
Ketentuan Penggunaan Logo Organik COR dan NOP 

 

 

          

Product of Indonesia    Product of Indonesia 

Certified Organic by ACT    Certified Organic by ACT 

 

      
 

 

 

Logo COR (Canada Organic Regime) dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut 

1. Logo COR dapat menggunakan dua versi: 

Logo ditampilkan dalam warna hitam dengan latar belakang putih, hitam dengan latar belakang 

transparan atau berwarna. Jika ditampilkan dalam warna, latar belakangnya putih atau transparan, 

batas luar dan dalam berwarna hijau (Pantone no. 368), daun maple berwarna merah (Pantone no. 

186) dan tulisannya berwarna hitam  

2. Hanya produk dengan 95% atau lebih konten organik yang dapat mencantumkan Logo Organik 

Kanada. 

3. Memiliki logo tidak wajib, tetapi itu adalah simbol terpercaya yang bermanfaat bagi konsumen. 

4. Tidak ada batasan untuk ukuran atau lokasi logo pada label kemasan. 

5. Tambahkan tulisan “Product of Indonesia” dan “Certified Organic by ACT” di bawah logo 

6. Jika dalam label menuliskan klaim organik seperti “ Kopi Organik”, “Teh Organik” maka harus 

menggunakan bahasa inggris dan bahasa prancis atau salah satunya.  

7. Dilarang menggunakan logo organik COR bagi produk yang belum mendapatkan sertifikat organik.  

 



Logo USDA (NOP) dapat dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Persyaratan pelabelan NOP berlaku untuk produk mentah, segar dan produk olahan yang 

mengandung bahan pertanian organik. Produk pertanian yang dijual, diberi label, atau diwakili sebagai 

organik harus diproduksi dan diproses sesuai dengan standar PDN.  

2. Logi USDA yang diuraikan dalam paragraf (b) dan (c) bagian ini hanya dapat digunakan untuk produk 

pertanian mentah atau olahan yang dijelaskan dalam paragraf (a), (b), (e) (1), dan (e) ) (2) dari § 205,301. 

3. Logo USDA harus mereplikasi bentuk dan desain contoh pada gambar 1 dan harus dicetak dengan 

jelas dan mencolok: 

a. Pada latar belakang putih dengan lingkaran luar berwarna coklat dan dengan istilah, "USDA," 

berwarna hijau overlay setengah lingkaran atas putih dan dengan istilah, "organik," dalam warna 

overlay putih setengah lingkaran bawah hijau; atau 

b. Pada latar belakang putih atau transparan dengan lingkaran hitam luar dan hitam "USDA" pada 

bagian atas lingkaran putih atau transparan dengan "organik" putih atau transparan yang kontras 

pada lingkaran hitam bagian bawah. 

c. Lingkaran bawah hijau atau hitam mungkin memiliki empat garis cahaya berjalan dari kiri ke 

kanan dan menghilang pada titik di cakrawala kanan untuk menyerupai bidang budidaya. 

 

 

 

 

 


