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SERTIFIKASI ORGANIK 
EROPA

Eropa merupakan pasar produk
organik terbesar kedua di dunia
dengan nilai sekitar USD 38,68 

Milyar [EPRS, Eurostatm FiBL]. 

www.icert.id

Foto: EU ORGANIC (euorganicproducts.eu)

https://euorganicproducts.eu/
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Mengapa Perlu
Sertifikasi Organik EU?

• Untuk memasarkan produk organik 
ke Uni Eropa [EU], para pelaku usaha
di Indonesia harus memenuhi 
regulasi Uni Eropa Regulation (EC) 
2018/848 dan disertifikasi organik 
oleh lembaga sertifikasi organik yang 
diakui oleh Komisi Uni Eropa.

• Produk yang telah disertifikasi
organik Eropa dapat menggunakan
logo Organik EU pada kemasan
produk organik dan bahan promosi
lainnya. 

Foto: EU ORGANIC (euorganicproducts.eu)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
https://euorganicproducts.eu/
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Apa Saja Persyaratan
Sertifikasi Organik EU?

Keorganikan produk organik ditentukan oleh
proses produksinya. Pelaku usaha harus
memastikan seluruh proses produksi organik 
yang dilakukan sesuai dengan standar organik 
Eropa: 

• Persyaratan produksi tanaman.

• Persyaratan penanganan dan pengolahan.

• Persyaratan manajemen.

Untuk sertifikasi organik EU merujuk (EC) 
2018/848 dan CertAll Organic Standard-EU 
Equivalence

Apa Persyaratan
Sertifikasi Organik EU?

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
http://actorganic-cert.or.th/wp-content/uploads/2020/02/CertAll_Std_v-1.0.pdf
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Persyaratan
Budidaya

Lahan
• Lahan tidak menggunakan

agrokimia [pupuk, pestisida, 
herbisida] selama 2 tahun
terakhir [untuk tanaman
semusim] atau 3 tahun
terakhir [untuk tanaman
tahunan]. 

• Memiliki legalitas yang jelas [dapat lahan milik sendiri 
ataupun sewa]. 

• Lahan tidak berada di hutan lindung atau memiliki ijin 
pengelolaan dari otoritas berwenang.

• Pencegahan kontaminasi dari luar lahan/lahan non organik 
[air atau udara]: dibuat area penyangga untuk mengurangi 
kontaminasi air dan udara dari lahan tetangga non organik.
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e. Tidak menggunakan input mengandung GMO. Bila menggunakan
input organik komersial [pupuk, pestisida organik] harus telah
tersertifikasi organik.
f. Melakukan upaya untuk mencegah kontaminasi dari luar kebun.

Foto: Sustainable Agriculture: Mixed cropping, Crop rotation, Mixed Farming - PMF IAS

a. Pengelolaan kesuburan
tanah menggunakan

bahan-bahan organik dari
lahan, tidak menggunakan

pupuk kimia. 

b. Menggunakan benih organik 
atau benih dari lahan organik, 
atau benih non organik yang 
kemudian dibudidayakan seccara
organik. 

c. Menjaga keragaman hayati
di lahan dengan tumpangsari

atau rotasi tanaman.

d. Pengendalian hama dan 
gulma tanpa pakai pestisida
atau herbisida kimia. 

Pengelolaan

Lahan & Tanaman

https://www.pmfias.com/sustainable-agriculture-organic-farming-biofertilizers/
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Panen

• Panen tepat waktu dan tidak 
menggunakan kemasan 
bekas bahan kimia.

• Selama panen dan paska
panen:
• Hasil panen organik tidak

boleh dicampur dengan
hasil panen non organik.

• Produk organik tidak
terkontaminasi bahan-
bahan yang dilarang.

• Melakukan dokumentasi
proses produksi organik.

&
Paska Panen
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a. Memiliki sistem mutu organik [organic system plan=OSP] yang
mengatur proses produksi organik dan memastikan:
– Tidak terjadi pencampuran produk organik dan non

organik.
– Tidak terjadi kontaminasi produk organik dengan bahan

yang dilarang.
b. Menggunakan bahan baku yang telah tersertifikasi organik

dengan melampirkan salinan sertifikat organik yang masih
berlaku dan sertifikat transaksi untuk setiap penerimaan bahan
baku organik.

c. Produk olahan organik dapat dilabel organik bila mengandung
sedikitnya 95% bahan baku organik [tidak termasuk air dan
garam].

d. Personil yang terlibat dalam produksi organik menerima
pelatihan/sosialisasi tentang standar organik dan OSP.

e. Mendokumentasikan seluruh proses produksi organik yang
dilakukan sehingga produk yang diproduksi dan dipasarkan
mudah ditelusuri.

Pengolahan organik
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Apakah Petani
Kecil Dapat

Disertifikasi
Organik EU?

• Bisa. Produk organik yang 
dihasilkan oleh petani-petani
kecil dapat mengajukan
sertifikasi organik secara
berkelompok [Group of 
Operators- GoO]. 

• Sertifikat organik dapat atas
nama kelompok produsen yang 
memiliki legalitas jelas
[koperasi, kelompok
tani/gapoktan, asosiasi], 
dengan anggota < 2.000 petani.

• harus menjalankan sistem
manajemen internal [SMI] atau
Internal Control System [ICS].
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Apakah Handler/Prosesor Bisa Mengajukan
Sertifikasi Organik EU?

Bisa. Handler / Prosesor dapat mengajukan sertifikasi
organik EU dengan persyaratan:
• bahan baku yang digunakan berasal dari supplier 

yang telah disertifikasi organik EU. 
• Menggunakan sedikitnya 95%  bahan baku organik 

[tidak termasuk air dan garam]. 
• melakukan proses handling/prosesing sesuai dengan

Persyaratan Pengolahan Organik.
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Apakah Trader 
Bisa Mengajukan

Sertifikasi
Organik EU?

• Bisa. Trader dapat mengajukan sertifikasi
organik EU sendiri bila trader juga
melakukan kegiatan pengemasan dan 
pelabelan [perubahan/penambahan
labeling, pengemasan ulang dari bentuk
curah ke bentuk retail].

• Kegiatan pengemasan dan pelabelan dapat
dilakukan di fasilitas sendiri atau subkontrak
dengan fasilitas milik orang lain, misal milik
supplier produk organik. Dalam kasus
subkontrak ke fasilitas supplier, trader perlu
memiliki perjanjian kegiatan subkontrak tsb. 
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Bagaimana
Prosedur Sertifikasi
Organik EU? 

Aplikasi Sertifikasi

Silahkan klik dan lengkapi 
Aplikasi Sertifikasi Organik ICERT

01

Penawaran & Kontrak
ICERT mengirimkan penawaran & kontrak 

sertifikasi organik

02

Organic System Plan [OSP]
Klien mengirimkan Dokumen Sistem Mutu
[Doksistu] Organik atau OSP.

03

Review OSP
ICERT mereview OSP

Klien diberikan waktu perbaikan OSP 
[14 hari]

04

Inspeksi
Inspeksi untuk memverifikasi kesesuaian 
praktek terhadap doksistu dad standar

05

Tindakan Perbaikan
Klien melakukan tindakan perbaikan dari 

hasil inspeksi [30 days].

06

07
Keputusan Sertifikasi
Pemberian sertifikasi organik bila sesuai 
dengan standar
[max 60 days]

http://www.bit.ly/aplikasisertifikasiorganikicert
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Berapa Biaya
Sertifikasi

Organik EU?

• ICERT akan mengenakan biaya
sertifikasi organik sesuai lingkup
sertifikasi organik yang diajukan
pemohon. 

• Untuk itu, mohon mengisi Formulir
Aplikasi Sertifikasi Organik untuk kami 
membuat penawaran biaya sertifikasi
organik pemohon. 

https://form.jotform.com/210031394461445
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Mengapa Perlu Disertifikasi
Organik EU Oleh ICERT?

ICERT merupakan:

a. mitra dari CertAll -Aliansi
Lembaga Sertifikasi Organik di Asia 

Pasifik dan telah diotorisasi oleh
ACT Organic Thailand untuk

memberikan layanan sertifikasi
organik EU yang diakui oleh Komisi

Uni Eropa.

• tanaman dan produk tanaman, 

• peternakan dan produk ternak, 

• produk liar, 

• pengolahan produk tanaman, 
peternakan dan produk ternak, 

• input komersial [pupuk, pestisida, 
benih, pakan ternak]. 

b. Telah terakreditasi KAN sebagai lembaga sertifikasi
produk [LSPr-095-IDN] dengan lingkup sertififkasi
organik  untuk:
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Apabila ada pertanyaan
lebih lanjut, silahkan
untuk menghubungi

icert.id

icert@icert.id

+62 819 0133 2211.

http://www.icert.id/
mailto:icert@icert.id

