Informasi untuk para mitra dagang perubahan pada sertifikat dan segel
keamanan
Kami mengadakan perbaikan pada sistem sertifikasi kami untuk semua produk pertanian yang diekspor.
Hal ini mencakup pada:

•

sertifikat ekspor

•

tanda tangan pada sertifikat kesehatan

•

segel fisik untuk pengiriman apabila diperlukan segel keamanan dari departemen.

Pengesahan yang telah dinegosiasikan dan disepakati sebelumnya untuk akses pasar tidak akan berubah.

Sertifikat ekspor
Perubahan sertifikasi ekspor akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan komoditas. Waktunya akan
tergantung pada saat komoditas terkait tersedia di sistem dokumentasi ekspor kami yang baru, NEXDOC.
Periksa kapan komoditas tersedia di NEXDOC.
Perubahan meliputi:

•

penggunaan nama Pemerintah Austalia – dan bukan nama departemen seperti sebelumnya

•

penggunaan lambang Pemerintah Australia

•

penambahan kode Quick Reader (QR) unik untuk memeriksa keaslian sertifikat secara langsung

•

penggunaan halaman lampiran, jika perlu, untuk mencakup lebih banyak informasi yang tidak
dapat ditampung di halaman pertama sertifikat

•

tanda tangan elektronik/faksimili pada sertifikat tertentu

•

penerbitan sertifikat dengan kertas biasa – apabila diterbitkan dengan kode QR.

Perubahan ini hanya untuk sertifikat kertas. Tidak ada perubahan pada sertifikasi elektronik (eCert).

Penambahan kode Quick Reader (QR)
Sertifikat kertas biasa yang baru akan menyertakan kode QR unik. Ini adalah fitur keamanan tambahan.
Pengguna dapat memindai kode QR untuk melihat ikhtisar sertifikat. Mereka dapat menggunakannya
untuk mengonfirmasikan perincian seperti:

•

nomor sertifikat
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•

jenis produk

•

status sertifikat saat ini

•

eksportir

•

penerima barang

•

tanggal keberangkatan.

Kode QR dapat dibaca dengan:

•

perangkat yang mendukung QR

Atau

•

dengan menggunakan aplikasi seluler pemindai sertifikat departemen - tersedia tanpa biaya
melalui Android Google Play Store dan Apple App Store.

Jika Anda menggunakan pembaca kode QR umum, Anda harus memvalidasi URL milik Departemen
Pertanian dan Sumber Daya Air Australia.

Tanda tangan pada sertifikat kesehatan
Australia menghapus tanda tangan dari Chief Veterinary Officer (Kepala Bidang Veteriner) pada semua
sertifikat kesehatan daging, produk susu, telur, dan makanan laut.
Ini akan digantikan dengan tanda tangan dari Senior Veterinary Officer (pejabat senior bidang veteriner),
atau tanda tangan dari pejabat yang berwenang, tergantung pada pengesahan sertifikat.
Penanda tangan baru akan tertera pada sertifikat yang dikeluarkan oleh Australia mulai akhir Mei 2019.

Segel keamanan untuk kontainer
Mulai 1 Agustus 2019, segel keamanan resmi Pemerintah Australia pada kontainer ekspor akan terlihat
berbeda.
Perubahan ini hanya berlaku untuk pengiriman yang memerlukan segel keamanan departemen.

Segel kontainer saat ini
Segel kontainer saat ini memiliki awalan 'A' sebelum nomor seri segel. Foto berikut menunjukkan segel
saat ini.
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Segel kontainer baru
Segel kontainer yang baru tidak lagi memiliki awalan ‘A’. Foto berikut menunjukkan segel kontainer yang
baru.

Pengiriman dalam transit yang disegel sebelum 1 Agustus 2019 masih akan menggunakan segel yang
berlaku saat ini.
Export Control (Prescribed Goods-General) Orders 2005 (Perintah Pengendalian Ekspor (Barang-Barang
Umum) 2005) mengharuskan penggunaan baut dan segel keamanan yang mampu mengidikasi
pengrusakan untuk memiliki nomor unik.
Fitur keamanan pada segel masih akan:

•

terdiri dari baut atau segel tali logam

•

mampu membuktikan jika ada pengrusakan

•

memiliki nomor unik

•

mematuhi ISO17712 Freight containers – mechanical seals (Kontainer Kargo – segel mekanik).

Department of Agriculture and Water Resources
3

Pembaruan sistem dokumen ekspor
Kami mengganti EXDOC dengan sistem baru yang disebut Next Export Documentation System (NEXDOC).
NEXDOC akan membuat sistem dokumentasi ekspor Australia lebih aman dan responsif terhadap
perubahan pada ketentuan perdagangan. Ini termasuk perubahan yang diminta oleh negara pengimpor.
NEXDOC tidak mengubah pengaturan sertifikasi atau pengendalian regulasi atas ekspor kita yang sudah
ada.
Ketahui lebih lanjut tentang perubahan ke NEXDOC.

Kontak
Kami bekerja sama dengan para mitra dagang untuk memastikan transisi yang lancar ke sertifikat ekspor
dan segel keamanan yang baru, meminimalkan gangguan pada perdagangan.
Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau masalah, silakan hubungi exports@agriculture.gov.au
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