
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR r36ners/HK. 150 lW 021 2020

JENIS MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN

ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

3238/Kpts/PD.63Olgl2OO9 telah ditetapkan

Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewart

Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media

Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

20O9 Nomor 307), dan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 93 / Permenta n I OT .l4O I 12 I 2Ol1 tentang Jenis

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 6)

sebagaimana telah beberapa kali diubah' terakhir

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

31/Permentart IKR.OIO17 I2Ol8 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menterl Pertanian Nomor

telah ditetaPkan93/Permentan I OT.AO I 12 I 20 | |

Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

(Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2O18 Nomor

es4l;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan karantina yang

eiektif dan efisien di tempat pemasukan dan

pengeluaran, jenis media pembawa Hama dan Penyakit

Hewan Karantina dan Organisme Penggangu

TENTANG
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c

T\rmbuhan Karantina perlu diselaraskan dengan Buku

Tarif Kepabeanan Indonesia ;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 82

Tahun 2OO0 tentang Karantina Hewan dan Pasal 83

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang

Karantina Ttmbuhan, perlu menetapkan Jenis Media

Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dengan

Keputusan Menteri Pertanianl

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O15)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4l Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (l,embaran Negara

Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20lO Nomor 132, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 517O);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5613);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol9 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 200,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6artl;

Mengingat : 1

2

3

4
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5. Undang-Undang Nomor 22 Tah,un 2019 tentang Sistem

Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2Ol, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4O02);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2O02 tentang

Karantina T\rmbuhan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 35, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/

PD.630l9l2OO9 tentang Penggolongan Jenis-Jenis

Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan

Klasilikasi Media Pembawa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 307);

1 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/

OT. 140/ 12l2}ll tentang Jenis Organisme Pengganggu

Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah

beberapa kati diubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 31/ Permentan/ KR'O10/

7l2ol8 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 93/PermentatlOT'14Ol

12 l2Ol1 tentang Jenis Organisme Pengganggu

Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 954);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan I
OT .2lO I 8l2O 15 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENIS MEDIA

PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN

ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA.

Jenis media pembawa:

a. hama dan penyakit hewan karantina; dan

b. organisme pengganggu tumbuhan karantina,

diselaraskan dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

Jenis Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU yang:

a. dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia; dan

c. dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu area ke area

lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia,

dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang karantina'

Jenis Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
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KEEMPAT Keputusan Menteri

ditetapkan.
ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , L7 Februari 2O2O

MENTERI PERTANIAN

LIK INDO

SYAHRUL YASI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perdagangan;

5. Menteri Perindustrian;

6. Kepala Badan Pusat Statistik;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
8. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 136/lGrS/HK .L50 N/02/ 2020

TENTANG JtrNIS MEDIA PEMBAWA

HAMA DAN PEI{YAKIT HEWAN

KARANTINA DAN ORGANISME

PENGGANGGU TUMBUHAN

KARANTINA

JENIS MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA
YANG DISELARASKAN DENGAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA

Kuda, keledai, bagal dan hinnie , hidup.

- Lain-lain :

- - Berat kuran dari 5O

- - Berat 50 kg atau lebih

NO. KODE HS
1 01.01
2
3 - - Bibit

- - Lain-lain
- Keledai :

- - Bibit

o 101.21.00
4 o101.29.00

0101.30
6 0101.30.10
7 - - Lain-lain 0101.30.90
8 - Lain-lain

Binatang hidu enis lembu.
- Sapi :

- - Bibit

---Sa 1 antan :

----Oxen
----Lain-lain
---Lainlain
- Kerbau :

- - Bibit
- - Lain-1ain
- Lain-lain :

- - Bibit
- - Lain-lain
Babi hidu
- Bibit

0101.90.00
ot.o2

11 oto2.2t.oo
t2 oto2.29
1J

t4 oro2.29.11
oto2.29.t9

16 o1o2.29.90
t7
18 0102.31.00
19 0102.39.00
20 o102.90
21 o102.90.10
22 0102.90.90
oa 01.03
24 0103.10.00
25
26 0103.91.00
a'7 0103.92.00
28 01.04Biri-biri dan kamb , hidup

URAIAN BARANG

- Kuda :

5

9
10

- - Lain-1ain :

15



NO. URAIAN BARANG
- Biri-biri :

- - Bibit
- - Lain-lain

KODE HS
29 0104.10
30 0104.10. 10
31 0104.10.90
32 - Kambing : oto4.20

- - Bibit
- - Lain-lain

0104.20.10
34 oto4.20.90

35
Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus
domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam zuinea.

o1.05

36 - Berat tidak lebih dari 185 g:
J/ - - Ayam dari spesies Gallus domesticus : o105. 11

38 ---Ayambibit 0105. 11.10
39 - - - Lain-lain 0105. 1l.90
40 - - Kalkun :

---Kalkunbibit
0105. 12

4t 0105.12.10
42 - - - Lain-lain

- - Bebek :

o105. 12.90
43 o105. 13

44 Bebek bibit
- - - Lain-lain
- - Angsa :

---Angsabibit

0105.13.10
Aq 0105.13.90
46 0105.14
47 0105.14.10
48 - - - Lain-lain o105.14.90
49 - - Ayam guinea :

- - - Ayam guinea bibit
0105.15

50 0105.15.10
51 - - - Lain-lain

- Lain-lain :

- - Ayam dari spesies Gallus domesticus :

- - - Ayam bibit, selain ayam sabung

0105.15.90
52
53 0105.94
54 0105.94.10
55 - - - Ayam sabung :

- - - - Berat tidak lebih dari 2 kg
----Lain-lain
---Lain-lain:

56 0105.94.41
57 0105.94.49
58
59 - - - - Berat tidak lebih dari 2 kg

----Lain-lain
0105.94.91

60
61 - - Lain-lain :

---Bebekbibit
---Bebeklainn a

0105.99
62 0105.99.10
63 0105.99.20
64 - - - Angsa, kalkun dan ayam guinea, bibit o105.99.30
65 - - - Angsa, kalkun dan ayam guinea lainnya 0105.99.40
66 Binatang hidup lainnya. 01.06
67 - Binatang men su1 :

68 0106.11.00

69

0106.12.00

70 0106. 13.00

- - Primata
- - Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang
menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong
(binatang meny'usui dari ordo Sirenia); anjing laut,
singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub
ordo Pinni edia
- - Unta dan camelid lainn a Camelidae)

-7 -

0105.94.99



URAIAN BARANG
- - Kelinci dan hare
- - Lain-1ain

- - Poton and n lainn a, be rtulang
ln tan a tulan

- Daging kambing
Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin
atau beku.

--Da

NO. KODE HS
7t
72
/J - Binatan melata (termasuk ular dan penyu

- Burun
- - Burung peman
- - Psittaciformes (termasuk burung Beo, parkit,
Macaw dan Kakatua

0106.20.00
74
75 0106.31.00

76 0106.s2.00

77 - - Burung unta; emu (Dromaius novaehollandiae ) 0106.33.00
7B - - Lain-lain

- Serangga :

- - Lebah

- Lain-lain

o106.39.00
79

0106.41.00
81 o106.49.00
82 0106.90.00
83 Da binatang jenis lembu, segar atau dingin

- Karkas dan setengah karkas
- Potongan dagin lainnya, bertulang
- Dagin tan a tulang
D n binatang jenis lembu, beku.
- Karkas dan seten h karkas

Pot d 1 b ulongan alnnya ert an
- Daging tan tulang
Dagin babi, segar, dingin atau beku.
-Se atau dingin :

- - Karkas dan seten h karkas
- - Paha, bahu dan otongannya, bertulang

84 020 1 . 10.o0
0201.20.oo

86
87 02.o2
88 0202.10.00

0202.20.oo
0202.30.00

91 02.o3
92
oa

94
95 - - Lain-lain

- Beku :

- - Karkas dan seten ah karkas
- - Paha, bahu dan tongannya, bertulang

0203.19.00
96

0203.21.00
98 0203.22.OO
99

Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau
beku.

0203.29.OO

100 02.o4

101
- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda

atau dinSC

-D lainnya dari biri-biri, se r atau dingin :

0204.10.00

102
- - Karkas dan setengah karkas 0204.2t.oo

to4 - - Potongan daging lainnya, bertulang
- - Daging tanpa tulang
- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda
beku
- Daging lainnya dari biri-biri, beku
- - Karkas dan setengah karkas

0204.22.OO
105 0204.23.OO

o204.30.00

t07
108
109 0204.42.OO
110 0204.43.OO
111 0204.50.00

0205.00.00

-8-

0106. 14.00
0106. 19.00

- - Lain-1ain
80

02.o1

85

0201.30.00

89
90

0203.11.00
0203.12.00

97

- - Lain-1ain

103

106

0204.4t.oo

112
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URAIAN BARANG
Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu,
babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau
hinnie SC atau beku.
- Dari binatan enis lembu, se atau d tn

- - Poto dan sisan , beku:
---Hati
- - - Lain-iain
- - - - Daging yang dihilangkan tulangnl'a atau
di isahkan den mesln
----Lain-lain
- Dari bebek :

- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau
din n
- - Tidak di ton men adi ba ian-ba
- - Hati berlemak, s atau din
- - Lain-lain, se

- - Lain-lain, beku

NO. KODE HS

113
02.06

tt4 0206. 10.00
115 - Dari binatang jenis lembu, beku :

- - Lidah
- - Hati

lt6 0206.2t.oo
tt7 0206.22.OO
118 - - Lain-lain

- Dari babi, se r atau din n
- Dari babi, beku :

- - Hati
- - Lain-lain
- Lain-lain, segar atau dingin
- Lain-lain, beku

0206.29.OO
1t9 0206.30.00
t20
t21 0206.41.O0
t22
123
t24 0206.90.00

r25
Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas
dari s 01.05, se din atau beku 02.o7

126 - Dari ayam spesies Gallus domesticus :

- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau
dingin127 0207.11.00

- - Tidak dipotong me adi bagian-bagian, bekun 0207.r2.oo
t29 - - Poton dan sisan a, se atau din n 0207. 13.00
130 - - Potongan dan sisanya, beku:

- - - Sayap
---Paha
---Hati
---Lain-lain:
- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau
di isahkan den mesin
----Lain-lain
- Dari kalkun :

- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau
dingin
- - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku

0207.14
131

t32 0207.t4.20
133 0207.t4.30
t34

135 0207.14.91

136 0207.14.99

138 0207.24.OO

139 0207.25.OO
140 - - Potongan dan sisanya, segar atau dingin 0207.26.00
141 0207.27
142 0207.27.tO
143

t44 0207.27.9r

145 0207.27.99
t46

147
0207.41.OO

148 0207.42.OO
t49 0207.43.OO
150 0207.44.OO
151 0207.45.OO
r52 - Dari an a

atau din n
n

ian, beku

0206.49.OO
0206.80.00

t28

0207.14.rO

137
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URAIAN BARANG
- Tidak dipotong menJadi bagian-bagian, segar atau

din
- - Tidak dipotong menjadi bagian-ba gian, beku
- - Hati berlemak, segar atau dingin

Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan,
dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung
dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat
dimakan.
-D ng babi :

- - Paha, bahu dan ton a, bertulang
- - Perut (streaky dan tongannya
- - Lain-1ain :

aha, tanpa tulang
- - - Lain-1ain
-D n binatang jenis lembu
- Lain-1ain, termasuk tepung dan tepung kasar dari

n atau sisan a an da t dimakan :

- - Dari primata
- - Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang
menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong
(binatang menyrrsui dari ordo Sirenia); anjing laut,

NO. KODE HS

153 0207.51.00
154
155 0207.53.00
156 - - Lain-lain, se r atau din n

- - Lain-lain, beku
- Dari a am gulnea
D dan da In S 1 Sanya apat dimakan darl b Inatanc
I t bekalnn a SC ar a au u
- Dari kelinci atau hare
- Dari primata
- Dari paus,lumba-lumba dan porpoise (binatang
menyusui dari ordo Cetacea); manate dan dugong
(binatang meny-usui dari ordo Sirenia); anjing laut,
singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub
ordo Pinni edia
- - Dari paus, iumba-lumba dan porpoise (binatang

ui dari ordo Cetacea); dari manate dan dugonmenyuS

b ta d rd SIna n men Su1 a11 o o 1renla
- - Lain-lain
- Dari binatang melata termasuk ular dan pen
- Dari Unta dan camelid lainnya Camelidae)

0207.54.OO
0207.55.O0
0207.60.00

159 02.08
160 0208.10.00
1 6 1 0208.30.O0
162

0208.40

163

t64 0208.40.90
165 0208.s0.00
t66 0208.60.00
167 - Lain-lain : 0208.90
168 - - Kaki kodok

- - Lain-lain
Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak
dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar,
dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan
atau diasa 1.

- Dari babi
- Lain-1ain

0208.90.10
0208.90.90

170

02.o9

t72 0209.90.00
173

02.10

t74

t76 02lo.t2.oo
02 io. 19

17a 0210.19.30
0210.19.90
0210.20.00

181

182 0210.91.00
183

o2ro.92
laut dan beruan laut mamalia dari sub

0207.52.OO

157
158

yang

0208.40. 10

t69

0209.10.00

175 0210.11.00

179
180

---Baconatau

1il

, t??
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URAIAN BARANG
ordo Pinnipedia)

- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat
lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5
7o menurut beratn
- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan

manis iainn ai
- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau
lebih
- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau
kuran
- - - Lain-lain
- - Lain-lain
- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau
lebih
- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau
kuran

NO. KODE HS

t84 - - - Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang
menyusui dari ordo Cetacea); dari manate dan dugong
(binatang rleny.usui dari ordo Sirenia)

Dari binatang melata (termasuk ular dan penyu)

02to.92.to

185 o21O.92.90
186 0210.93.00
187 - - Lain-lain : 0210.99
188 - - - Daging ayam dipotong berbentuk kubus,

dibekukeringkan
- - - Kulit babi dikeringkan

0210.99.10

189 o2to.99.20
190 - - - Lain-lain o2ro.99.90
191 Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun

tidak mengandung tambahan gula atau bahan
pemanis lainnya.

04.01

t92 - Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1 7o

menurut beratnya :
o401 . 10

193 - - Dalam bentuk cairan 0401.10.10
194 - - Lain-lain

- Dengan kandungan lemak melebihi I % tetapi tidak
melebihi 6 7o menurut beratnya :

- - Dalam bentuk cairan
- - Lain-lain
- Dengan kandungan lemak melebihi 6 % tetapi tidak
melebihi 10 o/o menurut beratnya :

- - Susu dalam bentuk carran
- - Susu dalam bentuk beku

0401.10.90
195 o40t.20

0401.20. 10
t97 0401.20.90
198

0401.40

t99 o401.40. l0
200 o40t.40.20
20t - - Lain-lain

- Dengan kandungan lemak melebihi lO oh menurut
beratnya :

- - Dalam bentuk cairan

0401.40.90
202 0401.50

203 0401.50. 10
204 - - Lain-lain

Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

0401.50.90
205 04.o2

0402.10

207

208 0402.to.4r

209 0402.10.42

2ro 0402.to.49
211
212 0402.10.91

2t3 0402.to.92

2t4 0402.1o.99- - - Lain-lain

- - - Lain-lain

t96

206
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- Dalam bentuk bub
lainnya, dengan kan
menurut beratn

URAIAN BARANG
uk, butiran atau bentuk padat
dungan lemak melebihi 1,S %

- - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan
manis lainn a

am kemasan dengan berat bersih 20 kg atau
lebih
---Da1

---D
kuran

alam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau

- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-
buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan
atau kakao
- - - Lain-Lain

- - - Lain-Lain

- - Lain-lain :

- - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-
buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan
atau kakao

- Lain-1ain :

- - Susu mente
- - Lain-lain
Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula
atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk
terdiri dari susu alam sebagai unsur utama,
mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya
maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos
lainn a.
- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainn mau un tidak :

NO KODE HS
215

216
0402.21

217
0402.2t.20

218
0402.2t.30

2t9 - - - Lain-lain
- - Lain-lain :

- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 k
lebih

g atau

---Dalamkemasan dengan berat bersih 2 kg atau
kuran
- - - Lain-1ain
- Lain-lain :

0402.21.90
220 0402.29
221

0402.29.20
222

0402.29.30
223 0402.29.90
224
225 - - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan

emanis lainn a
- - Lain-lain

0402.91.00
226 0402.99.OO

Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan,
yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau
diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau
diberi rasa atau mengandung tambahan buah-
buahan, kacan -kacan an atau kakao mau un tidak.
- Yoghurt :

- - Dalam bentuk cair, dikentalkan mau un tidak :

04.03

228 0403.10
229
230

23r
232
233

0403.10.91

234 0403.10.99
235
236 0403.90. 10
237 0403.90.90

04.o4

239
0404.to

240 0404.10.10

227

0403.10.21

0403.1o.29

0403.90

238

- - Dalam bentuk bubuk
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- - Lain-lain
- Lain-lain
Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang
di eroleh dari susu; d S reads
- Mente
- Dairy s reads
- Lain-lain :

- - Lemak mente anhidrat

NO. KODE HS
241 0404.10.90
242 0404.90.00
243

04.05
244 040s. 10.00

0405.20.00
246
247 0405.90. 10

- - Minyak mentega 0405.90.20
249 - - Ghee

- - Lain-lain
Keju dan dadih susu.

K r (tidak d akeJu Sega ImaS atau tidak d I a etkan)
te k k h d d d hrmaSu e u an a I SuSu

K ar (tid k dimeJ u Se a asak atau tidak d Ia etkan),
te k k hrmasu e u
- - Dadih susu
- Keju arut atau ke u bubuk, dari semua enls :

- - Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20
- - Lain-lain

- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk
- Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung
vein dibuat den Penicillium ro ueforti
- Keju lainnya
Telur ung as berkulit, se r, diawetkan atau dimasak.
- Telur yan difertilasi untuk inkubasi

0405.90.30
250 0405.90.90
25t 04.06
aqo

0406. 10

253
0406. 10. r0

254 0406.1o.20
25s 0406.20
256 0406.20.10
257 0406.20.90

0406.30.O0
259

0406.40.00
260 0406.90.00

04.o7
262
263 --Daria am dari spesies Gallus domesticus : 0407.tl
264 ---UntukbiLrit

- - - Lain-lain
- - Lain-lain :

- - - Dari bebek :

----Untukbibit

0407.11.10
265 0407.tl.90
266 0407.19
267

0407.r9.t\
269

---Lain-lain:
----Untukbibit
----Lain-lain
- Telur se lainnya:
- - Dari ayam dari spesies Gallus domesticus

0407.19.t9
270
271
272

274
- - Lain-1ain :

---Daribebek
- - - Lain-lain
- Lain-1ain :

- - Dari ayam dari spesies Gallus domesticus
- - Dari bebek
- - Lain-lain
Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning te lur, segat,

276
277 0407.29.90
278 0407.90
279 0407.90.10
2ao 0407.90.20
281 0407.90.90
282

245

040s.90

248

258

26t

----Lain-lain

0407.19.91
0407.19.99

273

0407.21.OO
275 0407.29

0407.29.tO

04.08

@
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dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku
atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan
gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.

283 - Kuning telur :

- - Dikeringkan284 0408.1 1.00
285 - - Lain-lain

- Lain-lain :

- - Lain-lain
Madu alam.
Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak
dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

0408.19.00
246
247 0408.91.00
288 0408.99.00
289 0409.o0.o0
290

291 - Sarang burung 0410.00.10
292 - Lain-lain

Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi
hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya
yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu
kasar semacam itu.

0410.00.90

o5.o2

294 - Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi
ternak atau babi hutan
- Lain-lain

0502.10.00

295 0502.90.00
296 Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain

ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku,
diasinkan, dalam air garam, kering atau diasapi.

0504.00.00

297 Kulit dan bagian lainnya dari unggas, masih berbulu
atau berbulu halus, bulu unggas dan bagiannya
(pinggirannya dipangkas maupun tidak) dan bulu
halus, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan,
disucihamakan atau dikerjakan untuk pengawetan;
bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya.

0s.05

298
pengisi; bulu halus :

- - Bulu bebek
- - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Bulu bebek
- - Lain-lain
Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan,
dihilangkan lemaknya, dikerjakan secara sederhana
(tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan
dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan

roduk tersebut.
- Osein dan tulang dikerjakan dengan asam

I - Lain-lain
Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan
whalebone hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku
(binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar
burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau
dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong
menJ adi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk

0505.10

299 0505.10.10
300 0505.10.90
301 0505.90
302 0s05.90.10
303 0505.90.90
304

05.06

305 0506.10.00
306 0506.90.00
307

05.07

- - Dikeringkan

04.10

293

- Bulu unggas darijenis yang digunakan untuk bahan

sisa dari
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tersebut.
- Gading; bubuk gading dan sisanya
- Lain-lain :

- - Lain-lain
Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu,
kering maupun tidak; kelenjar dan produk binatang
lainnya yang digunakan dalam olahan produk farmasi,
segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara
lain.

Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya,
dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi
secara kimia.
Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya,
sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-
esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi,
dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih
lan ut
- Min dan lemak hewani dan fraksin

NO.

308
309 0507.90
310 o507.90.90
311

0510.00.00

312 Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos
lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak
untuk dikonsumsi manusia.
- Mani dari binatang jenis lembu

- - - Mani dari binatan liharaan
- - - Telur ulat sutera
---Spongealami

Lain-1ain
Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain
dari s 02.09 atau 15.03.
- Lemak babi
- Lemak babi lainnya

05.11

313 0511.10.00
314

051 1.99.10
0511.99.20
051 1 .99.30

318
319

15.01

320 1501.10.00
32t 1501.20.00
322 - Lain-lain 1501.90.00
,42.1 Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau

kambing, selain pos 15.03.
- Tallow
- Lain-1ain :

- - Dapat dimakan
- - Lain-lain

15.02

324 1502.10.00
325 i502.90
326 1502.90. 10
327 1502.90.90
324 Lard stearin, minyak lard, oleostearin, minyak oleo

dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau
diolah dengan cara lain.
- Lard stearin atau oleostearin
- Lain-lain

15.03

329 1503.00.10
1503.00.90

331 Wool grease dan zat lemak turunannya (termasuk
la4olin).
- Lanolin
- Lain-lain

15.05

332 1505.00.10
oJo 150s.00.90
.).).+

1506.00.00

335

15.16

336 1516. 10
337
338 1516. 10.90- - Lain-lain

a

KODE HS

0507.10.00

- Lain-lain :

315
316
317

051 1 .99.90

330

1516.10.20- - Dire-esterifikasi
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Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan
dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari
fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini,
selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat
dimakan dari s 15.16
-M , tidak termasuk margarin cair

NO KODE HS
339

15.17

340 1517.10
34t - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan

eceran
- - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Ghee imitasi

342 1517.10.90
343 1517.90

1517.90. 10
1517.90.20

346 - - Dari jenis yang digunakan sebagai olahan pelepas
cetakan 1517.90.30

o /.7 - - Lard imitasi; shortenin
- - - Shortening348

349 - Lard imitasi
Lemak dan minyak hewani atau nabati serta
fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi,
disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas
dalam hampa udara atau dalam gas inert, atau
dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari
pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat
dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati
atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda
dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos
lainn a.
- Lemak dan minyak hewani atau nabati serta
fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi,
disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas
dalam hampa udara atau dalam gas inert atau
dimodilikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari

s 15.16:

15t7.90.44
350

351

352 - - Lemak dan minyak hewani
- - Lain-lain
- Campuran atau oiahan yang tidak dapat dimakan
dari lemak atau minyak hewani atau dari fraksi lemak
atau min ak an berbeda

1518.00.12
353 1518.00. 19
354

1518.O0.20

355
1518.00.60

lemak atau min ak nabati atau fraksin a
Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah, malam
serangga lainnya dan spermaceti, dimurnikan atau 15.2t
diwarnai mau un tidak.
- Malam nabati
- I-ain-lain 1521.90
- - Malam lebah dan malam serangga lainnya 1521.90.10
- - Spermaceti t521.90.20
Degra; residu yang diperoleh dari pengolahan zat
berlemak atau malam hewani atau nabati. 15.22

356

358
359
360
361

1517.10. 10

344
345 - - Margarin cair

1517.90.43

15.18

- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan
dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan

357 1521.10.O0



NO. URAIAN BARANG KODE HS
362
363

-De a
- Lain-lain ts22.oo.90

364
16.01

365

uk semacamnya,dari daging, sisa
daging atau darah; olahan makanan berasal dari

emasan kedap udara untuk penjualan
eceran
- Dalam k

Sosis dan prod

roduk ini.

160 i.o0.10
366 - Lain-Lain 1601.00.90
367

t6.o2
368 1602.10
369

i602.10. 10

370

sa daging atau darah lainnya yang diolah

ung babi, dalam kemasan kedap udara

Daging, si

- - Mengand
untuk ualan ecerann

atau diawetkan.
- Olahan homogen

- - Lain-lain 1602.10.90
371 t602.20.oo
olz - Dari unggas dari s 01.O5 :

- Dari hati binatan

373 1602.31
374

1602.31.10
375

emasan kedap udara untuk penjualan

- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau

- - Dari kalkun :

---Dalamk

di isahkan den an mesln

eceran
---Lain-lain:

1602.31.91

377 1602.3t.99
374

----Lain-lain
t602.32

379
1602.32.10

380 t602.32.90
381 1602.39.OO
382
383 1602.41

1602.4t.10
385 1602.41.90
386 t602.42
387

1602.42.1O

3BB t602.42.90
389

- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk

- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan

- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan

- - Lain-lain, termasuk cam uran :

- - - Lain-lain
- - Bahu dan potongannya :

eceran
Lain-lain

- - Paha dan poton

- - - Lain-lain

- Dari babi :

a'.

t602.49
390
391

t602.49.I1
392 1602.49.19
393
394

t602.49.91

395 1602.49.99
396 1602.50.00
397

- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan

- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatan
- Dari binatan enis lembu

eceran

---Lain-lain:

----Lain-lain

t602.90

-t7-

1522.00.10

376

- - Unggas dari spesies Ga11us domesticus :

penjualan eceran

- - Lain-lain

384
eceran

- - - Luncheon meat :

----Lain-lain

- - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan
eceran
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--Karidomba, dalam kemasan kedap udara untuk

n ualan eceran
- - Lain-lain

- Ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau
dari sekresin

NO. KODE HS
398

399 1602.90.90
400 Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan

daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain,
seperti spagheti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi,
ravioli cannelloni; couscous dio lah maupun tidak.

19.O2

401 - Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :

402 - - Mengandung telur
- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun
tidak :

- - Diisi dengan d atau sisa da n

403
1902.20

404 1902.20.to
405 Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung

tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau
pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung
alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau
sayuran dari pos 2O.09.
- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau
pemberi rasa :

- - Lain-lain :

- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi
rasa
Olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan
hewan.
- Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk
penjualan eceran :

- - Mengandung d
- - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Makanan len
---Dari enls an cocok untuk unggas
- - - Dari jenis yang cocok untuk babi

22.O2

406
2202.10

407 2202.99
408

2202.99.rO

409
23.O9

410
2309.10

411 2309.10.10
4t2 2309.10.90
4t3 2309.90
4t4
415 2309.90. 11
4t6 2309.90.12
417 - - - Dari jenis yang cocok untuk udang

- - - Dari jenis yang cocok untuk primata
2309.90.13

418 2309.90.t4
419 - - - Lain-lain

- - Premix, suplemen makanan atau tambahan
makanan
- - Lain-lain
Kelenjar dan bagian tubuh lainnya untuk keperluan
terapeutik-organ tubuh, kering, berupa bubuk
maupun tidak; ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh
lainnya atau dari sekresinya untuk keperluan
terapeutik organ tubuh; heparin dan garamnya;
subtansi lainnya dari manusia atau hewan disiapkan
untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak
dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

2309.90.19
420

2309.90.20

2309.90.90

30.01

423

424 3001.90.oo- Lain-lain
a

1602.90. 10

1902.11.00

42t
422

3001.20.00
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- Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua atau
lebih rotein wh
- Lain-1ain
Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk

NO KODE HS
425 Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk

keperiuan terapeutik, profilaktik atau diagnosis;
antiserum, bagian darah dan produk imunologi
lainnya, dimodifikasi maupun tidak atau dipeioleh
dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin,
toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk

30.02

ra dan roduk an semacam itu.
426 - Antiseru

lainnya, d
m, bagian darah dan produk imunologi
imodifikasi atau diperoleh dengan proses

bioteknolo mau un tidak :

427 - - Tes kit untuk mendiagnosis malaria 3002.11.00
428 - - Antiserum dan fraksi darah lainnya 3002.t2

- - - Antiserum; larutan plasma protein; bubuk
hemo obin 3002.12.10
- - - Lain-lain 3002.t2.90

43t - - Produk imuno
dalam dosis atau

logi, tidak dicampur, tidak disiapkan
bentuk atau kemasan untuk

en ualan eceran
432 - - Produk imunologi, dicampur, tidak disiapkan dalam

dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk 3002.14.00
n ualan eceran

433 - - Produk imunologi, disiapkan dalam dosis atau
bentuk atau kemasan untuk n ualan eceran 3002.1s.00

434 - - Lain-1ain 3002.19.00
435 - Vaksin untuk obat hewan 3002.30.00

- Lain-lain 3002.90.o0
Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau
diolah secara kimia maupun tidak; pupuk yang
dihasiikan dengan mencampur atau mengolah secara 31.01

kimia dari roduk hewani atau nabati.
438 - - Berasal dari hewan (selain pupuk dari kotoran

kelelawar
439 Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem

kasein. 35.01

440 - Kasein 3501. 10.00
441 3501.90

- - Kaseinat dan turunan kasein lainnya 3501.90. 10
- - Lem kasein 3501 .90.20
Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih
protein whey, yang mengandung protein whey lebih
dari 80 7o menurut beratnya, dihitung dari bahan 35.O2

kerin albuminat dan turunan albumin lainn
- Albumin telur :

- - Dike n 3502.1 1.00
- - Lain-1ain 3502.19.00

444

445

448
3502.20.00

449 3502.90.00
450

35.03em t erse an termasuk bu ur san

429

430

3002.1s.00

437

diolah secara kimia 3101.00.92

- Lain-lain :

442
443

436

I 446

| ++z



NO.

451
452

453
454

455
456

458

459
460

46t
462
463

464
465
466
467
464

469
470
47t
472
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dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun
tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari
hewan, tidak termasuk lem kasein dari s 35.01.

- - Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan
A-250 atau 8-230 atau lebih da skala Bloom
- - Lain-lain
Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau tcrmasuk
dalam os lainn a.
- Rennet dan konsentratnya
- Lain-lain
Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu
(termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau
diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau
diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak
diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut),
dihilan bulun atau s lit mau un tidak.
- Jangat dan kulit utuh, unsplit, dengan berat setiap
kulit tidak melebihi 8 kg jika dikeringkan secara
sederhana, 10 kg jika digarami kering, atau 16 kg jika
SC ,di ami basah atau diawetkan sccara lain
- Jangat dan kulit utuh, den berat melebihi 16
- Lain-lain, termasuk bagian belakang, lipatan dan

an rut :

- - Pre-tanned
- - Lain-lain
Kulit mentah dari biri - biri atau biri - biri muda (segar
atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau
diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak
diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut),
dengan wol atau split maupun tidak, selain yang
dikecualikan oleh Catatan 1 ada Bab ini.C

- Den n wol
- Tanpa wol
- - Diasamkan
- - Lain-1ain

dalam Bab ini.C

- Dari binatan melata
- Dari babi
- Lain-lain
Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk
kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak ata.u
crust, tanpa bulu, split maupun tidak, tctapi tidak

3503.00.41

3503.00.49

35.07

3507.10.00
3507.90.OO

41.01

4101.20.00

4101.50.OO

4101.90

4101.90. 10
4101.90.90

4t.o2

4102.1O.00

4to2.2t.oo
4to2.29.OO

41.03

4103.30.00
4103.90.00

41.o4

diolah lebih lan ut.

Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau
diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau
diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak
diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut),
dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain
yang dikecualikan oleh Catatan 1 (b) atau Catatan 1

KODE HS

- Gelatin dan gelatin turunannya :

457

4103.20.00
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- Dalam keadaan basah termasuk wet-blue) :

- - Full ain, unsplit; split:
- - - Dari binatang jenis lembu, disamak dengan bahan
nabati

NO KODE HS
473
474 4lo4.7 t
475

4104.11.10
476

- Dalam keadaan kerin crust) :

- - Full ain, unsplit; ain split
- - Lain-lain
Kul it dari biri-biri atau biri-biri muda disamak atau
crust, tanpa u,ol, split maupun tidak, tetapi tidak
diolah lebih lan ut.
- Dalam keadaan basah (termasuk wet blue
- Dalam keadaan kering (crust

4104. i9.00
478
479 4104.4t.OO
480 4to4.49.OO
481

482 4105.10.00
483 4105.30.O0

Jangat dan kulit dari hewan lainnva disamak atau
CruSt tanpa wo1 atau bulu, split maupun tidak, tetapi

ut.tldak di 1 h I bih Io a e an
41.06

485 - Dari kambing atau kambing muda
- - Dalam keadaan basah (termasuk wet blue
- - Dalam keadaan kering (crust

4to6.21.OO
487 4106.22.OO
488 - Dari babi

- - Dalam keadaan basah termasuk wet-blue489
490 - - Dalam keadaan kering crust)

- Dari binatang melata
- Lain-lain :

- - Dalam keadaan basah (termasuk wet-blue )

4106.32.OO
49t 4106.40.00

493 4106.91.00
494 - - Dalam keadaan keri crust

Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah
penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak
yang diolah secara perkamen, dari hewan jenis lembu
(termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda, tanpa bulu,
S lit mau un tidak selain kulit samak dari s 41. 14.

4to6.92.OO

496 - Jangat dan kulit utuh :

- - Full grain, unsplit
- - Grain split
- - Lain-lain
- Lain-lain, termasuk bagian sisi :

- - Full grain, unsplit
- - Grain split
- - Lain-lain
Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah
penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak
yang diolah secara perkamen dari biri-biri atau biri-
biri muda, tanpa wol, split maupun tidak, selain kulit
samak dari pos 41. 14.
Kulit samak yang diolah lebih laniut setelah
penyamakan atau crusting, termasuk kulit samak
an diolah secara rkamen dari hewan lainnya,

497 4107.1r.00
498 4107.12.OO
499 4lo7.t9.oo
500
501 4to7.9t.oo
502 4107.92.OO
503 4107.99.OO
504

41t2.OO.OO

505
41.13

- - - Lain-lain 4104.t1.90
477 - - Lain-1ain

41.05

484

486

4106.31.00

492

495

41.O7
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tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, selain kulit
samak dari os 41.14.
- Dari kambin atau kambin muda

Kulit berbulu disamak atau dikerjakan (termasuk
kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan
lainnya), dipisah, atau disatukan (tanpa penambahan
bahan lainnya) selain yang dimaksud dalam pos
43.03.

NO. KODE HS

507 - Dari babi
- Dari binatan melata
- Lain-lain

508 41 13.30.00
509 41 13.90.00
510 Kulit chamois (termasuk kulit chamois kombinasi);

kulit paten dan kulit paten dilaminasi, kulit samak
diberi 1o

41.14

511 - Kulit Chamois (termasuk kulit chamois kombinasi )
- Kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak
diberi 1o m
Kulit komposisi dengan bahan dasar kulit samak atau
serat kulit samak, dalam lembaran tebal, lembaran
atau strip, dalam gulungan maupun tidak; reja dan
sisa lainnya dari kulit samak atau dari kulit
komposisi, tidak cocok untuk pembuatan barang dari
kulit samak; debu bubuk dan te un kulit samak.
- Kulit komposisi dengan bahan dasar dari kulit
samak atau serat kulit samak, dalam lembaran tebal,
lembaran atau stri , dalam un an mau un tidak
- Reja dan sisa lainnya dari kulit samak atau kulit
komposisi, tidak cocok untuk pembuatan barang dari
kulit samak; abu bubuk dan te un kulit samak
Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit
kom osisi

4114.10.00
512

41t4.20.OO

4115. 10.00

515
41 15.20.00

516
42.O5

5t7 4205.O0.90
518 Barang dari usus (selain benang ulat sutra), dari kulit

oldbeater, dari kandun kemih atau dari urat. 4206.00.00

519 Kulit berbulu mentah (termasuk kepala, ekor, cakar
dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan
untuk pakaian kulit berbulu), selain jangat dan kulit
mentah dari s 41.O1 41.02 atau 47.O3.
- Dari cerpelai, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor
atau cakar
- Dari biri-biri muda, meliputi : biri-biri muda
Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian dan biri-biri
muda semacam itu, biri-biri muda Indian, Chinese,
Mongolian atau biri-biri muda Tibetan, utuh dengan
atau tan ke ala ekor atau cakar
- Dari rubah, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor
atau cakar

- Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan
lain k d nakan untuk akaian kulit berbulun a coco

4301.10.00

52t

4301.30.00

522
430 i.60.00

4301.80.00

524
4301.90.00

525

43.O2

s06 41 13.10.00
4113.20.00

513

41.15

514

- Lain-lain

43.01

520

523 - Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa
kepala, ekor atau cakar
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- Kulit utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau
cakar tidak disatukan :

Kulit dan bagian lainnya dari unggas dengan bulu
atau bulu halusnya, bulu, bagian dari bulu, bulu
halus dan barang terbuat dari padanya (selain barang
dari pos 05.O5 dan pena bulu angsa serta bulu lepas

NO. KODE HS
526

527 - - Dari cerpelai
- - Lain-lain
- Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan
lainn a tidak disatukan
- Kulit utuh dan atau tongannya, disatukan
Ke om ong ulat sutra cocok untuk digulun

4302.11.00
528 4302.19.OO
529

4302.20.OO

530
531 5001.o0.oo
532 Sutra mentah tidak dipintal 5002.00.o0
s33 Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk

di lun sisa ben dan netted stock
Wo1, tidak digaruk atau disisir.

5003.00.00
534 51.01
535 - Berlemak, termasuk wo1 fleece- washed :

536 - - Wol cukur
- - Lain-1ain
- Tidak beriemak, tidak dikarbonisasi :

- - Wol cukur
- - Lain-lain
- Dikarbonisasi

5101.11.00
5s7 5101.19.00
s3B

540 s 101.29.00
541 5101.30.00
542 Bulu hewan halus atau kasar, tidak digaruk atau

disisir. 51.02

543 - Bulu hewan halus :

- - Dari kamb Kashmir
- - Lain-lain
- Bulu hewan kasar
Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar,
termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted
stock.

- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus

544 5102.1 1.00
545 5102.19.00
546 51o2.20.oo
547

51.03

548 s 103.10.00
549 5103.20.00
550 - Sisa dari bulu hewan kasar

Garnetted stock dari wol atau dari bulu hewan halus
atau kasar.
Wol dan bulu hewan halus atau kasar, digaruk atau
disisir termasuk wo1 disisir dalam bentuk fra men
- Wol digaruk
- Wol to dan wol disisir lainn a'.
- - Wol disisir dalam bentuk fragmen

5103.30.O0
551

5104.00.oo

552
51.05

553 5105.10.00
554
55s s 105.21.00
556 - - Lain-lain

- Bulu hewan halus, digaruk atau disisir
- - Dari kambing Kashmir
- - Lain-Lain
- Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir

5105.29.00

558 5105.s1.00
559 5105.39.00
560 5105.40.00
561

6701.00.00

olahan

4302.30.00

539 5101.21.00

- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus

557
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562 Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk

rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani
lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut
(termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan).

96.01

563 - Gading dikerjakan dan barang dari gading : 9601.10
564 - - Tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau;

barang paiangan 9601.10.10

565 - - Lain-lain
- Lain-lain

9601.10.90
566 9601.90
567 - - Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan

dan barang daripadanya :

568 - - - Tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau;
barang paiangan

569 - - Lain-lain 9601.90.90
570 Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi,

botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi,
palaeontologi, etnografi atau numismatika.

97.O5

571 - Lain-lain 9705.00.90

9601 .90. 1 1
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JENIS MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
KARANTINA

- - Lain-lain

NO. URAIAN BARANG
Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah,
tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau
berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar dari pos
t2.12.
- Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah,
tajuk dan akar tongkat, dorman
- Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah,
tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga;
tanaman dan akar chico

- - Akar chicory
- - Lain-lain

KODE HS
I

2
0601.10.00

3

0601.20

4 0601.20.10
060r.20.20
0601.20.90

7 Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan
dan cangkokan; sulur jamur. 06.o2

8 - Poton n dan cangkokan tanpa akar:
- - Anggrek
- - Kavu karet
- - Lain-lain
- Pohon, belukar dan semak, dicangkok atau tidak, yang
buah atau bijinya dapat dimakan

0602.10

0602.to.20
11 0602.10.90
t2

0602.20.oo

13 - Rhododendron dan azalea,dican ok atau tidak 0602.30.00
l4 - Mawar, dicangkok atau tidak

- Lain-lain :

- - Potongan dan can okan anggrek yan berakar

0602.40.00
15 0602.90
16 0602.90.10

- - Anakan anggrek 0602.90.20
- - Tunggul karet bertunas dari genus Hevea 0602.90.40

t9 - - Anakan dari enus Hevea
- - Tunas dari enus Hevea
- - Lain-lain
Bunga dan kuncup bunga potong darijenis yang cocok
untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan,
segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau
dike akan secara lain.
- Segar :

- - Mawar
--An elir
--An ek
- - Krisan
- - Lilies (Lilium spp.)

0602.90.50
ci 0602.90.60
21 0602.90.90

o6.o3

24 0603.1 1.00
25 0603.12.00

0603.13.00
27 0603.14.00
28 0603.15.00
29 0603.19.00
30 0603.90.o0- Lain-1ain

06.01

- - Tanaman Chicory
.J

6

9 0602.10.10
10

I7
18

22

4.7

26



-26-

URAIAN BARANG

Kubis, bunga koi, kohlrabi, kale dan brassica sejenis
yang dapat dimakan, segar atau dingin.
- Bunga ko1 dan brokoli bon kolan

- - Brokoli bo 1an

- Kubis Brussel
- Lain-lain :

- - Kubis bulat drumhead)

- - Lain-lain
Selada (Lactuca sativa) dan chicory (Cichorium spp.),
SC atau din
- Selada :

NO. KODE HS
Daun, d
bunga a

ahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa
tau kuncup bunga, dan rumput, lumut mosse

dan lumut lichen, dari jenis yang cocok untuk karangan
bunga atau keperluan pajangan, segar, dikeringkan,
dicelup, dikelantang, diresapi atau diolah secara lain,

06.04

ec - Segar :

- - Lumut mosse dan lumut lichen
0604.20

34 - - Lain-lain
- Lain-lain :

0604.20.90
35 o604.90

- - Lumut mosse dan lumut lichen 0604.90.10
- - Lain-lain
Kentang, segar atau dingin.
- Bibit
- Lain-lain
- - Kentan untuk membuat tato chi S

- - Lain-lain
Tomat, segar atau din n.
Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang
bakung/perai dan salrrran sejenis lainnya, segar atau
din
- Bawang bomb dan bawan merah :

- - Bawan bomba
- - - Umbi untuk dibudida akan
- - - Lain-lain
- - Bawang merah :

- - - Umbi untuk dibudidavakan

0604.90.90
3B 07.o),

0701.90
4t 0701.90.10
42 0701.90.90
43 0702.00.o0
44

07.03

0703.10
46
47 0703.10. 11
48 0703.10.19

0703.10.21
51 - - - Lain-lain

- Bawang putih :

0703.1o.29
52 0703.20
53 - - Umbi untuk dibudidayakan

- - Lain-lain
- Bawang bakung/ perai dan sa).uran seJenls:

0703.20.10
4A 0703.20.90
55 0703.90
56 - - Umbi untuk dibudidayakan

- - Lain-lain
0703.90.10

57 0703.90.90
58

59 0704.to
60 0704.10. 10
61 0704.1,O.20
62
63 0704.90
64 0704.90.to
65 0704.90.20
66 0704.90.90
67

07.05

69 0705.1 1.00- - Selada kubis (selada bo olan)

31

.).) 0604.20.to

36

39 0701.10.00
40

45

49
50

07.o4

- - Bunga kol

0704.20.oo

- - Mustard Cina

6B
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- - Lain-lain
- Chicory :

- - Lain-lain :

---J n manls
- - - Lady's finger (Okra)
- - - Lain-1ain

atau direbus , beku.
- Kentang
- Sayuran polongan, dikupas atau tidak

NO. KODE HS
70 0705.19.O0
7t
72 0705.21.O0

o705.29.00
74

07.06

75 0706. 10
76 0706.10.10
77 0706.ro.20
78
79

Cichorium intybus var. foliosum

Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac,
lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau

Ketimun dan ketimun acar, se atau dingin.

- - Witloof chico

din n

- - Lain-lain

- Lain-lain
- - Lobak cina
- - Wortel
- Wortel dan lobak cina :

0707.o0.00

07.08

81 0708.10.00
B2 0708.20
6J 0708.20.10
84 0708.20.20
85 o70a.20.90
86 0708.90.00
87 07.o9
88 0709.20.oo
B9 0709.30.00
90 0709.40.00
91
92 0709.51.00
93 0709.59
94 0709.59.10
95 0709.59.90
96 0709.60
97 0709.60.10
98 0709.60.90
99

0709.70.oo

100
101 0709.91.00
t02 0709.92.OO
103

Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau

- Jamur dan cendawan tanah :

- - Jamur dari genus Agaricus

- Buah dari genus Capsicum atau dari

- Bayam, bayam New Zealand dan bayam orache (bayam

urd Cucurbita spp.)

ang

.S longan lainnyaran
lainnya, segar atau din n

enus Pimenta :

- - Cabe (buah dari genus Ca slcum

ka r1 Pisum sativum)
., Phaseolus s

- - Buah zaitun
- - Labu, squash dan

AS
CIS

- - Lain-lain

- Asparagus
- Terung
- Seledri selain celeriac

- - Lain-lain :

---Cendawantanah
- - - Lain-lain

- - Lain-lain

kebun
- Lain-lain :

- - Globe artichokes

- - Kacan
- - Kacan

- Kacan
- Kacan

0709.93.00
to4 0709.99
105 0709.99.10
106 0709.99.20
107 0709.99.90
108

109 0710.10.00
110
111 0710.21.00- - Kacan kapri (Pisum sativum

Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus

0706.90.00

80

07.10
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- - Kacan rgna s ., Phaseolus sp

---Cendawantanah
---Shiitake(Dong-gu)
- - - Lain-lain

NO. KODE HS
t12 07LO.22.OO
113 - - Lain-lain

- Bayam, bayam New Zealand dan bayam orache (bayam
kebun)
- Jagung manis
- Sayuran iainnya
- Campuran sayuran

0710.29.OO
tt4

0710.30.00
115
116 0710.80.o0
lt7 07 i0.90.00
118 Sayuran yang diawetkan sementara (misalnya, dengan

gas belerang dioksida, dalam air garam, air belerang atau
larutan pengawet lainnya), tetapi tidak cocok untuk
konsumsi lan un
- Buah zaitun :

07.tt

119 07 tl.20
120 - - Diawetkan dengan belerang dioksida
t2l - - Lain-lain

- Ketimun dan ketimun acar :

- - Diawetkan den n gas beleran dioksida
t22 071t.40
t23 0711.40.10
124 - - Lain-lain 0711 40.90
t25

- - Jamur dari genus cust26 0711.51
t27 ---Diawetkandengan s belerang dioksida 071 1.51.10
12A - - - Lain-lain

- - Lain-lain :

071 1 .51.90
071 1 .59

130 071 1.59.10
131 - - - Lain-lain 07 1 1.59.90
132 - Samran lainnya; campuran sayuran

- - Jagung manis
- - Cabe (buah dari genus Capsicum)
- - Caper
- - Bawang bombay, diawetkan dengan gas belerang
dioksida

07tt.90
133 0711.90.10
t34 07 tl.90.20
135 071 1.90.30
136

071 1 .90.40

t37
0711.90.50

- - Lain-lain, diawetkan dengan gas belerang dioksida
- - Lain-1ain
Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, diiris, patahan
atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih
laniut.
- Bawang bombay

071 1 .90.60
139 071 1 .90.90
140

07.t2

t41 07 t2.20.oo
- Jamur, jamur kuping (Auricularia spp.), jamur jeli
(Treme11a spp.) dan cendawan tanah :

- - Jamur dari genus Agaricus
- - Jamur kuping (Auricularia spp.)
- - Jamur jeli (Tremella s .)

0712.3t.OO
144 0712.32.OO
145 0712.33.00
146 07t2.39
147 0712.39.1O
t48 0772.39.20
t49 0712.39.90

0710.40.00

07tt.20.10
071t.20.90

- Jamur dan cendawan tanah :

- - - Diawetkan dengan gas belerang dioksida
129

- - Bawang bombay, diawetkan selain dengan gas
belerang dioksida

138

142

t43

- - Lain-lain :



NO

1 5 1

t52
153

154
155
156
t57
158
159
160
161

t62
163

165
t66
167

168
169
t70

17t
172
1/J

t75
176
t77

179

181
ta2

183
144
i85
186
r87
188
189
190
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- Sayuran lainnya; cam uran sayuran
- - Bawang putih
- - Lain-lain
Sayuran polongan dikeringkan, dikupas, dikuliti atau
dibelah mau un tidak
- Kacang kapri sum sativum)
- - Cocok untuk disemai
- - Lain-lain
- Chick eas banzos
- - Cocok untuk disemai
- - Lain-lain
- Kacan Vi AS ., Phaseolus s
- - Kacang dari spesies Vigna mungo (L.) Hepper
atau Vi a radiata Wilczek:
- - - Cocok untuk disemai
- - - Lain-lain
- - Kacang merah kecil (Adzuki) (Phaseolus atau Vigna
an laris
- - - Cocok untuk disemai
- - - Lain-lain
- - Kacang merah, termasuk kacang buncis (Phaseolus
vul rts
- - - Cocok untuk disemai
- - - Lain-lain
- - Kacang Bambara (Vigna subterranea atau Yoar-.dzeia
subterranea
- - - Cocok untuk disemai
- - - Lain-lain
--Kac S aun culata) :

- - - Cocok untuk disemai
- - - Lain-lain
- - Lain-lain :

- - - Cocok untuk disemai
- - - Lain-lain
-Mi u-ml u
- - Cocok untuk disemai
- - Lain-lain
- Kacang babi (Vicia faba var. major) dan kacang kuda
(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) :

- - Cocok untuk disemai
- - Lain-lain

merpati (Cajanus ca an
- - Cocok untuk disemai
- - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Cocok untuk disemai

L

KODE HS
0712.90
0712.90.1O
0712.90.90

07.13

0713.10

0713.10.90
0713.20
07 t3.20.to
07t3.20.90

0713.31

0713.31.10
0713.31.90

0713.32

0713.32.rO
0713.32.90

0713.33

0713.33.10
0713.33.90

07 t3.34.90
0713.35
0713.35.10
07 i3.35.90
0713.39
0713.39.10
0713.39.90
07t3.40
0713.40.10
0713.40.90

0713.50

07 i3.50. 10
07r3.50.90
0713.60

0713.90. 10
071s.90.90- - Lain-lain

150

0713.10.10

164

07 t3.34

0713.34.10

174

t78

180

0713.60.10
0713.60.90
0713.90
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Ubi kayu, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, ubi
jalar serta akar-akaran dan bonggol-bonggolan semacam
itu yang mengandung banyak pati atau inulin, segar,
dingin, beku atau dikeringkan, dalam bentuk irisan
mau un tidak atau dalam bentuk let; em ulur
- Ubi kayu C SSAVA

- - Diiris atau dalam bentuk let :

1n n dikeringkan
- - - Lain-lain

---Beku
- - - Lain-lain
- Ubi jalar :

- - Beku
- - Lain-lain
- Ubi rambat (Dioscorea s
- - Beku
- - Lain-lain
- Talas (Colocasia s

- - Beku
- - Lain-lain
- Yautia (Xanthosoma s
- - Beku
- - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Sari sa
---Beku
- - - Lain-lain
- - Lain-lain :

---Beku
- - - Lain-lain
Kelapa, kacang Brasil dan kacang mede, segar atau
dikeringkan, dikupas atau dikuliti maupun tidak.
- Kela

---Ke

a'.

---Kela

--Di arut dan dikeringkan
- - Didalam kulit (endocarp)
- - Lain-lain :

a muda
- - - Lain-lain
- Kacan Brazil '.

- - Berkulit

- Kacan

- - Dikuliti
Buah bertempurung lainnya, segar atau dikeringkan,
dikupas atau dikuliti maupun tidak.

NO. KODE HS
19t

07.t4

t92 07 t4.to
193
194 0714.10.11
19s 0714.rO.19
196
197 07 14.to.9t
198 07 t4.to.99

0714.20
200 0714.20.1O
201 0714.20.90
202 07 t4.30
203 0714.30.10
204 0714.30.90
205 0714.40
206
207 07 14.40.90
208
209 0714.50. 10

0714.50.90
211 07 t4.90
2t2
213 07 14 .90 .11
2t4 0714.90.t9
215
2t6 07 t4.90.9r
2t7 0714.90.99
2t8

08.01

219
220 0801.11.00
22t 0801.12.00
222 0801.19
223 0801.19.10
224 080 i . 19.90
22s
,c6 0801.21.00
227 o801.22.O0
224

0801.31.OO
230 o801.32.00
23t

08.02

- - Lain-lain :

- - Dikuliti
mede:

- - Berkulit

199

07 t4.40.LO

0714.50

210

c)o
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URAIAN BARANGNO. KODE HS
232
233 - - Berkulit 0802.11.00
234 - - Dikuliti
235 Hazelnut atau filbert (Corylus spp.)
236 - - Berkulit 0802.21.00
237 - - Dikuliti 0802.22.OO
238 - Walnut :

- - Berkulit239
240 - - Dikuliti oao2.32.oo
241 - Chestnut (Castanea spp.)
242 - - Berkulit 0802.41.OO

- - Dikuliti oao2.42.oo
244 - Pistasio :

- - Berkulit 0802.51.00
246 - - Dikuliti 0802.52.O0
247 - Kacang Makadamia :

248 - - Berkulit 0802.61.OO
249 - - Dikuliti 0802.62.00
250 - Kacang kola (Cola spp.) 0802.70.00
25t - Buah pinang 0802.80.00
252 - Lain-lain

Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi
langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.

0802.90.00
253

08.03

254 - Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai
buah 0803.10.00

255 - Lain-lain :

- - Lady's Iinger banana
- - Lain-lain
Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan
manggis, segar atau dikeringkan.
- Korma

0803.90
256 0803.90.10
257 0803.90.90
258

08.04

259 0804.10.00
260 - Buah ara

- Nanas
0804.20.00

261 0804.30.00
262 - Alpokat 0804.40.00
263

- - Jambu
0804.50

264 0804.50. 10
265 - - Mangga

- - Manggis
Buah jeruk, segar atau dikeringkan.

- - Segar
- - Dikeringkan

o804.50.20
266 0804.50.30
267
268 0805.10
269 0805. 10.10
270 0805. 10.20

- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma);
clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya

- - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)c7.) 0805.2 1.00
273 0805.22.00- - Clementine

- Almond :

0802.12.oo

0802.31.00

243

245

- Jambu, mangga dan manggis :

- Orange :

08.05

27t
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URAIAN BARANGNO. KODE HS
274 - - Lain-lain 0805.29.OO
275 - Grapefruit, termasuk pomelo 0805.40.oo
276 - l,emon (Citrus lemon, Citrus limonum) dan limau

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) :
0805.50

277 - - Lemon (Citrus Limon, Citrus limonum) 0805.50. 10
274 - - Limau (Citrus aurantifolia, Citrus latilo

- Lain-lain
Anggur, segar atau dikeringkan.

0805.50.20
279 o805.90.00

08.06
28r - Segar 0806. 10.oo
282 - Dikeringkan

Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas),
segar.
- Melon (termasuk semangka) :

- - Semangka

o806.20.o0
283 08.07

284
0807.1 1.O0

286 - - Lain-lain
- Pepaya

0807. 19.O0
287 0807.20.o0
2BB Apel, pir dan quince, segar.

- Apel
08.08

249 0808. 10.o0
290 - Pir o808.30.00
291 - Quince 0808.40.00
292 Aprikot, ceri, persik (termasuk nektarin), plum dan sloe,

segar.
- Aprikot

08.09

293 0809.10.00
294 - Ceri :

- - Ceri asam Prunus cerasus
- - Lain-lain

295 0809.21.00
296 0809.29.00
297 - Persik, termasuk nektarrn

- Plum dan sloe :

- - Plum

o809.30.00
298 0809.40
299 0809.40. 10
300 0809.40.20
301 Buah lainnya, segar.

- Stroberi
- Rasberi, blackberry, mulberry, dan loganberry

08. 10
302 0810. 10.00
303 0810.20.00

- Currant hitam, putih atau merah dan gooseberry 0810.30.00
305 - Cranberry, bilberry dan buah lainnya dari genus

Vaccinium
- Buah kiwi
- Durian
- Kesemek
- Lain-lain :

- - tengkeng; termasuk mata kucing
- - trci
- - Rambutan
- - Langsat (Lanzones)

0810.40.o0

306 0810.50.00
307 0810.60.00
308 0810.70.00

0810.90
310
311 0810.90.20

0810.90.30
313 0810.90.40
314 - - Jackfruit (termasuk Cempedak dan Nangka) 0810.90.50
315 0810.90.60
316

- - Tamarin
- - Belimbin

280

,q<

- - Sloe

304

309
0810.90.10

312

0810.90.70
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URAIAN BARANG

- Prune

- Buah lainnya :

--Len eng
- - Tamarin
- - Lain-lain
- Campuran dari buah bertempurung atau buah
dikerin dari Bab ini :

Brazil berdasarkan bera a
- - Dengan bahan utama kacang lainnya, berdasarkan

- - Dengan bahan utama kurma berdasarkan bera a
- - Dengan bahan utama alpukat atau orange, atau
mandarin (termasuk tangerin dan satsuma) berdasarkan
beratn a

NO. KODE HS
3t7 - - Lain-lain

- - - Salak
---Buahnaga
- - - Sapodilla (ciku fruit)

318 0810.90.91
319 0810.90.92
320 0810.90.93

- - - Delima (Punica spp.), sirsak atau sarikaya (Annona
spp.), jambu air (Syzygium spp., Eugenia spp.), gandaria
(Bouea spp.), markisa (Passiflora
spp.), kecapi (Sandoricum spp.), jujube (Ziziphus spp.)
dan tampoi atau rambai (Baccaurea spp.)

0810.90.94

322 - - - Lain-lain 0810.90.99
323 Buah dan buah bertempurung, tidak dimasak atau

dimasak dengan cara dikukus atau direbus, beku,
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainnya maupun tidak.

- Rasberi, blackberry, mulberry, loganberry, currant
hitam, putih atau merah dan gooseberry

08.11

324 081 1.10.00

081 1.20.00

326 - Lain-lain
Buah dan buah bertempurung, diawetkan sementara
(misalnya, dengan gas belerang dioksida, dalam air
garam, dalam air belerang atau dalam larutan pengawet
lainnya), tetapi tidak cocok untuk konsumsi langsung.

081 1 .90.OO

327

08.12

328 - Ceri
- Lain-lain :

- - Stroberi
- - Lain-lain
Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01
sampai dengan 08.06; campuran dari buah
bertempurung atau buah kering dari Bab ini.

0812.10.00
329 0812.90
330 0812.90.10
331 0812.90.90
332

08. 13

333 - Aprikot 0813.10.O0
334 0813.20.00
335 0813.30.00
336 0813.40
co/ 0813.40. 10

0813.40.20
339 0813.40.90
340

341

342 0813.50.20

343 0813.50.30
344

0813.50.40

345 0813.50.90- - Lain-lain

321

- Stroberi
325

- Apel

- - Dengan bahan utama kacang mede atau kacang

beratnya

338

0813.50

081s.50. 10
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URAIAN BARANG

- Lada :

- - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk :

NO. KODE HS
346 Kulit buah jeruk atau melon (termasuk semangka),

segar, beku, dikeringkan atau diawetkan sementara
dalam air garam, air belerang atau dalam larutan
pengawet lainnya.
Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun
tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung
kopi dengan perbandingan berapapun.

0814.00.00

09.01

348 - Kopi, tidak digongsen
- - Tidak dihilan kafeinnya :349 0901.11

350 - - - Arabika WIB atau Robusta OIB
- - - Lain-lain
- - Dihilangkan kafeinnya :

0901.11.10
351 0901.1 1.90
352 o90L.L2
353 - - - Arabika WIB atau Robusta OIB

- - - Lain-lain
- Kopi, digongseng :

- - Tidak dihilangkan kafeinnya:
---Tidakditumbuk
- - - Ditumbuk

0901.12.10
354 0901.12.90
355
356 0901.21
357 0901.21.10
358 o90t.21.20

- - Dihilangkan kafeinnya : 0901.22
360 ---Tidakditumbuk

- - - Ditumbuk
o90t.22.to

361 0901.22.20
362 - Lain-lain :

- - Sekam dan seiaput kopi
- - Pengganti kopi mengandung kopi

0901.90
363 o901 .90. 10
364 o901.90.20
365 Teh, diberi rasa maupun tidak.

- Teh hijau (tidak difermentasi) dikemas langsung dalam
kemasan tidak melebihi 3 kg :

- - Daun
- - Lain-lain

366
0902.10

367 0902.10. 10
368
369 - Teh hijau lainnya (tidak difermentasi) : 0902.20
370 - - Daun

- - Lain-lain
- Teh hitam (difermentasi) dan teh difermentasi sebagian,
dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg :

- - Daun
- - Lain-lain
- Teh hitam lainnya (difermentasi) dan teh lainnya yang
difermentasi sebagian :

- - Daun
- - Lain-[ain
Mate.

0902.20.LO
371 0902.20.90

0902.30

0902.30.10
0902.30.90

375

0902.40.1o
377 0902.40.90
378 0903.00.00
379 Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau

dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan
atau ditumbuk.

380
381 oso4.11
382 0904.1 1.10- - - Putih

347

359

09.o2

0902.10.90

372

J/J

374

0902.40

376

09.o4
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URAIAN BARANG
- - - Hitam
- - - Lain-lain

- - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk :

NO. KODE HS
383

0904.1 1.90
38s - - Dihancurkan atau ditumbuk :

- - - Putih
0904.t2

386
387 - - - Hitam

- - - Lain-lain
- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta :

390 - - Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk : 0904.21
391 - - - Cabe (buah dari genus Capsicum) 0904.21.10

- - - Lain-1ain
- - Dihancurkan atau ditumbuk :

0904.21.90
393 0904.22
394 - - - Cabe (buah dari genus Capsicum)
395 - - - Lain-lain
396 Vanila.
397 - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk 0905.10.00
398 - Dihancurkan atau ditumbuk 0905.20.00

Kayu manis dan bunga ka5ru manis.
400 - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk :

401 - - Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0906.1 1.00
- - Lain-lain 0906.19.00

403 - Dihancurkan atau ditumbuk 0906.20.00
404 Cengkeh (utuh, bunga dan tangkai). 09.o7
405 - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk
406 - Dihancurkan atau ditumbuk 0907.20.oo
407 Biji pala, bunga pala dan kapulaga. 09.08
408 - Biji pala :

409 - - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk 0908.11.00
4to - - Dihancurkan atau ditumbuk

- Bunga pala :

0908.12.00

4t2 0908.21.00
413 - - Dihancurkan atau ditumbuk 0908.22.OO
414 - Kapulaga :

- - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk
- - Dihancurkan atau ditumbuk
Biji adas manis, badian, adas pedas, ketumbar, jintan
hitam atau jintan; buah juniper.
- Biji ketumbar :

415 0908.31.00
416 0908.32.00
417

418
4t9 - - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk

- - Dihancurkan atau ditumbuk
0909.21.00

420 0909.22.OO
42t - Biji jintan hitam :

422 - - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk 0909.31.00
423 - - Dihancurkan atau ditumbuk 0909.32.00
424 - Biji adas manis, badian, jintan atau adas pedas, buah

juniper :

425 0909.61
426 0909.61.10- - - Dari adas manis

0904.1 1.20
384

0904.12.1O
0904.t2.20

388 0904.t2.90
389

392

0904.22.10
0904.22.90
09.05

399 09.06

402

0907.10.00

4tt
- - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk

09.09



URAIAN BARANGNO. KODE HS
427 ---Daribadian

- - - Dari jintan
- - - Lain-lain

428
429 0909.61.90
430 - - Dihancurkan atau ditumbuk :

Dari adas manis
0909.62

43t 0909.62.tO
432 ---Daribadian 0909.62.20
433 ---Darijintan

Lain-1ain
Jahe, saffron, turmeric (curcuma), thyme, daun saiam,
kari dan rempah-rempah lainnya.

0909.62.30
434 0909.62.90
435

09.10

436 - Jahe :

437 - - Tidak dihancurkan atau tidak ditumbuk 0910. 1 1.00
- - Dihancurkan atau ditumbuk

- Turmeric (curcuma)
0910.20.00

440 0910.30.00
441 - Rempah- rem ah lainn a:
442

0910.91

443 ---Kari
- - - Lain-lain
- Lain-lain :

- - - Thyme; daun salam

0910.91.10
444 0910.91.90
445
446 0910.99.10
447 - - - Lain-lain

Gandum dan meslin.
- Gandum durum :

- - Benih
- - Lain-lain
- Lain-lain :

0910.99.90
448 10.01

450 1001.1 1.00
451 1001.19.O0
452
453 - - Benih 1001.91.00
454 - - Lain-lain :

- - - Layak untuk dikonsumsi oleh manusia
1001.99

455
456 - Meslin

----Bljigandumtan pa cangkang
----Lain-lain

1001.99.11
457 1001.99.12
458
459 ---Lain-lain:

----Meslin
----Lain-lain

460 1001.99.91
46t 1001.99.99
462 10.o2
463 - Benih
464
465 10.03

1003.10.00
467 1003.90.00
468 10.04
469 1004.10.00
470 1004.90.00

- Lain-lain
Ba11i.

- Benih
- Lain-lain

- Benih
- Lain-lain

-36-

0909.6r.20
0909.61.30

438
- Saffron

0910.12.00
439

- - Campuran seperti dimaksud dalam Catatan 1(b) pada
Bab ini :

0910.99

449

Gandum hitam.

1001.99.19

1002.10.00
1002.90.00

466

Oat.
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URAIAN BARANG
Jagun
- Bibit
- Lain-lain :

brondong
- - Lain-lain
Beras.
- Beras berkulit ( di atau gabah
- - Cocok untuk disemai
- - Lain-lain
- Gabah dikuliti :

- - Beras Hom Mali
- - Lain-lain
- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh
atau dikilapkan maupun tidak :

- - Beras ketan
- - Beras Hom Mali
- - Lain-lain :

- Benih
- Lain-lain
Buckwheat, millet dan biji canary; serealia lainnya.
- Buckwheat
- Millet :

- - Benih
- - Lain-lain
- Biji canary
- Fonio (D taria s
- Quinoa (Chenopodium oa
- Triticale
- Serealia lainnya
Tepung gandum atau te meslin.

un dum:
- - Telah difortifikasi
- - Lain-lain
- Tepung Meslin
Tepung serelia selain gandum atau meslin.
- Manzena (tepung j
- Lain-lain :

- - Tepung beras
- - Tepung gandum hitam

NO.
471 10.05
472 100s. 10.00
473 1005.90
474 1005.90.10
475 1005.90.90
476 10.06
477 1006. 10
47a 1006.10.10
479 1006.10.90
480 1006.20
481 1006.20.10
482 1006.20.90
483

1006.30

484 1006.30.30
485 1006.30.40
486
447 ---Berasseten masak
4BB - - - Lain-lain 1006.30.99
489 ecah: 1006.40
490 - - Dari jenis yang di nakan untuk makanan hewan 1006.40.10
491 - - Lain-lain 1006.40.90
492 Butiran sorghum. to.o7
493 1007.10.00
494 1007.90.00
495 10.08
496 1008. 10.00
497
494 1008.21.O0

1008.29.00
500 1008.30.00
501 1008.40.00
502 1008.50.00
503 1008.60.00
504 1008.90.00
505 11.O1
506
507 1101.00. 1r
508 1 101.00.19
509 1101.00.20
510 1t.o2
511 ).102.20.OO
5t2 1102.90
513 1102.90.10
514 t102.90.20
515 1102.90.90- - Lain-lain

499

- Beras

KODE HS

1006.30.91
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Menir, tepun kasar dan let serelia.

- Dari sa , akar atau bo ol dari pos 07.74 :

- - Dari ubi kayu cassava)
- - Dari sagu
- - Dari ubi jalar omoea batatas
- - Lain-lain
- Dari produk Bab 8
Malt, on eng mau tidak
- Tidak di ongsen
- Digon seng
Pati; inulin.
- Pati

NO. KODE HS

516
- Menir dan te ung kasar :517

518 - - Dari andum 1103.11.O0

519 - - Dari a 1 103.13.00

520 - - Dari serealia lainn a: 1103.19

---Darimeslin 1 103. 19.10
q,cc ---Dariberas

- - - Lain-lain
1103.19.20
1103.19.90

- Pelet 1103.20.00

525 Butir serealia dikerjakan secara lain (misalnya, dikuliti,
digiling, dipipihkan, dikikis, diiris atau dipecah), kecuali
beras dari pos 10.06; lembaga serealia, utuh, digiling,
di I ihkan atau ditumbuk.

1 1.04

526 - Butir, di 1 ta d ihkan :1n a u 1

- - Dari oat 1 104.12.00527
528 - - Dari serealia lainn a:

- - - Dari jagun
- - - Lain-lain
- Butir yang dikerjakan secara lain (misalnya, dikuliti,
dikikis diiris atau di cah
- - Dari oat
- - Dari a
- - Dari serealia lainnYa :

Dari barli
- - Lain-lain

1 104.19
1104.19.10529
1104.19.90530

531

t704.22.OO532
1104.23.00533
t104.29534
1to4.29.2053s
t104.29.90

537 - Lembaga serealia, utuh, digiling,
ditumbuk

dipipihkan atau r 104.30.00

538 Tepung, tepung kasar,bubuk, serP ih, butir dan pelet
kentan
-Te ung, te ung kasar dan bubuk
-Se ih, butir dan pelet

Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sayuran polongan

dikeringkan dari pos 07.13, dari sagu atau dari akar
atau bonggol dari Pos 07.14 atau dari Produk Bab 8.

I 1.05

1 105.10.00539
1105.20.00540

1 1.06
541

542 - Dari ran olongan dikeringkan dari pos 07.13
1106.20543
1106.20.10544
rto6.20.20

546
1106.20.90547
1106.30.00548
1r.o7549
1107.10.00550
1107.20.00551
11.08552

553
1108.11.00- - Pati gandum

11.03

521

523
524

536

1106.10.00

545
1106.20.30

554

(r
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--B i kelapa sawit cocok untuk disemai/ditanam
- - Kernel
- - Lain-lain
-Bi ika AS:
- - Benih
- - Lain-lain
-Bi arak
-Bi lwl en:
- - Dapat dimakan
- - Lain-lain
-Bi i mustar
-B i Safflowcr (Carthamus tinctorius1

---B

- Biji Melon
- Lain-lain
- - Biji po

i Tengkawang
- - - Tandan buah se

NO. URAIAN BARANG
- - Pati jagung
- - Pati kentang
- - Pati ubi kayu (cassava)
- - Pati lainnva :

---Sagu

KODE HS
555 1 108.12.OO
556 1 108.13.00
557 1 108.14.00
558 1108.19

11 08 i9 1 0
560 - - - Lain-lain 1108.19.90
561 - Inulin

Gluten gandum, dikeringkan maupun tidak.
Kacang kedelai, pecah maupun tidak.
- Benih

1108.20.00
562 1109.00.o0
563 t2.o1
564 1201.10.O0
565 - Lain-lain 1201.90.00
566 Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara

lain, dikuliti atau pecah maupun tidak.
- Benih
- Lain-lain :

- - Berkulit
- - Dikuliti, pecah maupun tidak
Kopra
Biji rami, pecah maupun tidak.
Biji lobak atau colza, pecah maupun tidak.
- Biji lobak atau colza mengandung asam erusat rendah

12.O2

567 1202.30.00
s68
569 t202.4r.oo
570 1202.42.OO
57t 1203.00.00
572 1204.00.00
573 12.05

575 - Lain-lain
576 Biji bunga matahari, pecah maupun tidak.
577 Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah

maupun tidak.
- Biji dan kernel kelapa sawit

t2.o7

578 1207.10
579
580 1207.10.30
581 1207.ro.90
582
583 1,207.2r.OO
584 t207.29.OO
585 1207.30.00
586 t207.40
587 1207.40.ro
s88 1207.40.90
589 1207.50.00
590
591 1207.70.OO
592

594 t207.99
59s 1207.99.40
596 1207.99.50
597 1207.99.90- - - Lain-lain

kela a sawit

- - Lain-lain :

559

1205.10.00574
1205.90.00
1206.00.00

t207.10.to

7207.60.00

t207.9t.oo593



URAIAN BARANG

Tepung halus dan tepung kasar dari biji atau buah yang
mengandung minyak, selaian mustar.

NO. KODE HS

598 t2.oa

599 - Dari kacang kedelai
- Lain-lain
Biji, buah dan spora, darijenis yang digunakan untuk
disemai.
- Biji bit gula
- Bij i dari tanaman makanan ternak
--Bij i Lucerne (alfalfa)
- - Biji semanggi (Trifolium spp.)

1208. 10.O0

600 1208.90.00
601 12.O9

602 1209.10.00
603
604 1209.21.00
605 1209.22.OO

606 - - Biji Fescue 1209.23.OO

607 - - Biji rumput biru Kentuc\r (Poa pratensis L.) 1209.24.OO

608 - - Biji gandum hitam (Lolium multiflorum Lam., Lolium
perenne L.)

1209.25.OO

1209.29609 - - Lain-lain
- - - Brji rumput Timothy (Phelum prantense) 1209.29.tO610

t209.29.20611 - - - Brji bit lainnya
612 - - - Lain-1ain

- Biji bijian dari tumbuhan rerumputan yang
dibudidayakan terutama untuk bunganya

1209.29.90

1209.30.00613

6t4 - Lain-lain :

- - Biji say,uran
---Brjibawang bombay

t209.91615
6t6 1209.91.10
617 - - - Lain-lain

- - Lain-lain
- - - BUi karet; biji kenaf

Lain-lain
Kerucut buah hop, segar atau dikeringkan, ditumbuk,
dijadikan bubuk atau dalam bentuk pelet maupun tidak;
lupulin.
- Kerucut buah hop, tidak ditumbuk maupun dijadikan
bubuk maupun dalam bentuk Pelet
- Kerucut buah hop, ditumbuk, dijadikan bubuk atau
dalam bentuk pelet; lupulin
Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang
terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam
farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk
tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau
dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan
bubuk mau un tidak.
- Akar seng
- Daun koka
- Jerami oppy
- Ephedra
- Lain-lain :

- - Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi :

1209.91.90
t209.99618
1209.99.10619
1209.99.90620

t2.to
621

1210.10.00622

623 r2to.20.oo

t2.tl

624

t2t1.20.OO625
1211.30.00626
1211.40.00627
121 r.50.00624
t2rt.90629

630

1211.90. 1l631 - - - Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan
atau dalam bentuk bubuk

-40-
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NO. URAIAN BARANG
632 - - - Cannabis, bentuk lainn
633 - - - Akar rauwolfia serpentina
634 ---Akarmanis

KODE HS
121t.90.12

121 1.90.15

121 1.90.16635 - - - Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan
atau dalam bentuk bubuk

636 - - - Lain-lain
637 - - Lain-lain
638 - - - Srrethrum, dalam bentuk potongan, dihancurkan

atau daiam bentuk bubuk
639 ---firrethrum,bentuk lainn a

640 - - - Kepin ka cendana
641 ---Kepingka Gaharu
642 ---Kulitdari rsea Persea Kurzii Kosterm)

121 1.90.19

1211.90.91

t21t.90.92
12tt.90.94
12 1 I .90.95
t2t1.90.97

r 21 1.90.98643 - - - Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan
atau dalam bentuk bubuk
- - - Lain-lain 12t1.90.99

645

t2.12

646
t2r2.9l.oo647
t2t2.92.OO648
1212.93649

650
651

t2t2.94.OO652
1212.99653

t2t2.99.1O654

1212.99.90655

1213.00.00
656

12.r4

657

1214.1O.O0658
i214.90.00659

13.01660

1301.20.00661
13.O2662

Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit
gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan,
ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel
serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang
tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus
sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk
konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam

os lainn a.
- Lain-lain :

- - Bit gula
- - Kacang locust karob)
--Tebu:
- - - Cocok untuk ditanam
- - - Lain-lain
- - Akar chico
- - Lain-lain :

- - - Batu (biji) dan kernel aprikot, peach (termasuk
nektarin atau lum
- - - Lain-lain
Jerami dan sekam serealia, tidak diolah, baik dicacah,
ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun
tidak.
Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar
makanan ternak, rumput kering, lucerne (aifalfa),
semanggi, sainfoin, Kale makanan ternak, lupine, Vetch
dan produk makanan ternak sejenis lainnya, dalam
bentuk elet mau n tidak.
-Te un kasar dan let lucerne alfalfa)
- Lain-lain
Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins
misaln etah balsem
- Getah Arab
Sa dan ekstrak nabati; zat ktik, ktinat dan ektat;

644

121 1.90. 13

t2t2.93.LO
t2t2.93.90
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URAIAN BARANGNO. KODE HS
Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya,
dimodifikasi maupun tidak , berasal dari produk nabati.
- Zat pektik, pektinat dan pektat663 1302.20.OO

664 - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak,
berasal dari produk nabati :

- - Agar-agar665 1302.31.00
666 - - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak,

berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji
guar
- - Lain-lain :

---Karaginan:
----Bubuk,semi-murnr
----Bubuk,murni
- - - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)
- Lain-lain
- - - Lain-lain

t302.32.OO

667 1302.39
668
669 1302.39.11
670 t302.39.t2
67t 1302.39.13
672 1302.39.19
673 1302.39.90
674 Bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk

anyam-anyaman (misalnya, bambu, rotan, bu1uh,
kumbuh, osier, rafia, jerami serealia dibersihkan,
dikelantang atau dicelup, dan kulit pohon limau).

14.01

675 - Bambu 1401.10.00
676 - Rotan :

- - Utuh
- - Inti ter
- Diameter tidak melebihi 12 mm
- - - Lain-lain
- - Kulit terbagi

- Lain-lain
Produk nabati tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.

1401.20
1401.20.10

679 140t.20.21
680 t40t.20.29
681 1401.20.30
682 1401.20.90
683 1401.90.00
644 t4.o4
685 - Linter kapas

- Lain-lain :

- - Dari jenis yang digunakan terutama pada
penyamakan atau pencelupan

t404.20.oo
686 1404.90
687

1404.90.20

688 - - Kapuk

- - - Cangkang kernel kelapa sawit
- - - Tandan buah kosong dari kelapa sawit

1404.90.30
689
690 1404.90.91
69t t404.90.92
692 - - - Lain-lain

Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan
maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

t404.90.99
693 15.07

694 - Min ak mentah, dihiia an etahn a maupun tidak
- Lain-lain
- - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak
dimurnikan
- - Lain-lain

1507.10.00

696

697 1507.90.90
698 Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan

maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia 15.08

677
678

- - Lain-iain

- - Lain-lain :

695 1507.90

1507.90.10
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NO. URAIAN BARANG
699 - Minyak mentah 1508.10.00

- Lain-lain 1508.90.00
701 Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak,

tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. 15.09

702 - Virgin : 1509.10
703 - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi

30 kg 1509.10.10

704 - - Lain-lain 1509.10.90
705 - Lain-lain :

- - Fraksi dari min ak g tidak dimurnikan :

- - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi
30
- - - Lain-lain

1509.90
706
707

1509.90.11

708 1509.90.19
709
710 - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi

30 kg
- - - Lain-lain

1509.90.91

7ll
7t2 Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari

zail:rtr,, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak
dimodifikasi secara kimia, termasuk campuran dari
beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak atau
fraksi dari pos 15.09.
- Minyak mentah

15. 10

7t3 15 iO.00. 10
7t4 - Fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan

- Lain-lain
Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun
tidak, tet4pi lidak dimodifikasi secarq kimia.
- Minyak mentah

1510.00.20
7t5
716

15.1 1

717 151 1.10.00
7la - Lain-lain :

- - Minvak dimurnikan
- - Fraksi dari minyak dimurnikan :

---Fraksipadat
- - - - Dengan nilai iodine 30 atau lebih, tetapi kurang
dari 4O
----Lain-lain

- - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi
dari 25 kg

1511.90
719 15 1 1 .90.20
720
721
722 1511.90.31

723 1511.90.32
724
70<

1511.90.36

726

727
728
729 1511.90.41
730 t5t1.90.42

731 1511.90.49

t5.t2

- - - - Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi

----Lain-lain
- - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
---Fraksipadat
- - - Lain-lain, dalam kemasan dengan berat bersih tidak
melebihi dari 25
- - - Lain-lain
Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas
dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak
dimodifikasi secara kimia.

KODE HS

700

- - Lain-lain :

1509.90.99

1510.00.90

---Fraksicair:

kurang dari 60 151 1 .90.37

151 1 .90.39
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URAIAN BARANG
- Minyak biji bunga matahari atau safflou,er dan
fraksin
--Min k mentah
- - Lain-lain :

- - - - Olein kernel kelapa sawit, dimurnikan, dijernihkan
dan dihilan kan baun a D
----Minvakkernelkela sawit, RBD
----Lain-lain,min k kernel ke a sawlt
- - - - Lain-lain, dari min ak babassu
Minyak lobak, colza atau mustar dan fraksinya,
dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi
secara kimia.

NO. KODE HS
/JJ

734 1512.11.00
735 1512.t9
736 - - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak

safflower tidak dimurnikan
- - - Dimurnikan
- - - Lain-lain
- Minyak biji kapas dan fraksinya :

1512.19.10

tJl 1512.t9.20
738 1512.19.90
739
740 - - Minyak mentah, dihilangkan gossypolnya maupun

tidak
- - Lain-lain :

- - - Fraksi dari minyak biji kapas tidak dimurnikan

1512.21.00

741 t5t2.29
742 t5t2.29.tO

- - - Lain-lain
Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu
dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak
dimodifikasi secara kimia.

tst2.29.90
744

15.13

745 - Minyak kelapa (kopra) dan fraksinya :

- - Minvak mentah
- - Lain-lain :

- - - Fraksi dari minyak kelapa tidak dimurnikan
- - - Lain-lain

1513.11.00
747 1513.19

1513.19.10
749 1513.19.90
750 - Minyak kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya

- - Minvak mentah :

- - - Minyak kernel kelapa sawit
- - - Lain-lain

751 1513.21
752 1513.21.l0
753 1513.21.90
754 1513.29
755 - - - Fraksi dari minyak kernel kelapa sawit atau babassu

tidak dimurnikan :

- - - - Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit tidak
dimurnikan
- - - - Fraksi padat dari minyak babassu tidak
dimurnikan
- - - - Lain-lain, dari minyak kernei kelapa sawit tidak
dimurnikan (olein kernel kelapa sawit)
- - - - Lain-lain, dari minyak babasu tidak dimurnikan
---Lain-lain:
----Fraksipadatdari ak kernel kela sawit
- - - - Fraksi padat dari minyak babassu

756 1513.29.11

757 t513.29.t2

758 r513.29.13

759 t5t3.29.14
760
761 1513.29.91
762 15l,s.29.92
763 t5t3.29.94

764 1513.29.95
1513.29.96

766 15t3.29.97
767

15.14

768 - Minyak lobak atau colza mengandung asam erusat

746

748

- - Lain-lain :

765
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rendah dan fraksinya
- - Minvak mentah

NO KODE HS

769 1514.1 1.00
770 - - Lain-lain :

- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1514.19

771 1514.19.10
772 - - - Dimurnikan t5t4.19.20
I t3 - - - Lain-lain 1514.19.90
774 - Lain-lain :

--Min ak mentah :

---Min ak lobak atau colza lainnva
- - - Lain-lain
- - Lain-lain :

- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan

1514.91.10
777 1514.91.90
778 1514.99
779 1514.99.10
7ao - - - Lain-lain 1514.99.90
781 Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk

minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun
tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

742 - Minyak biji rami dan fraksinya :

783 - - Minvak mentah
- - Lain-lain
- Minyak jagung dan fraksinya :

- - Minyak mentah

1515.11.00
744 1515. 19.00
785
786 1515.21.00
787 1515.29
788 - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
789 ----Fraksipadat

----Lain-1ain
---Lain-lain:
----Fraksipadat
----Lain-lain

1515.29.11
790 1515.29.19
791

15t5.29.9t
793 15t5.29.99
794 - Minyak jarak dan fraksinya :

- - Minyak mentah
- - Lain-lain

1515.30
795 1515.30.10
796
797 - Minyak s,ijen dan fraksinya :

- - Minyak mentah
- - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan

1515.50
1515.50.10

799 1515.50.20
800 - - Lain-lain

- Lain-lain
- - Minyak tengkawang :

---Minyakmentah
- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
- - - Lain-1ain
- - Minyak Tung :

---Minyakmentah
- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan

801
802
803 1515.90.11
804 1515.90.12
805 1515.90.19
806
807 1515.90.21
808 1515.90.22
809 15i5.90.29
810

1515.90.31

- - - Lain-lain
--Min kJo oba :

---Minyakmentah

775 1514.91
776

15.15

- - Lain-1ain :

792

1515.30.90

798

1515.50.90
1515.90

811
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- - - Fraksi dari min ak tidak dimurnikan
- - - Lain-lain
- - Lain-lain :

---Minvakmentah
- - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
- - - Lain-1ain

---Darikacan tanah, kelapa sawit atau kelapa
- - - Lain-lain

NO. KODE HS
812 1515.90.32
813 1515.90.39
814
815 1515.90.91
816 1515.90.92
817 1515.90.99
818 Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya,

sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-
esterifikasi, dire-esterifi kasi atau dielaidinisasi,
dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih
lanjut.

Minyak dan lemak nabati serta fraksi a
- - Dire-estirifikasi :

15.16

t5t6.20
420
82r - - - Dari kacang kedelai 1516.20.11
822 - - - Dari buah kela sawit, mentah

- - - Dari buah kelapa sawit, selain mentah
t516.20.t2

823
424 ---Darikelapa 15t6.20.t4
825 - - - Dari kernel kepala sawit, mentah

- - - Dari kernel kelapa sawit dimurnikan, dijernihkan,
dan dihilangkan baunya (RBD)

426

- - - Dari kacang tanah t5t6.20.17
a2a - - - Dari biji rami 1516.20.18
829

- - Dihidrogenasi, dalam bentuk serpih :

1516.20.19
830
831 - - - Dari kacang tanah; kelapa; kacang kedelai 1516.20.31

- - - Dari biji rami
- - - Dari buah zaitun

t5t6.20.32
833 1516.20.33
834 - - - Dari buah kelapa sawit

- - - Lain-lain
- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :

- - - Dari biji jarak o wzlx
---Darikelapa

835
836 1516.20.39
837
838 t5t6.20.41
a?o t5t6.20.42
840 - - - Dari kacang tanah

- - - Dari biji rami
Dari biji zaitun

- - - Dari buah kelapa sawit
- - - Dari kernel sawit
- - - Dari kacang kedelai
- - - Lain-lain
- - Diinter-esterifikasi :

- - - Dari bi.ii rami
- - - Dari biji zaitun
- - - Dari kacang kedelai

15t6.20.43
841

843 t5t6.20.46
844 1516.20.47
845 1516.20.48
846
847
848

t5t6.20.52
850 1516.20.53
851 1516.20.54
452 1516.20.59
B5s - - Lain-lain, stearin kela a sawit, dengan nilai iodine

819

1516.20.13

1516.20.15

1516.20.16

827

- - - Lain-lain

832

- - - Dari kernel sawit
t5t6.20.34
1516.20.35

t5t6.20.44
842 1516.20.45

t516.20.49

1516.20.51
849
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tidak melebihi 48 :

- - - Mentah854
855 - - - Dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya

(RBD)
- - - Lain-lain
- - Lain-lain :

856 1516.20.69
857
858 - - - Palm stearin, dengan nilai iodine melebihi 48 1516.20.91

- - - Dari biji rami
- - - Dari buah zaitun
- - - Dari kacang kedelai

1516.20.92
860 1516.20.93
861 15t6.20.94
462 Stearin kernel kelapa sawit yang dimurnikan,

dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD) 1516.20.96

863 - - - Dari kacang tanah , kelapa sawit atau kelapa 1516.20.98
864 - - - Lain-lain rs16.20.99

Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya,
dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup,
dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau
dalam gas inert, atau dimodilikasi secara kimia lainnya,
tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran
yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak
hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak
yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk
dalam pos lainn a

15.18

466 - Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya,
dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup,
dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau
dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya,
tidak termasuk dari pos 15. 16 :

- - Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit
atau kelapa

a67
1518.00.14

868 - - Minyak biji rami dan fraksinya
- - Minyak zaitun dan fraksinya
- - Lain-lain
- Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari
lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau
minyak yang berbeda :

869
870 1518.OO.19
871

872 - - Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit 1518.00.31
873 - - Dari bi-ji rami 1518.00.33
a74 - Dari buah zaitun

- - Dari kacang tanah
- - Dari kacang kedelai atau kelapa
- - Dari biji kapas

Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi,
dalam bentuk padat.
- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa
atau pewarna :

1518.00.34
1518.00.35

876 1518.00.36
877 1518.00.37
878 1518.00.39
479

17.O1

880

BB1 - - Gula bit 170t.12.OO
882 - - Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada 1701.13.00

1516.20.61

).51.6.20.62

859

865

1518.00.15
1518.00.16

875

- - Lain-lain
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Bab ini
- - Gula tebu lainnya

Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.

NO. KODE HS

883 1701 . 14.00
884 - Lain-lain :

885 - - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna 1701.91.00
- - Lain-lain :

---Guladimurnikan
- - - Lain-1ain

t701.99
887 1701 .99. 10

1701.99.90
889 Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan

fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula
tidak mengandung tambahan bahan perasa atau
pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam
maupun tidak; karamel.

890 - Laktosa dan sirop laktosa:
891 - - Mengandung laktosa 99 Vo atau lebih menurut

beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung
berdasarkan bahan kering

7702.t1.OO

492 - - Lain-lain
- Gula maple dan sirop maple

t702.t9.oo
t702.20.oo

- Glukosa dan sirop glukosa, tidak mengandung fruktosa
atau dalam keadaan kering mengandung fruktosa
kurang dari 20 7o menurut beratnya :

t702.30

895 - - Glukosa 1702.30.10
896 - - Sirop glukosa

- Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering
mengandung fruktosa sekurang-kurangnya 20 %o tetapi
kurang dari 50 %o menurut beratnya, tidak termasuk
gula invert

1702.30.20
897

t702.40.oo

898 - Pruktosa murni kimiawt 1702.50.00
899 - Fruktosa dan sirop fruktosa lainnya, dalam keadaan

kering mengandung fruktosa lebih dari 50 70 menurut
beratnya, tidak termasuk gula invert :

- - Pruktosa
- - Sirop fruktosa
- Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta
campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung
fruktosa 50 7r, menurut beratnya :

- - Maltosa dan sirop maltosa
- - - Maltosa murni kimiawr

1702.60

1702.60.tO
901
902

1702.90

903
1702.90.t1

905 - - - Lain-lain
- - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun
tidak
- - Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak

- - Lain-lain :

gula

1702.90.t9
906 1702.90.20

907 t702.90.30

908 1702.90.40
909
910 t702.90.91
91i t702.90.99
912 t7.o3
913 1703.10- Tetes tebu :

886

888

t7.o2

893
894

900
1702.60.20

904

- - - Sirup

termasuk maltosa)

- - - Lain-lain

- - Karamel
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NO. URAIAN BARANG KODE HS
9t4 - - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna

tambahan
- - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna
tambahan
- - Lain-lain
Bi i kakao, utuh atau ecah, mentah atau digongsen
Kulit, sekam, selaput dan sisa kakao lainnya.

1703.10.10

915 1703.10.90
916 1703.90
917

1703.90.10

9i8 1703.90.90
1801.00.00

920 1802.00.00
921 Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak. 18.03
922 - Tidak dihilangkan lemaknya

- Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya923
924 Mente a, lemak dan min kakao.

Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau
bahan pemanis lainnya.

1804.00.00
925

1805.00.00

926 Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.
927 - Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan

emanis lainn a
- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau
batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk
cair,pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya
dalam kemasan atau bungkusan langsung,dengan isi
melebihi 2 kg :

- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau
batang
- - Lain-lain
- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batan
- - Diisi
- - Tidak diisi
- Lain-1ain
- - Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau
ekstrak malt,mengandung kakao 40 o/o atau lebih tetapi
kurang dari 50 7o menurut beratnya dihitung atas dasar
kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya
- - Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan
04.04, mengandung kakao 5 7o atau lebih tetapi tidak
melebihi 10 7o menurut beratnya, dihitung atas dasar
kakao yang dihiiangkan seluruh lemaknya, diolah secara
khusus untuk keperluan bayi atau anak anak, tidak
disiapkan untuk pen jualan eceran

1806.10.00

928

1806.20

929
1806.20.10

930 1806.20.90
931
932 1806.31.00
933 1806.32.O0
934
935

1806.90.30

936

1806.90.40

937 1806.90.90
938 Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging

atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti
spagheti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli,
cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.
- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :

- - Lain-lain
- - - Rice vermicelli (termasuk bihun)

t9.o2

939
940 1902.t9
941 1902.t9.20
942 ---Soun:

919

1803.10.00
1803.20.00

18.06

1806.90

- - Lain-lain
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URAIAN BARANG

- Gandum bul
- Lain-lain :

- - Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
- - Lain-lain
Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya,
mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni,
selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk
keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk

a semacam itu.
- Roti kerin
- Roti jahe dan SC enrsnva
- Biskuit manis; wafel dan wafer :

- - Biskuit manis
---Tidakmen dung kakao
- - - Mengandun kakao
- - Wafel dan wafer :

- - - Wafel

NO. KODE HS
943 ----Darijagung

----Lain-lain
---Mielainnya
- - - Lain-lain
- Pasta lainnya :

- - Rice vermicelli (termasuk bihun)
- - Soun
- - Mi instan lainnya
- - Lain-lain
- Couscous
Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk
serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam
itu.

1902.19.31
944 1902.19.39
945 t902.t9.40
946 t902.t9.90
947 1902.30
944 1902.30.20
949 1902.30.30
950 1,902.30.40
951 1902.30.90
952 i902.40.00
953

1903.00.00

954 Makanan olahan diperoleh dengan cara
menggembungkan atau menggongseng serealia atau
produk serealia (misalnya, keripik jagung); serealia
(selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau
butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir
dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara
lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya

19.O4

- Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan
atau menggongseng serealia atau roduk serealia :

1904.10

956 - - Mengandung kakao
- - Lain-lain

958 - Makanan olahan yang diperoleh dari keripik serealia
tidak digongseng atau campuran keripik serealia tidak
digongseng dengan keripik serelia yang digongseng atau
serealia an d mbu

on e

- - Lain-lain

t904.20

959 1904.20.10

960 1904.20.90
i904.30.0096t
1904.90962
1904.90.10
1904.90.90

965

19.05

1905.10.00966
190s.20.00967

968
969

1905.31 . 10970
1905.31.20971
1905.32972
1905.32.10973
t905.32.20974 Wafer

- - Makanan olahan yang diambil dari kcripik serealia
tidak

955

1904.10.10
957 1904.10.90

963
964

1905.31
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- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam
itu :

- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur,
lemak ke u atau buah

Sayrrran lainnya yang diolah atau diawetkan selain
dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari

os 2O.06.
- Kentang
-Sa ran lainnya dan cam ran sa ran:
- - Cocok untuk ba i atau anak-anak
- - Lain-lain
Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selatn
dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain

duk dari s 2O.06.

NO. KODE HS

976 1905.40.10

977 - - Lain-lain
- Lain-lain :

1905.40.90
974 1905.90
979 - - Biskuit gigit tidak manis 1905.90.10
980 - - Biskuit tidak manis lainnya 1905.90.20
981 --Kue 1905.90.30
982 - - Kue kering 1905.90.40
983 - - Produk roti tanpa tepung

- - Selongsong kosong darijenis yang cocok untuk
keperluan farmasi
- - Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk
semacam itu

Produk makanan g lainnya
- - Lain-lain
Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya
yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka
atau asam asetat.
- Ketimun dan ketimun acar

1905.90.50
984 1905.90.60

985 1905.90.70

986 1905.90.80
987 1905.90.90
988

20.01

949 2001.10.00
990 - Lain-lain

- - Bawang bombay
- - Lain-lain
Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau
asam asetat.

2001.90
991 2001.90.10
992 2001.90.90
993 20.o2

994 - Tomat, utuh atau potongan
- Lain-lain :

- - Pasta tomat
- - Serbuk tomat
- - Lain-lain
Jamur dan cendawan tanah, diolah atau diawetkan
selain de cuka atau asam asetat.
- Jamur dari genus A ncus
- Lain-lain :

- - Cendawan tanah
- - Lain-lain

2002.10.o0
99s 2002.90
996 2002.90.ro
997 2002.90.20
998 2002.90.90
999 20.03

1000 2003.10.oo
1001 2003.90
too2 2003.90.10
1003 2003.90.90
1004

20.o4

1005 2004.10.00
1006 2004.90
1007 2004.90. 10

1008 2004.90.90
1009

20.05

2005. r01010 -Sa an homo en:

975 1905.40
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Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat
dimakan, diolah atau diawetkan secara lain,
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau
termasuk s lainn a.
- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur

NO. URAIAN BARANG
- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran

KODE HS
1011 2005.10.10
1012 - - Lain-lain

- Kentang
- - Irisan dan ton

2005.10.90
1013 2005.20
1014
1015 - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan

eceran
- - - Lain-lain
- - Lain-lain :

- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan
eceran
- - - Lain-lain

2005.20.11

1016 2005.20.t9

1018 2005.20.91

1019 2005.20.99
1020 - Kacang kapri (Pisum satirlrm)
to21 - Kacang (Vigna spp ., Phaseolus spp.) :

- - Kacang, dikuliti
- - Lain-lain :

to22 2005.51.00
1023 2005.59
lo24 - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan

eceran
- - - Lain-lain

2005.59.10

to25 2005.59.90
t026 - Aspar S

- Buah zaitun
-J manls Zeama s var. saccharata

2005.60.00
1,O27 2005.70.00
1028 2005.80.00
1029 - Say'uran lainnya dan campuran sayuran
1030 - - Rebung

- - Lain-lain :

2005.91.00
1031 2005.99
to32 - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan

eceran
- - - Lain-lain
Sayrrran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari
tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau
kristal
Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah
atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun
tidak.
- Olahan homo n
- Lain-lain :

- - Buah eruk
- - Lain-lain
- - - Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau
stroberi
- - - Selai dan jeli buah
- - - Lain-lain

2005.99.10

2005.99.90

2006.o0.00

1035

20.o7

2007.10.001036

1038 2007.91.OO
1039

2007.99.to1040

2007.99.201041
2007.99.90to42

20.08

1043

ro44
mau tidak :

tolT

2005.40.o0

1033
1034

to37

2007.99
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NO. URAIAN BARANG
1045 - - Kacang tanah :

to46 - - - Digongseng 2008.1 1.10
to47 - - - Mente kacan

- - - Lain-lain
- - Lain-lain, termasuk campuran :

2004.t1.20
1048 2008.1 1.90
to49 2008.19
1050 ---Kacangmede

---Lain-lain:
2008. 19.10

1051

----Digongseng 2008. 19.91
1053 ----Lain-lain
1054 - Nanas : 2008.20
1055 - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
1056 - - Lain-1ain
1057 - Buah jeruk :

1058 - - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainnya atau alkohol
- - Lain-lain
- Pir
- Aprikot
- Ceri :

2008.30.90
1060
1061 2008.50.00

2008.60
- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainnya atau alkohol 2008.60.10

- - Lain-lain 2008.60.90
1065 - Persik, termasuk nektarin : 2008.70
1066 - - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis

lainnya atau alkohol
t067 - - Lain-lain

- Stroberi
- Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada
subpos 2008.19 :

200a.70.90
1068 2008.80.00
1069

1070 2008.91.00
to7 t - - Lain-lain 200a.99

---Leci
- - - Lengkeng

2008.99.10
2008.99.10

1.O74 - - - Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang
dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainnya atau alkohol maupun tidak
- - - Lain-1ain, mengandung tambahan gula atau bahan
pemanis lainnya atau alkohol

2008.99.s0

1075 2008.99.40

1076 - - - Lain-1ain
Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak
difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol,
mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya
maupun tidak.

l077
20.o9

1078 - Jus orange :

- - Beku
- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 2O

- - Lain-lain

to79 2009.11.00
1080 2009.12.OO
1081 2009.19.O0

KODE HS
2008.11

1052
2008. 19.99

2008.20.to
2008.20.90
2008.30

2008.30.10

1059

2008.40.00

t062
1063

l064

2008.70.10

- - Palm hearts

to72
1073

2008.99.90
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- - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi
on sen ditumbuk, men dun lemak sa

---Lain-lain:

NO.
i082 - Jus grapefruit (termasuk pomelo) :

1083 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20 2009.2r.oo
- - Lain-1ain
- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya

2009.29.OO

- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
- - Lain-lain
- Jus nanas :

- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20

2009.31.00
1087 2009.39.O0

1089 2009.41 .OO

1090 - - Lain-lain
- Jus tomat
- Jus anggur (termasuk grape must) :

2009.49.OO
1091
r092
1093 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30
tog4 - - Lain-lain
1095 - Jus apel

- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
- - Lain-lain

1096 2009.7r.oo
l097 2009.79.OO
1098 - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya:
1099 - - Jus cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) :
2009.8t

1100 - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak 2009.81.10
- - - Lain-lain 2009.81.90

1lo2 - - Lain-lain :

---Jusblackcurrant
2009.89

1103 2009.89.10
1104 ---Lain-lain:
1105 - - - - Cocok untuk bayi atau anak-anak

----Lain-lain
- Campuran jus :

- - Cocok untuk bayi atau anak-anak
- - Lain-lain :

- - - Siap untuk dikonsumsi langsung
- - - Lain-lain
Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate
dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar
kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti
kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan
konsentratnya.
- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan
dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau
olahan dengan dasar kopi :

- - Ekstrak, esens dan konsentrat :

---Kopiinstan
- - - Lain-1ain
- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat
atau olahan dengan dasar kopi :

1106
1to7 2009.90
1108 2009.90.10
1109
1110 2009.90.9t
1111 2009.90.99
t1t2

21.Ot

i 113

2101.11
1115 2101.11.10
1116 2101.11.90
tttT

1118 2101.t2.tO

1119
tt20 2tot.12.9t- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau

KODE HS

1084
1085
1086

1088

2009.50.00

2009.61.00
2009.69.00

1 101

2009.89.91
2009.89.99

tt14

2tol.t2
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konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung
krimer mau un tidak

Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet
maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan
atau pengerjaan lainnya dari serealia atau dari tanaman

lon
- Dari jagun
- Dari gandum :

- - sekam dan pollard
- - Lain-lain
- Dari serealia lainn

NO. KODE HS

t12t - - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk
mengandung tambahan gula, mengandung krimer
mau un tidak

1t22 ----Lain-lain

2101.12.92

t123 - Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan
olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh
atau olahan dengan dasar teh atau mate :

- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk
bubuk

2ror.20

tl24 2ro1.20.20

1125 - - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu
dan gula
- - Lain-lain
- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng
lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya

2rot.20.30

t126 2101.20.90
t127 2101.30.00

1t2a Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel
tunggal lainnya, mati (tetapi tidak termasuk vaksin dari
pos 30.02); bubuk pengembang roti.
- Ragi aktil
- Ragi tidak aktif; mikro-organisme bersel tunggal
lainnya, mati :

- - Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan

2t.o2

1129 2102.1O.OO

1130 2ro2.20

1131
t132 - - Lain-lain

- Bubuk pengembang roti
Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran
bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar
mustar serta mustar olahan.
- Kecap
- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya

2102.20.90
1133 2102.30.00
1134

1135 2103.10.00
1136 2103.20.OO

t137 - Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar
olahan
- Lain-lain :

- - Saus dan olahan daripadanya:
---Sauscabe
---Sauslainnya
- - - Lain-lain

Campuran remp ah dan campuran bumbu

2103.30.O0

2103.901138
1139

2103.90. 111140
2103.90.13

tt42
1143

2ro3.90.291144 - - - Lain-lain

23.O2

2302.10.OO1t46
2302.30tt47
2302.30. 101148
2302.30.90t149
2302.40
2302.40.1O1151 - - Dari beras

a

2tot.12.99

2to2.20.1o

2t.o3

1t41
2103.90.19

1145

t 150
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---Daribi i lobak lainn a
- - - Dari biji colza lainn a
- Dari kelapa atau kopra
- Dari bi i atau kernel kela a sawit :

- - Ditumbuk atau dalam bentuk let
- - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Dari jagung
- - Lain-lain
Endapan minuman fermentasi; kerak minuman
fermentasi.
Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil

NO. URAIAN BARANG KODE HS
1152 - - Lain-lain 2302.40.90
1153 - Dari tanaman polongan 2302.50.00
1154 Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu,

pulp bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan
gula, endapan dan sisa pembuatan bir atau penyulingan,
berbentuk pelet maupun tidak.

23.03

1155 - Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu : 2303.10
1156 - - Dari ubi kayu (cassava) atau sagu 2303.10. 10
1t57 - - Lain-lain 2303.10.90

- Pulp bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan
gula
- Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau
peny,ulingan

2303.20.OO

1159
2303.30.O0

Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun
tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak
kacang kedelai.

23.O4

1161 - Tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, layak
untuk konsumsi manusia
- Lain-lain
Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun
tidak atau berbentuk pe1et, hasil dari ekstraksi minyak
kacang tanah.

2304.00. 10

1t62 2304.OO.90
1163

2305.00.00

tt64 Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun
tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak
atau minyak nabati selain dari pos 23.04 atau 23.05.

23.06

1165 - Dari biji kapas
- Dari biji rami
- Dari biji bun a matahari
- Dari biji lobak atau biji colza
- - Dari biji lobak atau biji colza yang mengandung asam
erusat rendah :

- - - Dari biji lobak yang mengandung asam erusat
rendah
- - - Dari biji colza yang mengandung asam erusat
rendah

2306.10.00
1166 2306.20.OO
tt67 2306.30.00
1168
tt69 2306.4r

t170 2306.4t.tO

tt71 2306.4t.20

tt72 - - Lain-lain :

1173 2306.49.10
tt74 2306.49.20
tt75 2306.50.OO
tt76 2306.60
t177 2306.60.10
t178 2306.60.90
t179 2306.90

2306.90.10
1 181 2306.90.90
1182 2307.00.00

1183 2308.00.00sam in ann a, dalam bentuk elet mau un tidak dari

1158

1160

2306.49

1180
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jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak
dirinci atau termasuk dalam os lainn a
Tembakau belum di brikasi; sisa tembakau.

NO.

24.O1
1185 - Tembakau, tidak bertangkai/ bertulang daun :

1186 - - Jenis V nia, diolah den udara panas 2401.10. 10
1187 - - Jenis V inia, selain yan diolah dengan udara anas 2401.tO.20
1188 - - Jenis Burlev

- - Lain-lain, diolah dengan udara anas
- - Lain-lain
- Tembakau, bertangkai/bertulang daun sebagian atau
seluruhn

2401.ro.40
1189 2401 . 10.50
1190 240I.10.90

t192 - - Jenis Virginia, diolah den n udara panas 240t.20.10
- - Jenis Virginia, selain g diolah den n udara panas 240r.20.20

1r94 - - Jenis Oriental 240t.20.30
1195 - - Jenis Burley

- - Lain-lain, diolah dengan udara panas
2401.20.40

1196 240t.20.50
rt97 - - Lain-lain

- - Batang tembakau
- - Lain-lain
Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau
atau pengganti tembakau.

240t.20.90
1198 2401.30

t200
t201

24.O2

1202 - Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung
tembakau
-si aret men ndung tembakau :

- - Beedies
- - Sigaret kretek
- - Lain-lain

- - Cerutu, cheroot dan cerutu kecil dari pengganti
tembakau
--si ret dari pengganti tembakau
Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau
dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk
kembali"; ekstrak dan esens tembakau.
- Tembakau rokok,mengandung pengganti tembakau

n tidak dalam rbandin n bera a un:

Sub S1 ada Bab ini
- - Lain-lain :

Dikemas untuk ualan eceranen

2402.10.OO

1203 2402.20
1204 2402.20.tO
t205 2402.20.20
1206 2402.20.90
t207 2402.90
t208

2402.90.10

12tO
24.O3

t21t

t212
2403.1 1.00

t213 2403.t9
1214
1215 2403.t9.rt
t2t6
t277

2403.19.20

2403.19.9t
1220 2403.19.99

----An Hoon
----Lain-lain
- - - Tembakau dipabrikasi lainnya untuk pembuatan
SI ret

----An
----Lain-lain

- - Tembakau pipa air yang dijelaskan pada Catatan

---Lain-lain:
Hoon

KODE HS

1184

240t.to

1 191
2401.20

1193

- Sisa tembakau :

1199 2401.30.10
2401.30.90

- Lain-lain :

1209 2402.90.20

mau

2403.t9.t9

t2la
t219
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- Lain-lain :

k kembali"
- - - Dikemas untuk penjualan eceran

2403.91
2403.91.10

- - - Lain-lain
- - Lain-lain :t225 2403.99

1226 - - - Ekstrak dan esens tembakau 2403.99.1O
t227 - Pengganti tembakau dipabrikasi

- - - Bubuk tembakau hirup, kering maupun tidak
2403.99.30

r228 2403.99.40
t229 - - - Tembakau kunyah dan tembakau hisap 2403.99.50
1230 - - - Lain-lain 2403.99.90
1231 Tanah gemuk (termasuk sampah tanah gemuk),

4!agls!q" !4!r .q4upq4!dqE
- Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun
tidak, tetapi t idak diaglomerasi
- Tanah gemuk diaglomerasi

27.O3

1232
2703.OO.tO

2703.OO.20
1234 Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau

diolah secara kimia maupun tidak; pupuk yang
dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara
kimia dari produk hewalri atau nabati.
- Semata-mata berasal dari nabati
- Lain-lain :

31.01

1235 3101.00. 10

Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk
anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman,
desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam
bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau
sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan
lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).

3B.OB

l23a - Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab
lnl:
- - - Lain-iain

- Lateks karet alam, dipra-vulkanisasi maupun tidak :

1239 3808.91.90
1240

40.01

I24T 4001.10
t242 - - Mengandung amoniak melebihi 0,5 7o berdasarkan

volume :

1243 - - - Lateks karet konsentrat sentrifugal

- - Mengandung amoniak tidak melebihi O,5 o/o

berdasarkan volume :

- - - Lateks karet konsentrat sentrifugal

4001.10.11
t244 4001.10.19
t245

t246 4001.10.21
t247
t248
1249 400t.21
1250 400t.21.1.O
1251 4001.27.20
t252 4001.21.30
1253 400t.21.40
t254 4001.21.50

- - - Lain-lain
- Karet alam dalam bentuk lain :

- - Smoked sheets
- - - RSS Grade 1

- - - RSS Grade 2

- - - RSS Grade 5

t22t
t222
t223
t224 2403.91.90

1233

1236
1237

Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan
getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat,
lembaran atau strip.

- - - Lain-lain

4001.10.29

- - - RSS Grade 3
- - - RSS Grade 4
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- - - Lain-lain

- - Pohon enis konifera
- - Pohon selain enis konifera
- Serbuk gergaj i dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi
dalam bentuk log, briket, pelet atau bentuk yang
semacam itu :

NO KODE HS
1255 4001.21.90
1256 - - Technically Specified Natural Rubber (rsNR) : 400t.22
t257 - -. TSNR 10

---TSNR20
_--TSNRL
-._TSNRCV

4001.22.10
1258 4001.22.20
1259 400t.22.30

4001.22.40
1261 ---TSNRGP

- - - Lain-lain
- - Lain-lain
---Air-driedsheet
---Latexcrepe
---Solecrepe

4001.22.50
1262 400t.22.90
1263 400t.29
1264
1265 4001.29.20
1266 4001.29.30

---Remilledcre , termasuk flat bark crepe 4001.29.40
1268 ---Crepelainn 4001.29.50
t269 ---Su rlor processln rubber

Skim rubber
- - - Skrap (dari pohon, tanah atau asapan) dan cup
lump
- - - Lain-lain
----Dalambentukasal
----Lain-lain
- Balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam
semacam itu :

- - Dalam bentuk asal
- - Lain-lain
Karet sintetik dan factice diperoleh dari minyak, dalam
bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip; campuran
produk dari pos 40.01 dengan produk apapun dari pos
ini, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.

4001.29.60
t270 400t.29.70
1271

400t.29.ao

4001.29.9t
400t.29.99

1275
4001.30

t276 4001.30.20
r277 4001.30.90
t278

40.o2

1279 - Styrene butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-
butadiene rubber (XSBR):
- - Lateks
Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang
atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping
atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap
kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk 1og, briket,
pelet atau bentuk semacam itu.
- Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau
qabang atau dalam bentuk semacam itu :

- - Pohon jenis konifera
- - Pohon selain jenis konifera
- Kalrr dalam bentuk keping atau pecahan :

t280 4002.1 1.00
1241

44.O1

t282

1283 4401 . 1 1.00
1284 440t.12.oo
1285
1286 440t.2t.oo
t2a7 440t.22.OO
1288

1289 4401.31.00- - Pelet kay'u

1260

4001.29.10

1267

1272
r273
t274
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- - Lain-lain

NO KODE HS
1290 4401.39.00
t29t - Serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, tidak

diaglomerasi
4401.40.00

1292 Arang kayr (termasuk arang kulit keras atau arang
batok), diaglomerasi maupun tidak.

1293
- Lain-lain

4402.10.OO
1294 4402.90
t295 - - Dari tempurung kelapa 4402.90.1O
t296 - - Lain-lain 4402.90.90
),297 Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun

tidak, atau dibentuk buiur sangkar secara kasar. 44.O3

1298 - Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan
pengawet lainnya :

t299 - - Pohon jenis konifera : 4403.11
1300 - - - Baulk, sawlog dan veneer log 4403.1 1. 10

1301 - - - Lain-lain
- - Pohon selain jenis konifera:
- - - Baulk, sawlog dan veneer log

4403.1 1.90
t302 4403.t2
1303 4403.t2.tO
1304 - - - Lain-lain

- Lain-lain, dari pohon jenis konifera :

4403.t2.90
1305
1306 - - Dari pohon pinus (Pinus spp.), dengan ukuran

penampang silang 15 cm atau lebih :
4403.21

t307 - - - Baulk, sawiog dan veneer log 4403.2r.tO
1308 - - - Lain-lain

- - Dari pohon pinus (Pinus spp.), lain-lain
4403.21.90
4403.22

1310 - - - Baulk, sawlog dan veneer log
- - - Lain-lain

4403.22.1O
1311 4403.22.90
13t2 - - Dari pohon fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.),

dengan ukuran penampang siiang 15 cm atau lebih :

1313 ---Baulk,sawlog dan veneer log
- - - Lain-lain
- - Dari pohon fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.),
lain-lain:
---Baulk,sawlog dan veneer log
- - - Lain-lain

4403.23.1O
1314 4403.23.90
1315 4403.24

1316 4403.24.tO
4403.24.90

1318 - - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang 15 cm
atau lebih :

4403.25

- - - Baulk, sawlog dan veneer lo
- - - Lain-lain
- - lain-lain :

---Baulk,sawlog dan veneer iog
- - - Lain-lain
- Lain-lain, dari ka tro IS:
- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti
Bakau:

4403.25.1O
1320 4403.25.90
t321 4403.26
t322 4403.26.1O
t323 4403.26.90
t324
1325 4403.41

1326 4403.41.10

r32a

---Baulk,sawlog
- - - Lain-lain

dan veneer log

- Dari bambu

44.O2

1309

4403.23

1317

1319

t327 4403.41.90
4403.49- - Lain-lain :
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- - - Baulk, sawlog dan veneer 1og

- - - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Dari hon ek Quercus s
---Baulk,sawlo dan veneer 1o

- Tidak diresapi :

- - Pohon jenis konifera

NO. KODE HS
t329
1330 4403.49.90
1331
1332 4403.91
1333 4403.9 1. 10
1334 - - - Lain-1ain 4403.91.90
1335 - - Dari pohon beech (Fagus spp.), dengan ukuran

penampang silang 15 cm atau lebih :
4403.93

1336 - - - Baulk, sawlog dan veneer 1og

1337 - - - Lain-Lain 4403.93.90
1338 - - Dari pohon beech (Fagus spp.), iain-lain 4403.94
1339 - - - Baulk, sawlog dan veneer 1og 4403.94.10
1340

- - Dari Pohon birch (Betula spp.), dengan ukuran
penampang silang 15 cm atau lebih :

- - - Baulk, sawlog dan veneer log

4403.94.90
1341 4403.95

1343 - - - Lain-lain
1344 - - Dari pohon birch (Betula spp.), lain-lain : 4403.96
1345 - - - Baulk, sawlog dan veneer log 4403.96.tO
1.346 - - - Lain-lain

- - Dari pohon poplar dan aspen (Populus spp.) :

4403.96.90
1347 4403.97
i348 - - - Baulk, sawlog dan veneer log

- - - Lain-lain
1350 - - Dari pohon kayu putih (Eucalyptus spp.) 4403.98
1351 - - - Baulk, sawlog dan veneer log

- - - Lain-lain
4403.98.10

t352 4403.94.90
1353 - - lain-lain :

---Baulk,sawlog dan veneer 1og

- - - Lain-lain

4403.99
1354 4403.99.rO
1355 4403.99.90
1356 Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan

tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji
memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi
tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara
1ain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payrrng,
gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan
seJenlsnya
- Pohon jenis konifera
- Pohon selain jenis konifera
- - Kepingan kayu
- - Lain-lain
Wol kayu; tepung kay'u.
- Wol kayu
- Tepung kayu
Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayr.r.

44.O4

1358 4404.20
1359 4404.20.1O
1360 4404.20.90
1361 44.O5
t362
1363 4405.OO.20
1364 44.06
1365
1366 4406. 1 1.00
t367 4406.12.OO- - Pohon selain jenis konifera

4403.49.10

4403.93.10

- - - Lain-lain

t342 4403.95.10
4403.95.90

4403.97.tO
1349 4403.97.90

t357 4404.10.00

4405.00.10
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- Lain-lain :

----Lain-lain
---Kem as (Koompassia spp.) :

- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
----Lain-lain
- - - Keruing (Dipterocar LlSS

NO, KODE HS
1368
1369 - - Pohon jenis konifera 4406.91.00

- - Pohon selain enis konifera
Kay'u digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau
dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun
tidak den n ketebalan melebihi 6 mm.
- Pohon jenis konifera :

4406.92.OO
t37 t

r372
t373 - - dari pohon pinus (Pinus spp.) 4407.1t.OO
1374 - - Dari pohon fir (Abies spp.) and sprucc (Picea spp.) 4407.12.OO

- - Lain-lain
- Dari kayu tropis :

- - Mahogani (Switenia spp.) :

4407.I9.OO
1376
1377 4407.2t
1378 - - - Diketam, diampelas atau end-joined 4407.2t.tO
1379 - - - Lain-lain 4407.2t.90
1380 - - Virola, Imbuia dan Balsa :

---Diketam,diam elas atau end- oined
- - - Lain-lain

4407.22
4407.22.tO
4407.22.90

1383 - - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti
Bakau: 4407.25

- - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :

1385 - - - - Diketam, diampelas atau end-joined 4407.25.tt
----Lain-lain 4407.25.t9
- - - Meranti Bakau :

- - - - Diketam, diampelas atau end-joined
----Lain-lain
- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti
Kuning dan Alan :

4407.25.21
4407.25.29

1390
4407.26

1391 - - - Diketam, diampelas atau end-joined
r392 - - - Lain-lain

- - Sapelli :

- - - Diketam, diampelas atau end-joined

4407.26.90
1393 4407.27
1394 4407.27.tO
1395 - - - Lain-lain

- - Iroko :

- - - Diketam, diampelas atau end-joined
- - - Lain-lain
- - Lain-lain

4407.27.90
1396 4407.28

4407.28.10
4407.28.90

- - - Jelutung (Dyera spp.) :

1401 - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed 4407.29.r1
t402 ----Lain-lain

- - - Kapur (Dryobalanops spp.) :

- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed

4407.29.t9

t404 4407.29.21
1405 4407.29.29
t406

4407 _29.37

1408 4407.29.39

1410 4407.29.41- - - - Diketam, diampelas atau end ointed

44.O7

t370

1384

t382
1381

1389

4407.26.tO

t397
1398

4407.29

1403

t407

t409

t 13?s

f 1386

I 1387

[r388

1399
1400
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- - Dari o lar dan as n l-lsS

NO. KODE HS
141 I ----Lain-lain 4407.29.49
14t2 Ramin (Gonystylus spp.)
1413 - - Diketam, diampelas atau end-jointed 4407.29.5L
1414 ----Lain-lain 4407.29.59
1415 - - - Jati (Tectona spp.) :

- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
----Lain-lain
- - - Balau (Shorea spp.) :

t416 4407.29.61
t417 4407.29.69
1418
t4t9 - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed 4407 .29.7 I
t420 ----Lain-lain 4407.29.79
1421 - - - Mengku Heritiera spp.) :

1422 - - - - Diketam, diampelas atau end-jointed 4407.29.41
1423 ----Lain-lain 4407.29.49
1.424 ---Lain-lain:
1425 - - - - Jongkong (Dactylocladus spp.) dan Merbau (Intsia

spp.), diketam, diampelas atau end-jointed 4407.29.91

t426 - - - - Jongkong (Dactylocladus spp.) dan Merbau (Intsia
spp.), lain-lain
- - - - Albizia (Paraserianthes falcataria), diketam,
diampelas atau end-jointed

4407.29.92

t427
4407.29.94

A2a - - - - Albizia (Paraserianthes falcataria), lain lain 4407.29.95
- - - - Karet (Hevea Brasiliensis), diketam, diampelas atau
end-j ointed 4407.29.96

1430 - - - - Karet (Hevea Brasiliensis), lain-lain 4407.29.97
1431 - - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed 4407.29.98
1432 ----Lain-lain 4407.29.99
1433 - Lain-lain :

- - Dari kayrr ek (Quercus spp.) :

- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
1434 4407.91
1435 4407.91.1O
1436 - - - Lain-lain

- - Dari kaln: beech (Fagus spp.) :

4407.91.90
4407.92

1438 - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
- - - Lain-lain

4407.92.10
1439 4407.92.90
1440 - - Dari kayu maple (Acer spp.) :

- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
- - - Lain-lain
- - Dari ka5,'u cherry (Prunus spp.) :

4407.93
t441 4407.93.10
1442 4407.93.90
1443 4407.94
1444 - - - Diketam, diampelas atau end-jointed 4407.94.rO

- - - Lain-lain
- - Dari kayu ash (Fraxinus spp.) :

---Diketam,diam las atau end- ointed
- - - Lain-lain
- - Dari kayu birch (Betula spp.) :

- - - Diketam, diampelas atau end-jointed

4407.94.90
1446 4407.95
1447 4407.95.rO
1448 4407.95.90
1449 4407.96

4407.96.10
1451 - - - Lain-lain 4407.96.90
1452 4407.97
1453 4407.97.10---Diketam,diam las atau end- ointed

1429

1437

1445

1450
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- - - Lain-1ain
- - Lain-iain :

---Diketam,diam las atau end-jointed
- - - Lain-lain
Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh
dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu
lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu
lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti,
diketam, diampelas, disambung atau end-jointed
mau n tidak de an ketebalan tidak melebihi 6 mm.
- Pohon jenis konifera :

- - Slat kay'u cedar untuk pensil; pohon pinus radiata
dari enis untuk embuatan blockboard
- - Lembaran veneer bagian ermukaan
- - Lain-1ain
- Dari kayu tro IS:
- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti
Bakau
- - Lain-lain :

- - - Slat pensil dari kayu jelutung
- - - Lembaran veneer bagian permukaan

- Lain-lain :

- - Lembaran veneer bagian permukaan
- - Lain-lain
Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan,
tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah,
diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed,
beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis
itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam,
diam las atau end- ointed mau n tidak
- Pohon
- Pohon selain enis konifera :

- - Dari bambu
- - Dari kayu tro 1S

- - Lain-lain
Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan
semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau
bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan
resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun
tidak.
- Dari ka
--Pa partikel
- - Papan oriented strand (OSB

- - Lain-lain
- Lain-lain
Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung Iignin
lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik

KODE HSNO.
4407.97.901454
4407.991455
4407.99.tO1456
4407.99.90t457

44.O8

1458

4408.101459

4408.10. iO1460

4408.10.30t46l
4408.10.901462

1463

4408.31.00t464

4408.39
4408.39.101466
4408.39.20t467
4408.39.90t468
4408.90

1470
4408.90.90t471

44.O9

t472

4409.10.00t473
t474

4409.2t.OOt475
4409.22.OOl-476
4409.29.OO1477

44.tO

1479
4410.11.001480
44rO.12.OO1481
4410. 19.00Aa2
4410.90.001483

44.t1
t484

lainn a mau un tidak

enis konifera

- - - Lain-lain

t465

t469
4408.90.10

1478
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URAIAN BARANG
-Pa fiber den nke atan sedang (MDF) :

- - Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm

Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam ltu, dari
kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan
papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari

NO. KODE HS

1485
Aa6 44rt.l2.oo
t487 - - Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak

melebihi 9 mm
- - Dengan ketebalan melebihi 9 mm
- Lain-lain :

- - Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm"

- - Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm3

441 1.13.00

1488 44tt.14.OO
Aa9
t490 44tt.92.OO
t49l 44tt.93.OO

t492 44tt.94.OO
t493 Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam

itu.
44.12

1494 - Dari bambu
- Kay,u lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari
lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap
1a isan tidak melebihi 6 mm :

- - Dengan pal ing tidak satu lapisan luar d k troar1 p IS

- - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari
kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (Alnus
spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch
(Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea
spp.), e1m (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.),
hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), Iime
(Tilia spp.), maple (Acer spp.), ek (Quercus spp.), plane
tree (Platanus spp.), poplar dan aspen (Populus spp.),
robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) atau
walnut Ju  NS S

4412_lO.OO

t495

4412.37.OOt496

4412.33.OO

1497

4412.34.OO
1494 - - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari

kay,u selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam
subpos 4472.33

t499 - - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayrr
konifera

1500
44t2.94.OO- - Blockboard, laminboard dan battenboard

- - Lain-lain :

Diberi pcrmukaan plastik paling tidak pada salah
satu s1s1n a
- - - Diberi permukaan kayrr jati paling tidak pada salah
satu sisin a
- - - Diberi permukaan kay'u tropis lainnya paling tidak

ada salah satu sisin a
- - - Lain-lain
Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pe1at, stri atau rofi1.

44t2.991502

4412.99.1O1503

44].2.99.301505

44t2.99.901506
4413.00.001507

Bingkai kay'u untuk lukisan, foto, cermin atau benda
semacam itu.

4414.OO.OO1508

44.15
1509

4415. 10.001510 - Peti, kotak, krat, drum dan penge mas yang semacam

- - Dengan kepadatan melebihi O,5 g/cm' tetapi tidak
melebihi O,8 s/cm"

44t2.39.OO

- Lain-lain :

1501

4412.99.201504

kayu



- - Sumpit
- - Lain-lain
- Lain-1ain
Tatakan kayu dan kay'u bertatah; kotak dan peti untuk
perhiasan atau barang taj am dan barang semacam itu,
dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayrr;

tidak termasuk Bab 94.
- Patung kecil dan ornamen lainnya, dari ka

URAIAN BARANG
itu; gelendong kabel

KODE HS

1511 - Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya;
kerah palet 44t5.20.OO

Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari
pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu,
termasuk stave.
- Stave
- Lain-lain

1513 4416.00. 10
1514 4416.00.90
1515 Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan

gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayrr;
kelebut bot atau sepatu dan shoe tree atau boot tree,
dari kayu.
- Kelebut bot atau sepatu
- Shoe tree atau boot tree

44.t7

1516 441,7.OO.10

t517 4417.OO.20
1518 - Lain-lain 44t7.OO.90
1519 Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari

kayrr, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel
penutup lantai, atap sirap dan shake.
- Jendela, jendela Prancis dan kusennya

44.18

4418.10.00
1521 - Pintu dan kusennya serta ambang pintu 4418.20.00
1522 - Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton 4418.40.00
1523 - Atap sirap dan shake

- Post dan beam
- Rakitan panel penutup lantai :

- - Dari bambu atau paling tidak lapisan atasnya (wear
layer) dari bambu :

4418.50.00
1524
1525
t526 44ra.73

t527 - - - Untuk lantai mosaik
---Lainlain

44t8.73.tO
1528 4418.73.90

- - Lain-1ain, untuk lantai mosaik 4414.74.OO

1530 - - Lain-lain, multilayer
- - Lain-lain
- Lain-lain :

- - Dari bambu
- - Lain-lain :

- - - Panel kayu seluler
- - - Lain-lain
Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kalru.

4418.75.00
1531 44t8.79.OO
1532
1533 4418.91.O0
1534 4418.99

44t8.99.10
1536 44t8.99.90
t537 44.19
1538 - Dari bambu :

- - Papan roti, talenan dan papan semacam ltu1539 4419.11.OO

1540 4419.72.OO
4419.t9.OO

t542 4419.90.OO
1543

44.20

4420.1.O.OO

4420.90- Lain-lain
yu

-66-

NO.

t5t2
44.16

1520

4418.60.00

1529

1535

154 1

perabotan dari kalr yang
r544
1545
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NO. URAIAN BARANG
- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
- - Lain-lain
Barang lainnya dari kayu.

KODE HS
4420.90.10t546

t547 4420.90.90
1548 44.21
1549 - Gantungan pakaian

- Lain-lain :

442t.tO.oo
1550

442r.911551
1552 - - - Kelos, cop dan bobbin, gulungan benangjahit dan

enrsn
- - - Batan korek api
---stikpermen, stik es krim dan sendok es krim

442t.9t.to
4421.91,.201553
442t.91.301554

1555 - - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta
bagian dari bingkai dan gagang 442r.91.40

1556 - - - Manik-manik untuk doa
- - - Tusuk
- - - Lain-lain

442),.91.50
442t.91.60i557
442r.91.901558

442r.99.tO1560 - - - Kelos, cop dan bobbin, gulungan benangjahit dan
SC enl a
- - - Batang korek api
---Pasakatau aku kay'u untuk alas kaki

4421.99.201561
4421.99.30r562
442t.99.401563 ---Stikpermen, stik es krim dan sendok es krim

- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta
bagian dari bingkai dan gagang
---Tusukgigi
---Lain-Lain:

4421.99.70

442t.99.801565
1566

442t.99.93t567 - - - - Manik-manik untuk doa
----Manik-maniklainn 442t.99.941568
- - - - Stik untuk pembuatan oss sticks
----Barecore

4421.99.951569
442t.99.961570

----Lain-Lain 442t.99.99
t572 Gabus alam, mentah atau diolah sederhana; gabus sisa;

bus cahan butiran atau ili
- Gabus a1am, mentah atau diolah sederhana
- Lain-lain
Gabus alam, dikupas atau dibentuk bujur sangkar
secara kasar, atau blok empat persegi panjang (termasuk
bujur sangkar), pelat, lembaran atau strip, termasuk
sha -e ed blanks untuk sumbat atau nutu
Baran dari gabus alam.

45.01

4501.10.001573
4so 1.90.00t574

4502.00.00
1575

45.03t576
- Sumbat dan enutup 4503.10.00

4503.90.001578

45.O41579

4504.10.001580

4504.90.001581

46.O1t5a2

- Lain-lain
Gabus diaglomerasi (dengan atau tanpa zat pengikat)
dan baran abus d omerasr.dari
- Blok, pelat, lembaran dan strip; ubin berbagai bentuk;
silinder adat, termasuk cakram
- Lain-lain
Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman,
stri mau n tidak; bahan an aman an aman dan

- - Dari bambu :

sel

1559 - - Lain-1ain : 4421.99

1564

1571

t577
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URAIAN BARANGNO
produk semacam itu dari bahan anyaman, diikat
bersama menjadi untaian atau tenunan sejajar, dalam
bentuk lembaran, merupakan barang jadi maupun tidak
ml a mat, mattin tirai

1583 - Mat, matting dan tirai dari bahan nabati :

1584 - - Dari bambu 4601.21.O0
1585 - - Dari rotan 460t.22.OO
1586 - - Lain-lain 4601.29.OO

- Lain-lain :

1588 - - Dari bambu 460t.92
1589 - - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan

anyaman, dirakit menjadi strip maupun tidak 460t.92.tO

1590 - - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta
bagian dari bingkai dan gagang

1591 - - - Lain-lain 4601.92.90
t592 - - Dari rotan 4601.93
1593 - - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan

anyaman, dirakit menjadi strip maupun tidak 4601 .93. 10

1594 - - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta
bagian dari bingkai dan gagang

4601.93.20

1595 - - - Lain-lain 4601.93.90
1596 4601.94
1597 - - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan

anyaman, dirakit menjadi striP maupun tidak 4601.94.1O

1598
bagian dari bingkai dan gagan
- - - Lain-lain
- - Lain-lain :

- - - Mat dan matting

460t.94.20

1599 4601.94.90
460r.99

1601 460 1 .99. 10

t602 - - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan
anyaman, strip maupun tidak

460t.99.20

1603 - - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta
ba dari bin dan

460t.99.901604 - - - Lain-lain
Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya, dibuat
secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman
atau dibuat dari barang dalam pos 46.0 i; barang dari
loofah.
- Dari bahan nabati :

- - Dari bambu :

- - - Travellin bags dan koper
- - - Amplop untuk botol
- - - Lain-lain
- - Dari rotan
- - - Travelling bags dan koper

46.O2

1605

1606
4602.r11607
4602.11.101608
4602.11.201609
4602.11.901610
4602.121611
4602.t2.1o1612

---Am lo untuk botol
- - - Lain-lain
- - Lain-lain
- - - Travelling bags dan ko r

4602.t2.201613
4602.12.90t614
4602.t91615
4602.t9.101616

- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta

KODE HS

1587

4601.92.20

- - Dari bahan nabati :

1600

4601.99.30
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NO URAIAN BARANG
- - - Amplop untuk botol
- - - Lain-lain

- - Travelling bags dan koper

KODE HS
t6t7 4602.t9.20
1618 4602.19.90
1619
t620

- - Amplop untuk botol
- - Lain-1ain
Pulp kay'u mekanik
Pulp kayu kimia, dissolving grade
Fulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving
grade.

4602.90.90
1623
1624
1625 47.O3

1626 - Tidak dikelantang :

- - Pohon jenis koniferar627 4703.1 i.00
t628 - - Pohon selain jenis konifera 4703.19.00
r629 - Semi kelantang atau dikelantang :

1630 - - Pohon jenis konifera
- - Pohon selain jenis konifera

4703.2r.OO
1631 4703.29.OO
1632 Pulp kay'ti kimia, sullit, selain dissoiving grade 47.O4
1633 - Tidak dikelantang :

- - Pohon jenis konifera
- - Pohon selain jenis konifera
- Semi kelantang atau dikelantang :

4704.tl.oo
4704.r9.OO

1636
1637 - - Pohon jenis konifera 4704.21.OO
1638 - - Pohon selain jenis konifera

Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses
pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.
Pulp dari serat yang berasal dari kertas atau kertas
karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) atau dari bahan
selulosa berserat lainnya.
- Pulp dari linter kapas

karton yang dipulihkan (sisa dan skrap)
- Lain-lain, dari bambu

4704.29.OO
1639 4705.00.oo

1640
47.06

t64l 4706.10.00
t642 4706.20.OO

t643 4706.30.00
1644 - Lain-lain

- - Mekanis1645 4706.9t.OO
1646 - - Kimia

- - Diperoleh melalui kombinasi proses mekanis dan
kimia
Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan
skrap).
- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau
kertas atau kertas karton bergelombang

4706.92.OO
t647

t648 47.O7

1649 4707.rO.OO

1650
4707.20.OO

1651

t652 4707.90.OO

- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari
pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai
keseluruhann a
- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp
mekanik (misalnya, koran, jurnal dan barang cetak
semacam 1tu
- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir

- Lain-lain : 4602.90
4602.90.rO

t62t 4602.90.20
1622

4701.00.00
4702.OO.OO

1634
1635

- Puip dari serat yang berasai dari kertas atau kertas

4706.93.OO

4707.30.OO
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NO. URAIAN BARANG
Kapas, tidak digaruk atau disisir.

KODE HS
1653 5201.00.00
1654 Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock). 52.O2

1655 Sisa benang (termasuk sisa benang pintal) 5202.10.00
1656 Lain-lain :

1657 Garnetted stock
Lain-lain

Kapas, digaruk atau disisrr
Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak
dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang
dan garnetted stock).

5202.91.OO
1658 5202.99.OO
1659 5203.00.00
1660

53.01

1661 - Lena, mentah atau dibusukkan 5301.10.00
1662 - Lena, pecahan, dipisahkan bagian berkayu dari batang

dengan mesin penggiling, dibersihkan dengan sisir besi
atau diproses secara lain, tetapi tidak dipintal :

1663 - - Pecahan atau dipisahkan bagian berkayu dari batang
dengan mesin pe
- - Lain-1ain

5301.21.00

1664 5301.29.O0
1665 5301.30.00
t666 True hemp (Cannabis sativa L.), mentah atau diolah

tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp
(termasuk sisa benang dan garnetted stock).

53.02

t667 - True hemp, mentah atau dibusukkan s302.10.00
1668 - Lain-lain

Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak
termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah
tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut
(termasuk sisa benang dan garnetted stock).

5302.90.O0
r669

53.03

t670 - Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya, mentah
atau dibusukkan 5303.10.00

167r - Lain-lain
Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa
textilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak
dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau
dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari
serat itu (termasuk sisa beqang dan gernatted stock)

5303.90.OO

t673 - Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow
dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan
garnetted stock)
- Serat kelapa (coir) dan serat abaca:
- - Serat kelapa (coir), mentah
- - Serat kelapa lainnya
- - Serat abaca
- Lain-Lain

5so5.00.10

t674
5305.00.21
530s.o0.22
5305.O0.23

t67A

63.05

1680 6305.10

1681
1682

Kantong dan karung, darijenis yang digunakan untuk

- Dari seratjute atau serat tekstil kulit pohon lainnya

--Baru:
- - - Dari serat jute

- Tow lena atau sisa lena

t672

53.05

t675
t676
1677

5305.O0.90
t679

membungkus baranq.

dari pos 53.03 :

6305.10.1 1
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URAIAN BARANG
- - - Lain-lain
- - Bekas :

---Dariserat ute
- - - Lain-lain
- Dari ka S

- Dari bahan tekstil buatan :

NO. KODE HS
1683 6305.10. 19

1685 6305.10.21
1686 6305.10.29
t687 6305.20.00

- - Flexible intermediate bulk container : 6305.32
1690 - - - Dari bukan tenunan 6305.32.10
1691 - - - Rajutan atau kaitan 6305.32.20
t692 - - - Lain-lain 6305.s2.90
1693 - - Lain-lain, dari strip polietilen atau polipropilena atau

SC enlsn a
- - - Rajutan atau kaitan

6305.33

t694 6305.33.10
1695 - - - Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya 6305.33.20
1696 - - - Lain-lain 6305.33.90
).697 - - Lain-lain

- - - Dari bukan tenunan1698 6305.39.10
t699 - - - Rajutan atau kaitan 6305.39.20
1700 - - - Lain-lain 6305.39.90
t70l - Dari bahan tekstil lainnya : 6305.90
t702 - - Dari hem dari s 53.05 6305.90.10
1703 - - Dari kelapa (coir) dari pos 53.05 6305.90.20
1704 - - Lain-lain 6305.90.90

Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan
barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus
untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda
pengangkut.
- Dari logam tidak mulia

86.09

1706 8609.00.10
1707 - Lain-lain 8609.O0.90
1708 Perabotan lain dan bagiannya. 94.O3
t709 - - Dari bambu 9403.82.00
t710 - - Dari rotan 9403.83.00
t7lt - - Lain-lain :

---Fumecupboard
9403.89

t712 9403.89.10
t7).3 - - - Lain-lain 9403.89.90

- Bagian : 9403.90
17 t5 - - Dari subpos 94O3.7O.1O 9403.90.10
17 t6 - - Lain-lain

Bangunan prapabrikasi.
9403.90.90

t717
t718 - Dari kayu :

Sapu, sikat (termasuk sikat yang merupakan bagian dari
mesin, peralatan atau kendaraan), penyapu lantai
mekanis yang digerakkan dengan tangan, tidak
bermotor, pengepel dan kemucing; simpul dan jumbai
yang disiapkan untuk pembuatan sapu atau sikat; baki
dan roll pengeca! enyapu air (seiain rol ler squeegee).
- Sapu dan sikat, terdiri dari ranting atau bahan nabati
lainnya diikat menjadi satu, dengan atau tanpa gagang :

9406.10
t719

96.03

t720
9603.10

t684

1688
1689

6305.39

1705

1714

94.06
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NO. URAIAN BARANG KODE HS
t72l - - Sikat 9603. i0. 10
t722 9603.10.20
t723 Monopod, bipod, tripod dan barang qemacam itu. 96.20
1724 - Lain-lain 9620.00.90
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