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Prosedur Pengajuan Sertifikat Transaksi

ICERT-ACT mendukung operator organik untuk ekspor produk organiknya dengan
menerbitkan Sertifikat Transaksi [TC] untuk pasar Amerika Serikat dan Kanada, dan
Sertifikat Inspeksi [CoI-yang dikeluarkan oleh TRACES Online System hanya untuk importir
Eropa].

A. Penerbitan CoI

Penjelasan
umum:

CoI disyaratkan untuk setiap pengiriman/pengapalan produk organik ke
pasar Uni Eropa sebagai kelengkapan dokumen ekspor produk organik ke
pasar Uni Eropa.

Ketentuan: Peraturan Pelaksana Komisi Eropa (EU) 2020/25 yang berlaku pada 3
Februari 2020, sertifikat inspeksi (CoI) untuk ekspor ke Eropa harus
diterbitkan pada saat pengiriman produk meninggalkan negara
ketiga pengekspor atau asal untuk memastikan kepatuhan dengan sub-
ayat kedua Pasal 33 (1) Peraturan (EC) No 834/2007 dan ketertelusuran
produk impor selama distribusi, termasuk transportasi dari negara ketiga.

Persyaratan
pengajuan CoI:

Pengajuan CoI pada setiap pengiriman/pengapalan produk organik dapat
dilakukan dengan salah satu cara berikut:
1. Cara 1: Mengirimkan pengajuan CoI melalui email ke ACT-ICERT dalam

waktu 7-10 hari sebelum pengapalan dengan melampirkan dokumen
pendukung berikut:

a. 521FM Transaction Certificate Application, atau dapat mengajukan
draf CoI di akun EU TRACE ONLINE.

b. Invoice – Harga produk dapat dirahasiakan jika diperlukan.
c. Packing List
d. Bill of Ladding [BoL] atau Air Way Bill [AWB] atau Delivery

note. Draft BoL atau AWB dapat diterima.
e. No lot.
f. Desain kemasan produk.

Pengajuan CoI dapat dikirimkan ke icert@icert.id, cc
export@actorganic-cert.or.th.

2. Cara 2: Pelaku usaha melakukan drafting CoI di website EU TRACE
ONLINE dalam waktu 7-10 hari sebelum pengapalan dan mengirimkan
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draft CoI ke ACT-ICERT untuk direview dan memperoleh persetujuan
penerbitan CoI.
Pelaku usaha dapat mengosongkan informasi mengenai nomor
kontainer, Bill of Landing/Air Way Bill saat pembuatan draft CoI.
Dokumen asli dapat dikirimkan paling lambat sehari sebelum
pengapalan.

Dokumen CoI asli akan diterbitkan secara digital [e-file] di EU TRACE
ONLINE dan dikirimkan langsung ke email pemohon atau ke email
pembeli sesuai permintaan pemohon.

Sanksi: Seperti diatur oleh Peraturan Pelaksana Komisi Eropa (EU) 2020/25, ACT-
ICERT akan menerbitkan Surat Penundaan/Pembatalan Penerbitan CoI
bilamana pengajuan CoI diajukan setelah pengapalan.

Kondisi
khusus:

Bila rencana pengiriman/pengapalan produk organik ke Eropa dilakukan
pada hari weekend [Sabtu-Minggu] atau hari libur nasional, mohon
informasi waktu pengapalan dapat disampaikan saat pengajuan CoI untuk
memastikan CoI dapat terbit tepat waktu saat pengiriman/pengapalan
produk organik dilakukan.

Biaya: Rp. 225,000,- [Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah] per CoI yang
diajukan.

B. Penerbitan Transaction Certificate [TC]

Penjelasan
umum:

TC diterbitkan untuk menyatakan bahwa produk yang dijual (bisa ke
pelaku usaha lain di dalam negeri atau ekspor di luar Uni Eropa) di setiap
pengiriman adalah produk organik bersertifikat. Pembeli perlu memiliki
sertifikat transaksi ini untuk menunjukan bahwa produk organik yang
dibeli berasal dari pemasok yang telah disertifikasi organik atau untuk
diserahkan kepada pihak bea cukai untuk izin impor.

Persyaratan
pengajuan TC:

Mengirimkan pengajuan TC melalui email ke ACT-ICERT paling lambat 6
bulan setelah pengapalan dengan melampirkan dokumen pendukung
berikut:

a. 521FM Transaction Certificate Application
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b. Invoice – Harga produk dapat dirahasiakan jika diperlukan.
c. Packing List
d. Bill of Ladding [BoL] atau Air Way Bill [AWB] atau Delivery note.

Draft BoL atau AWB dapat diterima.
e. No lot.
f. Desain kemasan produk.

Pengajuan CoI dapat dikirimkan ke icert@icert.id, cc ke
export@actorganic-cert.or.th.

Dokumen TC asli akan diterbitkan secara digital [e-file] dan dikirimkan
langsung ke email pemohon atau ke email pembeli sesuai permintaan
pemohon.

Kondisi
khusus:

Bila rencana pengiriman/pengapalan produk organik ke Eropa dilakukan
pada hari weekend [Sabtu-Minggu] atau hari libur nasional, mohon
informasi waktu pengapalan dapat disampaikan saat pengajuan TC untuk
memastikan TC dapat terbit tepat waktu saat pengiriman/pengapalan
produk organik dilakukan.

Biaya: Rp. 225,000,- [Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah] per TC yang
diajukan.

Untuk informasi lebih lanjut dan kontak layanan pengajuan atau keluhan mengenai TC/CoI,
silahkan menghubungi: +62 819 0133 2211 [24 jam, Whatsapp call atau text] atau email ke
icert@icert.id.


