA/650

Notifikasi ini menginforasikan tentang rancangan peraturan menteri yang
mengatur optical self-supporting aerial cables untuk telekomunikasi harus
memenuhi stanar TIS 2166-25xx (20xx). optical self-supporting aerial cables
merupakan kabel terstruktur yang memiliki kekuatan tarik kuat untuk digantung
pada tiang atau peralatan lain tanpa memerlukan kabel baja tambahan atau
sejenisnya. TIS 2166-25xx (20xx) identik dengan seri IEC 60794: Kabel Serat Optik.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7634_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 USA
- Postconsumer
Recycled
9
Thailand
- Draft Ministerial
Content Foron
Plastic
Containers
Regulation
Optical
fibre cables
-G/TBT/N/USA/1810
Part 4-20 aerial optical cables
along electrical power lines –
family specification for ADSS (all
dielectric self supported) optical
cables (TIS 3208-25xx (20xx))
G/TBT/N/THA/651

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan tentang rancangan peraturan menteri yang
mewajibkan kabel optik udara di sepanjang saluran tenaga listrik agar menerapkan
standar TIS 3208-25xx (20xx). Standar ini mencakup kabel serat optik untuk
telekomunikasi single mode yang digunakan dengan kabel listrik di atas tanah atau
jaringan listrik di atas tanah lainnya seperti untuk sistem telepon dan televisi.
Persyaratan yang tercakup dalam ruang lingkup TIS 3208-25xx (20xx) terkait
dengan struktur optik listrik dan kinerja mekanik persetujuan instalasi persyaratan
pengujian prinsip dan peralatan yang kompatibel dari kabel optik udara di
sepanjang saluran tenaga listrik.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7635_00_x.pdf

10 Republic of Korea - Amendment Notifikasi ini menginformasikan revisi The Korean Pharmacopoeia agar dapat
of The Korean Pharmacopoeia
mengakomodasi jaminan mutu produk obat-obatan yang memadai dengan
G/TBT/N/KOR/1047
menyelaraskan standar dan spesifikasi nasional dengan praktik yang ditetapkan
secara internasional dan untuk memfasilitasi distribusi obat-obatan canggih
berkualitas tinggi sesuai dengan teknologi ilmiah mutakhir dengan mencerminkan
hasil R&D terbaru di Farmakope.
a. Modifikasi dan modernisasi metode validasi termasuk revisi dan koreksi
kesalahan (18 kasus Monograf Bagian I & Bagian II Umum Tes Informasi Umum)
b. Penambahan item "Gemifloxacin Mesylate Tab" (1 kasus Monograf Bagian I)
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_7650_00_x.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 USA - Protection
Postconsumer
Recycled
11
of Stratospheric
ContentListing
For Plastic
Containers
Ozone:
of HFO-1234yf
G/TBT/N/USA/1810
Under
the Significant New
Alternatives Policy Program for
Motor Vehicle Air Conditioning in
Nonroad Vehicles and Servicing
Fittings for Small Refrigerant
Cans
G/TBT/N/USA/1809

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Peraturan yang diusulkan - Sesuai dengan program Kebijakan Alternatif Baru yang
Signifikan dari EPA, aturan ini mengusulkan untuk mencantumkan zat pendingin 2,3,3,3tetrafluoroprop-1-ene, juga dikenal sebagai HFO-1234yf atau R-1234yf, dapat diterima
dengan tunduk pada kondisi penggunaan, dalam AC kendaraan bermotor penggunaan
akhir untuk jenis kendaraan non-jalan raya yang baru diproduksi, yang mencakup
beberapa kendaraan yang juga dianggap sebagai kendaraan berat. EPA juga
mengusulkan untuk mengadopsi versi terbaru dari standar keselamatan industri SAE
J639, SAE J1739, dan SAE J2844 dengan memasukkannya dengan referensi ke dalam
kondisi penggunaan untuk daftar yang diusulkan pada kendaraan onroad tertentu yang
tercakup dalam aturan akhir dikeluarkan secara terpisah pada Maret 2011. Selain itu,
EPA mengusulkan untuk memerlukan alat kelengkapan servis yang unik untuk digunakan
dengan kaleng pendingin kecil (dua pon atau kurang) dari 2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
yang digunakan untuk melayani kendaraan di jalan raya dan nonroad vehicles. EPA
mengusulkan untuk menambahkan referensi ke peraturan Badan di bawah UndangUndang Kontrol Zat Beracun untuk 2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene untuk daftar yang
diusulkan di kendaraan nonroad vehicles dan daftar sebelumnya untuk kendaraan
tertentu.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_7600_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 USA - Energy
Postconsumer
Recycled
12
Conservation
Content For
Plastic
Containers
Program:
Test
Procedure
for
G/TBT/N/USA/1810
Ceiling
Fans
G/TBT/N/USA/931/Rev.1/Add.2

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Departemen Energi AS (DOE) mengusulkan untuk mengubah prosedur pengujian
untuk Ceiling fans. DOE awalnya mempresentasikan amandemen yang diusulkan
dalam pemberitahuan pembuatan aturan yang diusulkan ("NOPR") yang
diterbitkan pada 30 September 2019. DOE menerbitkan pemberitahuan tambahan
tentang pembuatan aturan yang diusulkan ("SNOPR") ini untuk mempresentasikan
modifikasi pada proposal tertentu yang disajikan dalam NOPR, dan untuk
mengusulkan amandemen tambahan. Dalam SNOPR ini, DOE mengusulkan untuk
memasukkan definisi "sirkulasi udara" untuk tujuan definisi Ceiling fans, termasuk
Ceiling fans yang lebih besar dari 24 kaki dalam ruang lingkup, termasuk Ceiling
fans yang digerakkan sabuk tertentu dalam ruang lingkup, termasuk metrik siaga
untuk Ceiling fans berdiameter besar, mengubah definisi kecepatan rendah,
mengizinkan pengaturan alternatif untuk mengumpulkan data uji kecepatan
udara, mengubah spesifikasi pengaturan dan pengoperasian tertentu, mengubah
persyaratan pengukuran ketebalan blade, dan memperbarui ketentuan
pembulatan dan penegakan khusus produk . DOE menerima komentar dari pihak
yang berkepentingan atas proposal tersebut.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-07/pdf/2021-25416.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/modification/21_7619_01_e.pdf

13 Brazil - Inmetro Ordinance No.
473 29 November 2021
G/TBT/N/BRA/1285

Inmetro Ordonance No. 473 mengkonsolidasikan kontrol kandungan cairan untuk
indikasi kuantitatif produk kosmetik dan toilet yang dijual dalam jumlah nominal 5
g atau mL hingga 20 g atau mL.

http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002870.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

1 USA
- Postconsumer
Recycled
14
Philippines
- Administrative
Content
Containers
Order
onFor
thePlastic
Guidelines
on the
G/TBT/N/USA/1810
Use
of Cylamates Repealing Oder
No. 122 series of 1970 entitled
"General Regulation Governing
Prohibition of the Use of
Cyclamic Acid and Its Salts (B-6.3.
Food Additives and
Preservatives)”
G/TBT/N/PHL/276

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Peraturan ini bertujuan untuk:
1) mengizinkan penggunaan asam siklamat dan garamnya sebagai bahan
tambahan makanan dengan mencabut larangan sebagaimana diatur dalam
Perintah Administratif N0. 122 Seri 1970
2) memberikan pedoman peraturan kepada pengolah makanan, importir,
pedagang, distributor, grosir, produsen, dan pelaku usaha makanan lainnya
tentang penggunaan siklamat yang aman dan tepat sebagai bahan tambahan
makanan dengan pengaturan tingkat penggunaan maksimum dalam kategori
makanan tertentu atau item makanan individu .
3) memastikan kepatuhan peraturan dari industri dan penegakan yang efektif
dengan menyediakan badan pengatur dengan standar referensi teknis dan ilmiah
keselamatan siklamat dengan penggunaan yang tepat.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_7553_00_e.pdf

15 Philippines - Guidelines for
Processed Prepackaged Food
Products Containing Trans-Fatty
Acids (TFA)
G/TBT/N/PHL/277

Sesuai dengan mandat FDA di bawah RA 9711 dan RA 10611 dan IRR mereka,
Surat Edaran ini bermaksud untuk mengatur TFA dalam makanan olahan dan
melaksanakan tanggung jawab Food and Drug Administration (FDA) dalam
mandatnya yaitu A sampai C butir VI. dari AO 2021-0039; dan (2) menentukan
jangka waktu peralihan yang tepat yang tidak lebih dari dua (2) tahun sejak
berlakunya AO tersebut.
FDA dengan yurisdiksi regulasinya atas produk makanan kemasan olahan
bergabung dengan DOH dalam menerapkan AO 2021-0039. Oleh karena itu,
penerbitan Surat Edaran ini dianggap suatu keharusan.
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_7557_00_e.pdf

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Indonesia tidak mengekspor cyclamic acid HS 3822.0090 ke
Filipina

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

1 USA
- Postconsumer
Recycled
16
Thailand
- Notification
of
Impor Mesin Cetak Intaglio memerlukan izin impor.
Content For
Plastic Containers
Ministry
of Commerce
on
G/TBT/N/USA/1810
Determination
of Intaglio Printing
Machine as Goods Subjects to
Licensing Requirements for
Import into the Kingdom B.E.
2564 (2021)
G/TBT/N/THA/648
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/190/T_0007.PDF

17 Kanada - Notice of intent —
Consultation on proposed
amendments to the Pest Control
Products Regulations (Ultraviolet
Radiation-emitting Devices and
Ozone-generating Devices) (9
pages available in English and
French)
G/TBT/N/CAN/656

Notifikasi terkait Covid-19
Notifikasin ini memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan yang
berkepentingan untuk mengomentari rencana otorisasi kesehatan Kanada untuk
mengatur perangkat pemancar radiasi ultraviolet (perangkat UV) dan perangkat
penghasil ozon. Ketentuan ini akan dilakukan melalui pemberlakukan amandemen
pada Peraturan Produk Pengendalian Hama yang ditujukan untuk melanjutkan
tujuan perlindungan yang diatur dibawah Perintah Sementara terkait Perangkat
Pemancar Radiasi Ultraviolet dan Perangkat penghasil Ozon dengan beberapa
perubahan kecil dan klarifikasi. Pemberitahuan NOI2021-01 P: Perintah sementara
untuk mengatur perangkat pemancar radiasi ultraviolet tertentu dan perangkat
penghasil ozon di bawah undang-undang produk pengendalian hama telah
diberitahukan ke WTO berdasarkan G/TBT/N/CAN/641.
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-12-04/html/notice-avis-eng.html#na2

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

