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LAMPIRAN I 
 

PERUBAHAN KLASIFIKASI PRODUK TERTENTU 
 

LAMA BARU 
No No. HS Uraian Barang No. HS Uraian Barang 
     
1 0301.99.30.00 --- Ikan laut lainnya 0301.99.30 --- Ikan laut lainnya : 
    0301.99.30.10 ---- Ikan kerapu 
    0301.99.30.90 ---- Lain-lain 
       
2 0302.69.10.00 --- Ikan laut 0302.69.10 --- Ikan laut : 
    0302.69.10.10 ---- Ikan kerapu 
    0302.69.10.90 ---- Lain-lain 
       
3 0303.79.10.00 --- Ikan laut 0303.79.10 --- Ikan laut : 
    0303.79.10.10 ---- Ikan kerapu 
    0303.79.10.90 ---- Lain-lain 
       
4 1701.11.00.00 -- Gula tebu 1701.11.00 -- Gula tebu 
    1701.11.00.10 --- 

 
Dengan warna larutan (ICUMSA)  
minimal 1200 

    1701.11.00.90 --- Lain-lain 
       
5 2922.19.90 --- Lain-lain : 2922.19.90 --- Lain-lain : 
 2922.19.90.10 ---- Phenylpropatolamin HCl 2922.19.90.20 ---- Tramadol 
 2922.19.90.20 ---- Tramadol 2922.19.90.30 ---- Ketamin HCl 
 2922.19.90.30 ---- Ketamin HCl 2922.19.90.90 ---- Lain-lain 
 2922.19.90.90 ---- Lain-Lain    
       
6 2939.49.00.00 -- Lain-lain 2939.49.00 -- Lain-lain 
    2939.49.00.10 --- Fenilpropanolmain HCl (PPA) 
    2939.49.00.90 --- Lain-lain 
       
7 7208.10.10.10 --- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.10.10.10 --- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
8 7208.10.20.10 --- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.10.20.10 --- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
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LAMA BARU 

No No. HS Uraian Barang No. HS Uraian Barang 
9 7208.10.30.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.10.30.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
10 7208.10.90.10 --- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.10.90.10 ---- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
11 7208.25.10.10  Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.25.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
12 7208.25.91.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.25.91.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
13 7208.25.99.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.25.99.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
14 7208.26.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.26.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
15 7208.26.90.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.26.90.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
16 7208.27.11.10 ------ Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.27.11.10 ------ Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
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LAMA BARU 

No No. HS Uraian Barang No. HS Uraian Barang 
17 7208.27.19.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.27.19.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
18 7208.27.91.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.27.91.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
19 7208.27.99.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.27.99.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
20 7208.36.00.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.36.00.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
21 7208.37.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.37.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
22 7208.37.90.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.37.90.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
23 7208.38.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.38.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
24 7208.38.90.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7208.38.90.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 
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LAMA BARU 

No No. HS Uraian Barang No. HS Uraian Barang 
25 7208.39.90.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.39.90.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
26 7208.40.00.10 -- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung 
karbon kurang dari 0,6%, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

7208.40.00.10 -- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung 
karbon lebih dari 0,16% tetapi kurang dari 0,6 % untuk 
yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
27 7208.51.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 3.300 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% 
untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau 
yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.51.00.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 3.300 mm, mengandung karbon lebih dari 0,16% 
tetapi kurang dari 0,6%, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

       
28 7208.52.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 3.300 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% 
untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau 
yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.52.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 3.300 mm, mengandung karbon lebih dari 0,16% 
tetapi kurang dari 0,6%, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

       
29 7208.53.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 3.300 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% 
untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau 
yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.53.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 
dengan 3.300 mm, mengandung karbon lebih dari 0,16% 
tetapi kurang dari 0,6%, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

       
30 7208.54.00.10 --- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung 
karbon kurang dari 0,6%, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

7208.54.00.10 --- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung 
karbon lebih dari 0,16% tetapi kurang dari 0,6 % untuk 
yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
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LAMA BARU 

No No. HS Uraian Barang No. HS Uraian Barang 
31 7208.90.10.10 --- Dalam gulungan, dengan tebal diatas 2 mm, tegangan 

tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 1.250 
mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.90.10.10 --- Dalam gulungan, dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik 
maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, 
untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau 
yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not)  

       
32 7208.90.20.10 --- Dalam gulungan, dengan tebal diatas 2 mm, tegangan 

tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 1.250 
mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.90.10.10 --- Dalam gulungan, dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik 
maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, 
untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau 
yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not)  

       
33 7208.90.30.10 --- Dalam gulungan, dengan tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.90.30.10 --- Dalam gulungan, Dengan tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
34 7208.90.90.10 --- Dalam gulungan, dengan tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7208.90.90.10 --- Dalam gulungan, Dengan tegangan tarik maksimum 550 
Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
35 7211.13.91.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 3.300 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% 
untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau 
yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.13.91.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550Mpa, mengandung 
karbon kurang dari 0,6%, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

       
36 7211.13.92.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 3.300 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% 
untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau 
yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.13.92.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550Mpa, mengandung 
karbon kurang dari 0,6%, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

       
37 7211.13.99.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 3.300 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% 
untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau 
yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.13.99.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550Mpa, mengandung 
karbon kurang dari 0,6%, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 
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38 7211.14.11.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7211.14.11.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
39 7211.14.12.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7211.14.12.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
40 7211.14.19.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7211.14.19.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
41 7211.14.91.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7211.14.91.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
42 7211.14.92.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7211.14.92.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
43 7211.14.94.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7211.14.94.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
44 7211.14.99.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7211.14.99.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
45 7211.19.11.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai 

dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7211.19.11.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
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46 7211.19.12.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.19.12.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
47 7211.19.19.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.19.19.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
48 7211.19.91.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.19.91.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
49 7211.19.92.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.19.92.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
50 7211.19.93.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.19.93.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
51 7211.19.94.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.19.94.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

       
52 7211.19.99.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 

Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.19.99.10 ----- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 
Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
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LAMA BARU 

No No. HS Uraian Barang No. HS Uraian Barang 
53 7211.29.29.10 ----- Dengan tebal diatas 0.14mm, tetapi kurang dari 0.5mm, 

lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7211.29.29.10 ----- Dengan tebal diatas 0.14mm, tetapi kurang dari 0.5mm, 
untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

       
54 7213.91.91.00 ---- Baja Beton 7213.91.91 ---- Baja Beton 
    7213.91.91.10 ----- Mengandung karbon 0,77% atau lebih menurut beratnya 
    7213.91.91.90 ----- Lain-lain 
       

55 7213.99.91.00 ---- Baja Beton 7213.99.91 ---- Baja Beton 
    7213.99.91.10 ----- Mengandung karbon 0,77% atau lebih menurut beratnya 
    7213.99.91.10 ----- Lain-lain 
       

56 7304.21.00.00 -- Pipa bor 7304.21.00 -- Pipa bor : 
    7304.21.00.10 --- Pipa bor belum jadi (green pipe) dengna yield strenght 

kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan 
    7304.21.00.90 --- Lain-lain 
       

57 7304.29.00.00 -- Lain-lain 7304.29.00 -- Lain-lain : 
    7304.29.00.10 --- Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield 

strength kurang dari 80.000 Psi dan ujungnya belum 
dikerjakan 

    7304.29.00.90 --- Lain-Lain 
       
 
 
 
 
 
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd,- 

 
JUSUF ANWAR 
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PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK 
PRODUK PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, 

FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA 
 

LAMPIRAN II 
 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK TERTENTU 
 

NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 
(%) 

(1) (2) (3) (4) 
 01.01 Kuda, Keledai, bagai dan hinnie, hidup  
1. 0101.10.00.00 - Bibit 0 
 0101.90 - Lain-lain :  
2. 0101.90.10.00 -- Kuda pacu 5 
3. 0101.90.20.00 -- Kuda lainnya 5 
4. 0101.90.90.00 -- Lain lain 5 
     
 01.02 Binatang jenis lembu, hidup.  
5. 0102.10.00.00 - Bibit 0 
 0102.90 - Lain-lain :  
6. 0102.90.10.00 -- Sapi 0 
7. 0102.90.20.00 -- Kerbau 5 
8. 0102.90.90.00 -- Lain-lain 5 
     
    
 01.03 Babi,hidup.  
9. 0103.10.00.00 - Bibit 0 
  - Lain-lain :  

10. 0103.91.00.00 -- Berat kurang dari 50 kg 5 
11. 0103.92.00.00 -- Berat 50 kg atau lebih 5 
    
 01.04 Biri-biri dan kambing hidup.  
 0104.10 - Biri-biri :  

12. 0104.10.10.00 - Bibit 0 
13. 0104.10.90.00 - Lain-lain : 5 
 0104.20 - Biri-biri :  

14. 0104.20.10.00 - Bibit 0 
15. 0104.20.90.00 - Lain-lain : 5 
    
 01.05 Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.  
  - Berat tidak lebih dari 185 g :  
 0105.11 -- Ayam dari spesies Gallus domesticus :  

16. 0105.11.10.00 --- Ayam bibit 0 
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NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 

(%) 
(1) (2) (3) (4) 
17. 0105.11.20.00 --- Lain –lain  5 
 0105.12 -- Kalkun :  

18. 01.05.12.10.00 --- Kalkun bibit  0 
19. 0105.12.90.00 --- Lain –lain  5 
 0105.19 -- Lain –lain :  

20. 0105.19.10.00 --- Bebek Bibit 0 
21. 0105.19.20.00 --- Bebek lainnya 5 
22. 0105.19.30.00 --- Angsa bibit 5 
23. 0105.19.40.00 --- Angsa lainnya 5 
24. 0105.19.50.00 --- Ayam Guinea bibit 0 
25. 0105.19.90.00 --- Lain –lain   

  - Lain –lain :  
 0105.92 -- Ayam dari spesies Gallus domesticus berat tidak lebih dari 2.000 g  

26. 0105.92.10.00 --- Ayam bibit  0 
27. 0105.92.20.00 --- Ayam sabung 5 
28. 0105.92.90.00 --- Lain-lain 5 
 01.05.93 -- Ayam dari spesies Gallus domensticus berat lebih dari 2.000 g :  

29. 0105.93.10.00 --- Bibit 0 
30. 0105.93.20.00 --- Ayam sabung 5 
31. 0105.93.90.00 --- Lain-lain 5 
 0105.99 -- Lain-lain :  

32. 0105.99.10.00 --- Bebek bibit 0 
33. 0105.99.20.00 --- Bebek Lainnya 5 
34. 0105.99.30.00 --- Angsa, kalkun dan ayam guinea bibit 0 
35. 0105.99.40.00 --- Angsa, kalkun dan ayam guinea lainnya 5 
    
 0106 Binatang lainnya, hidup  
  Binatang menyusui :  

36. 0106.11.00.00 -- Primata 0 
37. 0106.12.00.00 -- Ikan Paus,lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusi dari ordo Cetacea); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo 

Sirenia) 
0 

38. 0106.19.00.00 -- Lain-lain 0 
39. 0106.20.00.00 - Binatang melata (termasuk ulat dan kura-kura/penyu)  
  - Burung :  

40. 0106.31.00.00 -- Burung pemangsa 0 
41. 0106.32.00.00 -- Psittaciformes (termasuk burung beo,parkit,macan dan Kakatua) 0 
42. 0106.39.00.00 -- Lain-lain 0 
 0106.90 - Lain-lain :  

43. 0106.90.10.00 -- Untuk konsumsi manusia 0 
44. 0106.90.90.00 -- Lain-lain 0 
    
 02.01 Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin  
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NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 

(%) 
(1) (2) (3) (4) 
45. 0201.10.00.00 - Karkas dan setengah karkas 5 
46. 0201.20.00.00 - Potongan daging lainnya, bertulang 5 
47. 0201.30.00.00 - Daging tanpa tulang 5 
    
 02.02 Daging binatang jenis lembu, beku  

48. 0202.10.00.00 - Karkas dan setengah karkas 5 
49. 0202.20.00.00 - Potongan daging lainnya, bertulang 5 
50. 0202.30.00.00 - Daging tanpa tulang 5 
    
 02.03 Daging babi segar, dingin atau beku  

51. 0203.11.00.00 -- Karkas dan setengah karkas 5 
52. 0203.12.00.00 -- Paha,bahu dan potongannya,bertulang 5 
53. 0203.19.00.00 -- Lain-lain  
  - Beku :  

54. 0203.21.00.00 -- Karkas dan setengah karkas 5 
55. 0203.22.00.00 -- Paha,bahu dan potongannya,bertulang 5 
56. 0203.29.00.00 -- Lain-lain 5 
    
 02 04 Daging biri-biri atau kambing segar, dingin atau beku  

57. 0204.10.00.00 - Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda,segar atau dingin 5 
  - Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin   

58. 0204.21.00.00 - Karkas dan setengah karkas 5 
59. 0204.22.00.00 - Potongan daging lainnya, bertulang 5 
60. 0204.23.00.00 - Daging tanpa tulang 5 
61. 0204.30.00.00 - Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda,beku 5 
62. 0204.41.00.00 - Karkas dan setengah karkas 5 
63. 0204.42.00.00 - Potongan daging lainnya, bertulang 5 
64. 0204.53.00.00 - Daging tanpa tulang 5 
65. 0204.50.00.00 - Daging Kambing 5 
66. 0205.00.00.00 Daging kuda,keledai,bagal atau hinnie segar, dingin atau beku.  
    
 02.06 Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin, beku.  

67. 0206.10.00.00 - Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin 5 
  - Dari binatang jenis lembu, beku :  

68. 0206.21.00.00 -- Lidah 5 
69. 0206.22.00.00 -- Hati 5 
70. 0206.29.00.00 -- Lain-lain 5 
71. 0206.30.00.00 - Dari babi segar atau dingin 5 
  - Dari babi, beku :  

72. 0206.41.00.00 -- Hati 5 
73. 0206.49.00.00 -- Lain-lain 5 
74. 0206.80.00.00 - Lain-lain, segar atau dingin 5 
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NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 

(%) 
(1) (2) (3) (4) 
75. 0206.90.00.00 - Lain-lain beku 5 
    
 02.07 Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05 segar, dingin, atau beku   
  - Dari ayam spesies Gallus domesticus :  

76. 0207.11.00.00 -- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin 5 
77. 0207.12.00.00 -- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku 5 
78 0207.13.00.00 -- Potongan dan sisanya,segar atau dingin 5 
 0207.14 -- Potongan dan sisanya, beku :  

79. 0207.14.10.00 --- Sayap 5 
80. 0207.14.20.00 --- Paha 25 
81. 0207.14.30.00 --- Hati 5 
82. 0207.14.90.00 --- Lain-lain 5 
  - Dari kalkun :  

83. 0207.24.00.00 -- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin 5 
84. 0207.25.00.00 -- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku 5 
85. 0207.26.00.00 -- Potongan dan sisanya, segar atau dingin 5 
 0207.27 -- Potongan dan sisanya, beku :  

86. 0207.27.10.00 --- Hati 5 
87. 0207.27.90.00 --- Lain-lain 5 
  - Dari bebek, angsa atau ayam guinea : 5 
 0207.32 -- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin :  

88. 0207.32.10.00 --- Dari bebek 5 
89. 0207.32.20.00 --- Dari angsa atau ayam guinea  
 0207.33 -- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku :  

90. 0207.33.10.00 --- Dari bebek 5 
91. 0207.33.20.00 --- Dari angsa atau ayam guinea 5 
92. 0207.34.00.00 -- Hati berlemak, segar atau dingin 5 
93. 0207.35.00.00 -- Lain-lain, segar atau dingin 5 
 0207.36 -- Lain-lain, beku  

94. 0207.36.10.00 --- Hati berlemak 5 
95. 0207.36.20.00 --- Potongan daging bebek 5 
96. 0207.36.30.00 --- Potongan daging angsa atau ayam guinea 5 
    
 02.08 Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.  

97. 0208.10.00.00 - Dari kelinci atau hare 5 
 0208.20.00 - Paha kodok :  

98. 0208.20.00.10 -- Segar atau dingin 5 
99. 0208.20.00.20 -- Beku 5 
100. 0208.40.00.00 - Dari ikan paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); dari manate dan dugong (binatang menyusi 

dari ordo Sirenia) 
5 

101. 0208.50.00.00 - Dari binatang melata (termasuk ular dan kura-kura/penyu) 5 
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NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 

(%) 
(1) (2) (3) (4) 
102. 0208.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
103. 0209.00.00.00 Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, asin, dalam air 

garam, kering atau diasap. 
5 

    
 02.10 Daging dan sisanya yang dapat dimakan, asin, dalam air garam, kering atau diasap, tepung dan tepung kasar dan daging dan sisanya 

yang dapat dimakan. 
 

  - Daging Babi :  
104. 0210.11.00.00 -- Bagian paha, bahu dan potongannya, bertulang 5 
105. 0210.12.00.00 -- Perut (streaky) dan potongannya  

 0210.19 -- Lain-lain :  
106. 0210.19.10.00 --- Bacon 5 
107. 0210.19.20.00 --- Paha, tanpa tulang 5 
108. 0210.19.90.00 --- Lain-lain 5 
109. 0210.20.00.00 - Daging binatang jenis lembu  5 

  - Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan :  
110. 0210.91.00.00 -- Dari primata 5 

  - Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan :  
111. 0210.92.00.00 -- Dari paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea); dari manatea dan dugong (binatang menyusui dari 

ordo Sirenia) 
5 

112. 0210.93.00.00 -- Dari binatang melata (termasuk ular dan kura-kura/penyu) 5 
 0210.99 -- Lain-lain :  

113. 0210.99.10.00 --- Daging ayam dipotong berbentuk kubus, kering-beku 5 
114. 0210.99.20.00 --- Kulit babi kering 5 
115. 0210.99.90.00 --- Lain-lain 5 

    
 03.01 Ikan hidup.  
 0301.10 - Ikan hias :  

116. 0301.10.10.00 -- Anak ikan 0 
117. 0301.10.20.00 -- Lain-lain, ikan air laut 5 
118. 0301.10.30.00 -- Lain-lain, ikan air tawar 5 

  - Ikan hidup lainnya :  
119. 0301.91.00.00 -- Ikan trout (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache dan oncorhyncus chryssogaster) 
 

120. 0301.92.00.00 -- Belut (Anguilla spp.)  
 0301.93 -- Ikan karper :  

121. 0301.93.10.100 -- Bibit ikan karper 0 
 0301.93.90 -- Lain-lain :  

122. 0301.93.90.10 --- Anak ikan 0 
123. 0301.93.90.90 --- Lain-lain 15 

 0301.99 -- Lain-lain :  
  --- Anak milkfish atau lapu-lapu :  
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NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 

(%) 
(1) (2) (3) (4) 
124. 0301.99.11.00 --- Untuk Pembibitan 0 
125. 0301.99.19.00 ---- Lain-lain 0 

  --- Anak ikan lainnya :  
126. 0301.99.21.00 --- Untuk pembibitan 0 
127. 0301.99.29.00 ---- Lain-lain 15 

 0301.99.30 --- Ikan laut lainnya :  
128. 0301.99.30.10 ---- Ikan kerapu 15 
129. 0301.99.30.90 ---- Lain-lain 15 

     
 0301.99.40 --- Ikan tawar lainnya :  

130. 0301.99.40.10 --- Tilapia 15 
131. 0301.99.40.90 ---- Lain-lain 15 

    
 03.02 Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04  
  - Ikan Salem (Salomonidae), tidak termasuk hati dan telur :  

132. 0302.11.00.00 -- Ikan trout (Salmo trutta,Orchyncuss clarki, Orcorhyncus gilae, Oconhyncus aquabnonita dan Orcorhynchus chrysogaster) 5 
133. 0302.12.00.00 -- Ikan salem Pasific (Orcorhyncus nerka, Orcorhyncus gorbuscha, Orcorhyncus keta, Orcorhyncus tscawytcha, Oncorchyncus kisutc, 

Oncorhyncus masou dan Oncorhyncus rhodurus), ikan salem Atlantik (Salmo Salar) dan ikan salem danube (hucho hucho) 
5 

134. 0302.19.00.00 -- Lain-lain 5 
  - Ikan pipih (Pleunectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae dan Citharidae), tidak termasuk hati dan telur :  

135. 0302.21.00.00 -- Ikan halibut (Reinhardtius, hippoglossoides, Hippglossus, Hippglossus stenolepis) 5 
136. 0302.22.00.00 -- Ikan plaice (Pleuronectes platessa) 5 
137. 0302.22.00.00 -- Ikan sole (solea spp.) 5 
138. 0302.29.00.00 -- Lain-lain  

  - Ikan tuna (dari genus Thunnus ), skipjack atau stripr-bellied bonito (Eutynnus (Katsuwonus) pelamis), tidak termasuk hati dan 
telur : 

 

139. 0302.31.00.00 -- Ikan albacore atau tuna bersirip panjang (Thunnus alalunga) 5 
140. 0302.32.00.00 -- Ikan tuna bersirip kuning (Thunnus albacares) 5 
141. 0302.33.00.00 -- Ikan Skipjack atau stripe-bellied bonito 5 
142. 0302.34.00.00 -- Ikan Tuna bermata besar (Thunnus obesus) 5 
143. 0302.35.00.00 -- Ikan tuna bersirip biru (Thunnus thynnus) 5 
144. 0302.36.00.00 -- Ikan tuna bersirip biru dari Selatan (Thunnus maccoyii) 5 
145. 0302.39.00.00 -- Lain-lain 5 
146. 0302.40.00.00 - Ikan herring (Clupea harengus,Clupea pallasi), tidak termasuk hati dan telur 5 
147. 0302.50.00.00 - Ikan cod (Gadus morhua, gadus ogac, gadus macrophalus) tidak termasuk hati dan telur :  
148. 0302.61.00.00 -- Ikan sarden (Sardina pillchardus, Saidinops spp.), sardinella (Saridenella spp.), brisling tau sprat (Sprattus sprattus) 5 
149. 0302.62.00.00 -- Ikan haddock (Melanogrammus aegiefinus) 5 
150. 0302.63.00.00 -- Coalfish (Pollachius virens) 5 
151. 0302.64.00.00 -- Ikan mackerel (Scomber scombrus, scomber austalasicus, Scomber japonicus) 5 
152. 0302.65.00.00 -- Dogfish dan hiu lainnya 5 
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(%) 
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153. 0302.66.00.00 -- Belut (Anguilla spp.) 5 

 0302.69 -- Lain-lain :  
 0302.69.10 --- Ikan laut :  

154. 0302.69.10.10 ---- Ikan kerapu 15 
155. 0302.69.10.90 ---- Lain-lain  5 

 0302.69.20 --- Ikan air tawar :  
156. 0302.69.20.10 ---- Tilapia 15 
157. 0302.69.20.90 ---- Lain-lain 5 

 0302.70.00 - Hati dan telur :  
158. 0302.70.00.10 -- Hati 5 
159. 0302.70.00.20 -- Telur 0 

    
 03.03 Ikan beku tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging lainnya dari pos 03.04  
  - Ikan salem Pasifik (Oncorhynchus nerka,Orcorhynchus gorbuscha, Orchorchiyncus keta, Oncorhyncus tschawytscha, Oncorhyncus 

kisutch, Orcorhyncus masou dan Oncorhynchus rhodurus), tidak termasuk hati dan telur : 
 

160. 0303.11.00.00 -- Ikan salem sockeye (Ikan Salem merah) (Orcorhyncus nerka) 5 
161. 0303.19.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Ikan salim lainnya, tidak termasuk hati dan telur :  
162. 0303.21.00.00 -- Ikan trout (Salmo trutta, Orchyncuss mykiss, Orchyncuss clarki, Orcorhyncus gilae,Oconhyncus aquabnonita, Orchyncuss apache 

dan Orcorhynchus chrysogaster)  
5 

163. 0303.22.00.00 -- Ikan salem Atlantik (Salmo salar) dan ikan salem Daube (Hucho-hucho) 5 
164. 0303.29.00.00 -- Lain-lain  

  - Ikan pipih (Pleuronectide, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae dan Citharidae), tidak termasuk hati dan telur :  
165. 0303.31.00.00 -- Ikan halibut (Reinhartius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 5 
166. 0303.32.00.00 -- Ikan plaice (Pleuronectes platessa) 5 
167. 0303.33.00.00 -- Ikan sole (Solea spp.) 5 
168. 0303.39.00.00 -- Lain-lain  

  - Ikan tuna (dari Genus Thunnus). Skipjack atau stripe-bellied bonito ((Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tidak termasuk hati dan 
telur : 

 

169. 0303.41.00.00 -- Ikan albacore atau tuna bersirip panjang (Thunnus alalunga) 5 
170. 0303.42.00.00 -- Ikan tuna bersirip kuning (thunnus albacares) 5 
171. 0303.43.00.00 -- Ikanskipjack atau stripe-bellied bonito 5 
172. 0303.44.00.00 -- Ikan tuna bermata besar (Thunnus obesus) 5 
173. 0303.45.00.00 -- Ikan tuna bersirip biru (Thunnus thynnus) 5 
174. 0303.46.00.00 -- Ikan tuna bersirip biru dari selatan (Thunnus maccoyii) 5 
175. 0303.49.00.00 -- Lain-lain 5 
176. 0303.50.00.00 - Ikan herring (Clupea harengus,Clupea pallasii), tidak termasuk hati dan telur 5 
177. 0303.60.00.00 - Ikan cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus marcephalus) tidak termasuk hati dan telur : 5 
178. 0303.71.00.00 -- Ikan sarden (Sardina pilchardus,Sardinop spp.), Sardinella (Sardinella spp.), brisling atau spras (Sparattus sparattus) 5 
179. 0303.72.00.00 -- Ikan haddock (Melanogrammus aeglefinus) 5 
180. 0303.73.00.00 -- Coafish (Pollachius virens) 5 
181. 0303.74.00.00 -- Ikan mackarel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus) 5 
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182. 0303.75.00.00 -- Dogfish dan hiu lainnya 5 
183. 0303.76.00.00 -- Belut (Anguilla spp.) 5 
184. 0303.77.00.00 -- Ikan bass laut (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus puntatus) 5 
185. 0303.78.00.00 -- Ikan hake (Merluccius spp, Urophicis spp.) 5 

 0303.79 -- Lain-lain :  
 0303.79.10 -- Ikan laut :  

186. 0303.79.10.10 ---- Ikan kerapu 15 
187. 0303.79.10.90 ---- Lain-lain 5 

 0303.79.20 --- Ikan air tawar :  
188. 0303.79.20.10 ---- Tilapia 15 
189. 0303.79.20.90 ----- Lain-lain 5 

 0303.80 - Hati dan telur :  
190. 0303.80.10.00 -- Hati 5 
191. 0303.80.20.00 -- Telur  0 

    
 03.04 Potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.  

192. 0304.10.00.00 - Segar atau dingin 15 
193. 0304.20.00.00 - Potongan ikan tanpa tulang,beku 15 
194. 0304.90.00.00 - Lain-lain 15 

    
 03.05 Ikan kering asin atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung 

kasar dan pellet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia. 
 

195. 0305.10.00.00 - Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia. 0 
196. 0305.20.00.00 - Hati dan telur, kering, diasapi, asin atau dalam air garam 5 
197. 0305.30.00.00 - Potongan ikan tanpa tulang, kering, diasin atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi  5 

  - Ikan diasapi, termasuk potongan ikan tanpa tulang :  
198. 0305.41.00.00 -- Ikan salem Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha., Orcorhynchus tsawyttscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou dan Oncorhynchus rhodurus), ikan salem Atlantic (Salmo salar) dan ikan salem Danube (hucho hucho) 
5 

199. 0305.42.00.00 -- Ikan herring (Clupea harengus, Clupea palasii) 5 
200. 0305.49.00.00 -- Lain-lain  

  - Ikan kering,asin maupun tidak tetapi tidak diasapi :  
201. 0305.51.00.00 -- Ikan cod (Gadus morhua, Gadus Ogac, gadus marocephalus) 5 

 0305.59 -- Lain-lain :  
202. 0305.59.10.00 --- Sirip ikan hiu 5 

 0305.59.90 --- Lain-lain :  
203. 0305.59.90.10 ---- Ikan teri 5 
204. 0305.59.90.90 ---- Lain-lain  

  - Ikan asin tetapi tidak kering atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam :  
205. 0305.61.00.00 -- Ikan herring (Clupea harengus, Clupea palasii) 5 
206. 0305.62.00.00 -- Ikan cod (gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 
207. 0305.63.00.00 -- Ikan anchovies (Eangraulis spp.) 5 

 0305.69.00 -- Lain-lain :  
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208. 0305.69.00.10 --- Ikan teri 5 
209. 0305.69.00.90 --- Lain-lain 5 

    
 03.06 Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam; krustasea, berkulit, dikukus atau 

direbus, dingin, beku, kering, diasin atau dalam air garam maupun tidak; tepung. Tepung kasar dan pelet dari krustasea, layak untuk 
dikomsumsi manusia. 

 

  - Beku :  
210. 0306.11.00.00 -- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp. Panulirus spp. jasus spp.) 5 
211. 0306.12.00.00 -- Lobster (Homarus spp.) 5 
212. 0306.13.00.00 -- Udang kecil dan udang biasa 5 
213. 0306.14.00.00 -- Kepiting 5 

 0306.19.00 -- Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pellet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia :  
214. 0306.19.00.10 --- Udang sungai 5 
215. 0306.19.00.90 --- Lain-lain 5 

 0306.19.00 -- Tidak beku :  
 0306.21 -- Lobster karang dan udang laut besar lainnya 

(Palinurus spp. Panulirus spp. Jasus spp.): 
 

216. 0306.21.10.00 --- Bibit 0 
217. 0306.21.20.00 --- Lain-lain, hidup 5 
218. 0306.21.30.00 ---- Segar atau dingin 5 
219. 0306.21.90.00 --- Lain-lain 5 

 0306.22 -- Lobster (Homarus spp.) :  
220. 0306.22.10.00 --- Bibit 5 
221. 0306.22.20.00 --- Lain-lain, Hidup 5 
222. 0306.22.30.00 --- Segar atau dingin 5 
223. 0306.22.40.00 --- Dikeringkan 5 
224. 0306.22.90.00 --- Lain-lain 5 

 0306.23 Udang kecil dan udang biasa :  
225. 0306.23.10.00 -- Bibit 0 
226. 0306.23.20.00 --- Lain-lain,hidup 5 
227. 0306.23.30.00 --- Segar atau dingin 5 
228. 0306.23.40.00 --- Dikeringkan 5 
229. 0306.23.90.00 --- Lain-lain 5 

 0306.24 -- Kepiting :  
230. 0306.21.10.00 --- Hidup 5 
231. 0306.24.20.00 --- Segar atau dingin 5 
232. 0306.24.90.00 --- Lain-lain 5 

 0306.29 -- Lain-lain, termasuk tepung,tepung kasar dan pellet dari udang-udangan, layak untuk dikonsumsi manusia :  
233. 0306.29.10.00 --- Hidup 5 
234. 0306.29.20.00 --- Segar atau dingin 5 
235. 0306.29.90.00 --- Lain-lain 5 
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 03.07 Moluska,berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam; invertebrata air selain krustea dan 

moluska, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam, tepung, tepung kasar dan pellet dari ivertebrata air selain 
krustea, layak untuk dikonsumsi manusia. 

 

 0307.10 - Tiram : 5 
236. 0307.10.10.00 -- Hidup 5 
237. 0307.10.20.00 -- Segar, dingin atau beku 5 
238. 0307.10.30.00 -- Kering, asin atau dalam air garam 5 

  - Kerang, termasuk kerang ratu, dari genera Pecten, chlamys atau Placopecten :  
 0307.10 - Tiram :  

236. 0307.10.10.00 -- Hidup 5 
237. 0307.10.20.00 -- Segar, dingin atau beku 5 
238. 0307.10.30.00 -- Kering, asin atau dalam air garam 5 

  - Kerang termasuk kerang ratu dari genera Pecten, Chlamys atau Placopecten :  
 0307.21 -- Hidup, segar atau dingin.  

239. 0307.21.10.00 --- Hidup 5 
240. 0307.21.20.000 --- Segar atau dingin 5 

 0307.29 -- Lain-lain :  
241. 0307.29.10.00 --- Beku 5 
242. 0307.29.20.00 --- Kering, asin atau dalam air garam 5 

  - Remis (Mylillus spp., Perna spp.) :  
 0307.31 -- Hidup,segar atau dingin :  

243. 0307.31.10.00 --- Hidup 5 
244. 0307.31.20.00 --- Segar atau dingin 5 

 0307.39 -- Lain-lain :  
245. 0307.39.10.00 --- Beku 5 
246. 0307.39.20.00 --- Kering, asin atau dalam air garam  5 

  - Cumi-cumi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) dan sotong (Omamastrephes spp. Loligo spp. Nototodarus spp. 
Sepioteuthis spp.) 

 

 0307.41 -- Hidup, segar atau dingin :  
247. 0307.41.10.00 --- Hidup 5 
248. 0307.41.20.00 --- Segar atau dingin 5 

 0307.49 -- Lain-lain :  
249. 0307.49.10.00 --- Beku 5 
250. 0307.49.20.00 --- Kering,asin atau dalam air garam 5 

  - Gurita (Octopus spp.) :  
 0307.51 -- Hidup, segar atau dingin :  

251. 0307.51.10.00 --- Hidup 5 
252. 0307.51.20.00 --- Segar atau dingin 5 

 0307.59 -- Lain-lain :  
253. 0307.59.10.00 --- Beku 5 
254. 0307.59.20.00 --- Kering, asin atau dalam air garam 5 

 0307.60 - Siput, selain siput laut :  
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255. 0307.60.10.00 -- Hidup 5 
256. 0307.60.20.00 -- Segar, dingin atau beku 5 
257. 0307.60.30.00 -- Kering,asin atau dalam air garam  

  - Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pellet dari ivertebrata air selain krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia :  
 0307.91 -- Hidup, segar atau dingin :  

258. 0307.91.10.00 --- Hidup 5 
259. 0307.91.20.00 --- Segar atau dingin 5 

 0307.99 -- Lain-lain :  
260. 0307.99.10.00 --- Beku  5 
261. 0307.99.10.00 --- Teripang, kering, diasin atau dalam air garam 5 

 0307.99.90 --- Lain-lain :  
262. 0307.99.90.10 ---- Ubur-ubur 5 
263. 0307.99.90.90 ---- Lain-lain 5 

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

264. 0401.10.00.00 - Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya 5 
265. 0401.20.00.00 - Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya 5 
266. 0401.30.00.00 - Dengan kandungan lemak melebihi 6% menurut beratnya 5 

     
 04.04 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 atau tidak, tidak dirinci atau dalam pos lainnya. 
 

 0404.10 - Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau tidak:   
  -- Layak untuk dikonsumsi manusia:  

267. 0404.10.11.00 --- Whey 5 
268. 0404.10.19.00 --- Lain-lain  5 

  -- Layak untuk makanan hewan:  
269. 0404.10.91.00 --- Whey 5 
270. 0404.10.99.00 --- Lain-lain  5 

 0404.90 - Lain-lain  
271. 0404.90.10.00 -- Dipekatkan, diberi bahan pemanis, dengan tambahan bahan pengawet, atau dalam kemasan kaleng yang disegel rapat.  5 
272. 0404.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 04.06 Keju dan dadih susu  

273. 0406.10.00.00 - Keju segar (tidak dimakan atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu 5 
 0406.20 - Keju parut fan keju bubuk dari semua jenis :  

274. 0406.20.10.00 -- Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg. 5 
275. 0406.20.90.00 -- Lain-lain 5 
276. 0406.30.00.00 - Keju olahan bukan parutan atau bubuk 5 
277. 0406.40.00.00 - Keju blue veined 5 
278. 0406.90.00.000 - Keju lainnya 5 
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 04.07 Telur unggas berkulit segar, diawetkan atau dimasak.  
  - Untuk ditetaskan:  

279. 0407.00.11.00 -- Telur ayam 0 
280. 0407.00.12.00 -- Telur bebek 0 
281. 0407.00.19.00 -- Lain-lain 0 

  - Lain-lain :  
282. 0704.00.91.00 -- Telur ayam 5 
283. 0407.00.92.00 -- Telur bebek 5 
284. 0407.00.99.00 -- Lain-lain 5 

    
 04.08 Telur unggas,tanpa kulit dan kuning telur, segar, kering, dikukus atau direbus, dibentuk. Beku atau diawetkan secara lain, mengandung 

tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak. 
 

  - Kuning telur :  
285. 0408.11.00.00 -- Kering  
286. 0408.19.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Lain-lain 5 
  - Lain-lain  

287. 0408.91.00.00 -- Kering 5 
289. 0408.99.00.00 -- Lain-lain 5 

    
 04.10 Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.  

290. 0410.00.10.00 - Sarang burung 5 
291. 0410.00.90.00 - Lain-lain 5 

    
292. 0501.00.00.00 Rambut manusia tidak dikerjakan, dicuci atau digosok maupun tidak; sisa rambut manusia. 5 

    
 05.02 Bulu atau kasar dari babi, babi ternak dan babi hutan; bulu berang-berang dan bulu bintang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari 

bulu atau bulu kasar semacam itu. 
 

293. 0502.10.00.00 - Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi 
Babi ternak dan babi hutan 

5 

294. 0502.90.00.00 - Lain-lain 5 
    

295. 0503.00.00.00 Bulu kuda dan sisa bulu kuda, disiapkan atau tidak sebagai suatu lapisan dengan atau tanpa bahan pembantu.  5 
296. 0504.00.00.00 Usus, kandungan kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongan segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau 

diasapi. 
 

    
 05.05 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, disuci hamakan atau dikerjakan untuk pengawetan, bubuk dan 
sisa dari bulu atau bagiannya. 

 

 0505.10 - Bulu unggas dari jenis yang digunakan untuk bahan pengisi, bulu halus :  
297. 0505.10.10.00 -- Bulu bebek 5 
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298. 0505.10.90.00 -- Lain-lain 5 

 0505.90 - Lain-lain :  
299. 0505.90.10.00 -- Bulu bebek 5 
300. 0505.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 05.06 Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), 

dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya, bubuk dan sisa tersebut. 
 

301. 0506.10.00.00 - Osein dan tulang dikerjakan dengan asam 5 
302. 0506.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 05.07 Gading,kulit kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk,tanduk,tanduk bercabang,kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku 

burung,cakar burung dan paruh burung tidak dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari 
produk tersebut. 

 

 0507.10 - Gading, bubuk gading dan sisanya :  
303. 0507.10.10.00 -- Cula badak;bubuk gading dan sisanya 5 
304. 0507.10.90.00 -- Lain-lain 5 

 0507.90 - Lain-lain :  
305. 0507.90.10.00 -- Tanduk, tanduk bercabang kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung,cakar burung dan paruh burung  
306. 0507.90.20.00 -- Kulit kura-kura 5 
307. 0507.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 05.08 Batu karang dan barang serupa itu, tidak dikerjakan secara sederhana tetapi dikerjakan lebih lanjut, kulit moluska, krustasea atau 

binatang lunak berkulit dan cuttle-bone tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, 
bubuk dan sisanya 

 

308. 0508.00.20.00 - Kulit moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak  
    

309. 0509.00.00.00 Spons alam hewani 5 
    
 05.10 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 lain. 
 

310. 0510.00.10.00 - Kantaridi 5 
311. 0510.00.20.00 - Kesturi  5 
312. 0510.00.90.00 - Lain-lain 5 

    
 05.11 Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain, binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia  
  - Lain-lain :  

313. 0511.10.00.00 - Mani dari binatang jenis lembu 0 
  - Lain-lain :  
 0511.91 -- Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3:  

314. 0511.91.10.00 -- Binatang mati dari Bab 3 5 
315. 0511.91.20.00 --- Telur ikan 15 
316. 0511.91.30.00 --- Telur artemia 0 
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317. 0511.91.40.00 --- Fish bladder  5 
318. 0511.91.90.00 --- Lain-lain 5 

     
 0511.99 -- Lain-lain :  
  --- Mani dari binatang peliharaan :  

319. 0511.99.11.00 ---- Dari babi, kambing atau biri-biri  0 
320. 0511.99.19.00 ---- Lain-lain 0 
321. 0511.99.20.00 --- Telur ulat sutra 0 
322. 0511.99.90.00 --- Lain-lain 5 

    
 06.01 Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga, tanaman dan 

akar chicory selain akar dari pos 12.12 
 

323. 0601.10.00.00 - Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman  
 0601.20 - Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang di bawah tanah, tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan 

akar chicory : 
 

324. 0601.20.10.00 -- Tanaman chicory 10 
325. 0601.20.20.00 -- Akar chicory 5 
326. 0601.20.90.00 -- Lain-lain 10 

    
 06.02 Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkokan, sulur jamur.  
 0602.10 - potongan dan cangkokan tanpa akar :  

327. 0602.10.10.00 -- Potongan dan cangkokan anggrek 25 
328. 0602.10.20.00 -- Kayu karet 0 
329. 0602.10.90.00 -- Lain-lain 10 
330. 0602.20.00.00 - Pohon, belukar dan semak, dicangkok atau tidak, yang buah atau bijinya dapat dimakan 10 
331. 0602.30.00.00 - Rhododendron dan azalea, dicangkok atau tidak 10 
332. 0602.40.00.00 - Mawar, dicangkok atau tidak 10 

 0602.90 - Lain-lain :  
333. 0602.90.10.00 -- Potongan dan cangkokan anggrek yang berakar 25 
334. 0602.90.20.00 -- Anakan anggrek 0 
335. 0602.90.30.00 -- Tanaman aquarium 5 
336. 0602.90.40.00 -- Tunggul karet bertunas 10 
337. 0602.90.50.00 -- Anakan karet bertunas 10 
337. 0602.90.50.00 -- Anakan karet 10 
338. 0602.90.60.00 -- Tunas karet 0 
339. 0602.90.90.00 -- Lain-lain 10 

    
 06.03 Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karanngan bunag atau untuk keperluan pajangan, segar, kering, dicelup, 

dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain  
 

 0603.10 - Segar :  
340. 0603.10.10.00 -- Anggrek 25 
341. 0603.10.90.00 -- Lain-lain 25 
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342 0603.90.00.00 - Lain-lain 25 

    
 06.04 Daun, dahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga dan rumput, atau kuncup mosse dan lumut lichen, dari jenis yang cocok 

untuk karangan bunga, atau keperluan pajangan, segar, kering, dicelup, dikelantang, diresapi atau diolah secara lain. 
 

343. 0604.10.00.00 - Lumut mosse dan lumut lichen 20 
  - Lain-lain :  

344. 0604.91.00.00 -- Segar 20 
345. 0604.99.00.00 -- Lain-lain 20 

    
 07.01 Kentang, segar atau dingin.  

346. 0701.10.00.00 - Bibit 0 
347. 0701.90.00.00 -- Lain-lain 25 

    
348. 0702.00.00.00 Tomat,segar atau dingin. 5 

 07.03 Bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran dan sejenis lainnya, segar atau dingin  
 0703.10 - Bawang dan bawang merah :  
  -- Bawang :  

349. 0703.10.11.00 --- Umbi untuk dibudidayakan 0 
350. 0703.10.19.00 --- Lain-lain 5 

  -- Bawang merah :  
351. 0703.10.21.00 --- Umbi untuk dibudidayakan 0 
352. 0703.10.29.00 --- Lain-lain 25 

 0703.20 - Bawang putih :  
353. 0703.20.10.00 -- Umbi untuk dibudidayakan 0 
354. 0703.20.90.00 -- Lain-lain 5 

 0703.90 - Bawang bakung/perai dan sayuran sejenis :  
355. 0703.90.10.00 -- Umbi untuk dibudidayakan 0 
356. 0703.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 07.04 Kubis, bunga kol, kohirabi, kale dan brassica sejenis yang dapat dimakan segar atau dingin.  
 0704.10 - Bunga kol dan brokoli bongkolan :  

357. 0704.10.10.00 -- Bunga kol 5 
358. 0704.10.20.00 -- Brokoli bongkolan 5 
359. 0704.20.00.00 - Kubis Brussel 5 

 0704.90 - Lain-lain :  
360. 0704.90.10.00 -- Kubis 5 
361. 0704.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 07.05 Selada (Laactuca sativa) dan chicory (Cichorium spp.) segar atau dingin  
  - Selada :  

362. 0705.11.00.00 -- Selada kubis (selada bongkolan) 5 
363. 0705.19.00.00 -- Lain-lain 5 
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  - Chicory :  

364. 0705.21.00.00 -- Witloof chicory (Cichorium intybus var foliosum) 5 
365. 0705.29.00.00 -- Lain-lain 5 

    
 07.06 Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, cereciac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.  
 0706.10 - Wortel dan lobak cina :  

366. 0706.10.10.00 -- Wortel 25 
367. 0706.10.30.00 -- Lobak cina 5 
368. 0706.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
369. 0707.00.00.00 Ketimun dan ketimun acar, segar atau dingin.  

    
 07.08 Sayuran potongan,dikupas atau tidak, segar atau dingin  

370. 0708.10.00.00 - Kacang kapri (Pisum sativum) 5 
371. 0708.20.00.00 - Kacang (Vigna spp. Phaseolus spp.) 5 
372. 0708.90.00.00 - Sayuran potongan lainnya 5 

    
 07.09 Sayuran lainnya, segar atau dingin.  

373. 0709.10.00.00 - Globe artisok 5 
374. 0709.20.00.00 - Asparagus 5 
375. 0709.30.00.00 - Terung 5 
376. 0709.40.00.00 - Seledri selain celeriac 5 

  - Jamur dan cendawan tanah :  
377. 0709.51.00.00 - Jamur dari genus Agaricus 5 
378. 0709.52.00.00 - Cendawan tanah 5 
379. 0709.59.00.00 -- Lain-lain 5 

 0709.60 - Buah dari genus Capsicum atau dari Genus Pimenta :  
380. 0709.60.10.00 -- Cabe, selain dari cabe besar 5 
381. 0709.60.90.00 -- Lain-lain 5 
382. 0709.70.00.00 - Bayam, bayam New Zealand dan bayam orache (bayam kebun)  
383. 0709.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 07.10 Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku  

384. 0710.10.00 - Kentang 5 
  - Sayuran potongan, dikupas atau tidak :  

385. 0710.21.00.00 -- Kacang kapri (Pisum sativum) 5 
386. 0710.22.00.00 -- Kacang (Vigna spp. Phaseolus spp) 5 
387. 0710.29.00.00 -- Lain-lain 5 
388. 0710.30.00.00 - Bayam , Bayam Newland dan bayam orache(bayam kebun) 5 
389. 0710.40.00.00 - Jagung manis 5 
390. 0710.80.00.00 - Sayuran lainnya 5 
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391. 0710.90.00.00 - Campuran sayuran 5 

    
 07.11 Sayuran yang diawetkan sementara (misalnya, dengan gas belerang dioksida dalam air garam, air belerang atau larutan pengawet 

lainnya). Tetapi tidak cocok untuk dikonsumsi langsung. 
 

 0711.20 - Buah zaitun :  
392. 0711.20.10.00 -- Diawetkan dengan gas belerang dioksida 5 
393. 0711.20.90.00 -- Lain-lain 5 

     
 0711.30 - Caper :  

394. 0711.20.10.00 - Diawetkan dengan gas belerang dioksida 5 
395. 0711.30.90.00 -- Lain-lain 5 

 0711.40 - Ketimun dan ketimun acar :  
396. 0711.40.10.00 -- Diawetkan dengan gas belerang dioksida 5 
397. 0711.40.90.00 -- Lain-lain 5 

  - Jamur dan cendawan tanah :  
398. 0711.51.00.00 -- Jamur dari genus Agaricus 5 
399. 0711.59.00.00 -- Lain-lain 5 

 0711.90 - Sayuran lainnya, campuran sayuran :  
400. 0711.90.10.00 -- Jagung manis 5 
401. 0711.90.20.00 -- Cabe 5 
402. 0711.90.30.00 --  Bawang, diawetkan dengan gas belerang dioksida 5 
403. 0711.90.40.00 -- Bawang, diawetkan dengan gas belerang dioksida 5 
404. 0711.90.50.00 -- Lain-lain, diawetkan selain dengan gas belerang dioksida 5 
405. 0711.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 07.12 Sayuran kering, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut  

406. 0712.20.00.00 - Bawang 5 
  - Jamur, jamur kuping (Auricularia spp) jamur jeli (Tremella spp.) dan cendawan tanah :  

407. 0712.31.00.00 -- Jamur dari Genus Agaricus 5 
408. 0712.32.00.00 -- Jamur kuping (Aucularia spp) 5 
409. 0712.33.00.00 -- Jamur jeli (Tremella spp) 5 

 0712.39 -- Lain-lain :  
410. 0712.39.10.00 --- Cendawan tanah 5 
411. 0712.39.20.00 --- Shiitake (dong-gu) 5 
412. 0712.39.90.00  Lain-lain 5 
413. 0712.90.00.00 - Sayuran lainnya; campuran sayuran 5 

    
 07.13 Sayuran potongan kering, dikupas, dikuliti atu dibelah maupun tidak.  
 0713.10 - Kacang kapri (Pisum sativum).  

414. 0713.10.10.00 -- Untuk disemai 0 
415. 0713.10.90.00 -- Lain-lain 5 

 0713.20 - Chicpeas (garbanzos)  
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416. 0713.20.10.00 -- Untuk disemai 0 
417. 0713.20.90.00 -- Lain-lain 5 

  - Kacang (Vigna spp, Phaseolus spp) :  
 0713.31 -- Kacang dari spesies Vigna mungo (L) Hepper atau Vigna radiata (L) Wildzek :  

418. 0713.31.10.00 --- Untuk disemai 0 
419. 0713.31.90.00 --- Lain-lain  

 0713.32 -- Kacang merah kecil (Adzuki) (Phaleous atau Vigna angularis) 5 
420. 0713.32.10.00 --- Untuk disemai 0 
421. 0713.32.90.00 --- Lain-lain 5 

 0713.33 -- Kacang merah, termasuk kacang buncis (Phaseolus vulgaris): 5 
422. 0713.33.10.00 --- Untuk disemai 0 
423. 0713.33.90.00 --- Lain-lain 5 

 0713.39 -- Lain-lain :  
424. 0713.39.10.00 --- Untuk disemai 0 
425. 0713.39.90.00 --- Lain-lain 5 

 0713.40 - Miju-miju :  
426. 0713.40.10.00 -- Untuk disemai  0 
427. 0713.40.90.00 -- Lain-lain 5 

 0713.50 - Kacang babi (Viciafaba var, major) dan kacang kuda (vicia faba var, equina, Vicia faba var, minor) :  
428. 0713.50.10.00 -- Untuk disemai 0 
429. 0713.50.90.00 -- Lain-lain 5 

 0713.90 - Lain-lain :  
430. 0713.90.10.00 -- Untuk disemai 0 
431. 0713.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 07.14 Ubi kayu, arrowroot, salep, k\jerusalem, artichoke, ubi jalar serta akar-akaran dan bonggol-bonggolan semacam itu yang mengandung 

banyak pati atau inulin, segar, dingin, beku atau kering, dalam bentuk irisan maupun tidak atau dalam bentuk pelet, empulur sagu 
 

 0714.10 - Ubi kayu (cassava) :  
432. 0714.10.10.00 -- Diiris atau dalam bentuk pelet 5 
433. 0714.10.90.00 -- Lain-lain 5 
434. 0714.20.00.00 - Ubi jalar 5 

 0714.90 - Lain-lain :  
435. 0714.90.10.00 -- Empulur sagu 5 
436. 0714.90.90.00 -- Lain-lain  

    
 08.01 Kelapa, kacang Brasil dan kacang mede, segar atau kering, dikupas atau dikuliti maupun tidak  
  - Kelapa :  

437. 0801.11.00.00 -- Diparut atau dikeringkan 5 
438. 0801.19.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Kacang Brazil :  
439. 0801.21.00.00 -- Berkulit 5 
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440. 0801.22.00.00 -- Dikupas 5 

  - Kacang mede  
441. 0801.31.00.00 -- Berkulit 5 
442. 0801.32.00.00 -- Berkupas 5 

    
 08.02 Buah bertempurung lainnya, segar atau kering, dikupas atau dikuliti maupun tidak  
  - Almond  

443. 0802.11.00.00 -- Berkulit 5 
444. 0812.12.00.00 -- Dikupas 5 

  - Hazelnut atau filbert (Corylus spp)  
445. 0802.21.00.00 -- Berkulit 5 
446. 0802.22.00.00 -- Dikupas 5 

  - Walnut :  
447. 0802.31.00.00 - Berkulit 5 
448. 0802.32.00.00 - Dikupas 5 

 0802.40.00 - Chesnut (Castanea spp) :  
449. 0802.40.00.10 -- Berkulit 5 
450. 0802.40.00.20 -- Dikupas 5 
451. 0802.50.00.00 - Pistachio 5 

 0802.90 - Lain-lain :  
452. 0802.90.10.00 -- Biji pinang (betel nuts) 5 
453. 0802.90.90.00 -- Lain-lain : 5 

    
454. 0803.00.00.00 Pisang, termasuk plantain, segar atau kering. 5 

    
 08.04 Korma buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis segar atau kering.  

455. 0804.10.00.00 - Korma 5 
456. 0804.20.00.00 - Buah ara 5 
457. 0804.30.00.00 - Nanas 5 
458. 0804.40.00.00 - Alpokat 5 

 0804.50.00 - Jambu, mangga dan manggis  
459. 0804.50.00.10 -- Jambu 5 
460. 0804.50.00.20 -- Mangga 25 
461. 0804.50.00.30 -- Manggis 5 

    
 08.05 Buah jeruk segar atau kering  
 0805.10.00 - Orange :  

462. 0805.10.00.10 -- Segar 5 
463. 0805.10.00.20 -- Kering 5 
464. 0805.20.00.00 - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma) ; clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya 25 

 0805.40.00 - Grapefruit :  
465. 0805.40.00.10 - Segar 5 



www.peraturanpajak.com      Page : 28     info@peraturanpajak.com  

 
NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 

(%) 
(1) (2) (3) (4) 
466. 0805.40.00.20 -- Kering 5 
467. 0805.50.00.00 - Lemon (Citrus lemon, citrus limonum) dan limau (citrus aurantifolia,citrus latifolia)  
468. 0805.90.00.00 - Lain-lain 5 

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

471. 0807.11.00.00 -- Semangka 5 
472. 0807.19.00.00 -- Lain-lain 5 
473. 0807.20.00.00 - Papaya 5 

    
 08.08 Apel,pir dan quince,segar.  

474. 0808.10.00.00 - Apel 5 
475. 0808.20.00.00 - Pir dan quince 5 

    
 08.09 Aprikot,ceri,persik (termasuk nektarin), plum dan sloe, segar.  

476. 0809.10.00.00 - Aprikot 5 
477. 0809.20.00.00 - Ceri 5 
478. 0809.30.00.00 - Persik, termasuk nektarin 5 
479. 0809.40.00.00 - Plum dan sloe 5 

    
 08.10 Buah lainnya, segar.  

480. 0810.10.00.00 - Stroberi 5 
481. 0810.20.00.00 - Rasberi, blacberry, mulberrry, dan loganberry 5 
482. 0810.30.00.00 - Currant hitam,putih dan merah dan gooseberry 5 
483. 0810.40.00.00 - Canberry, bilberry dan buah lainnya dari genus Vaccinium. 5 
484. 0410.50.00.00 - Buah kiwi 5 
485. 0810.60.00.00 - Durian  5 

 0810.90 - Lain-lain :  
486. 0810.90.10.00 -- Lengkeng 5 
487. 0810.90.20.00 -- Leci 5 
488. 0810.90.90.00 --  Lain-lain 5 

    
 08.11 Buah dan buah bertempurung, tidak dimasak atau dikukus atau direbus, beku, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya 

maupun tidak. 
 

489. 0811.10.00.00 - Stroberi 5 
490. 0811.20.00.00 - Rasberi, blackbeery, mulberry, loganberry, currant, putih atau merah dan gooseberry 5 

 0811.90.00 - Lain-lain : 5 
491. 0811.90.00.10 -- Mangandung gula 5 
492. 0811.90.00.20 -- Tidak mengandung gula 5 

    
 08.12 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 dikonsumsi langsung. 
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493. 0812.10.00.00 - Ceri 5 
494. 0812.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 08.13 Buah kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampai dengan 08.06, campuran dari buah bertempurung atau buah kering dari Bab 

ini. 
 

495. 0813.10.00.00 - Aprikot 5 
496. 0813.20.00.00 - Prune  5 
497. 0813.30.00.00 - Apel 5 
498. 0813.40.00.00 - Buah lainnya 5 
499. 0813.50.00.0000 - Campuran dari buah bertempurung atau kering dari Bab ini 5 

    
 08.14 Kulit buah jeruk atau melon (termasuk semangka), segar, beku, kering atau diawetkan sementara dalam air garam, air belerang atau 

dalam larutan pengawet lainnya. 
 

500. 0814.00.00.10 - Segar 5 
501. 0814.00.00.20 - Beku 5 
502. 0814.00.00.30 - Kering 5 
503. 0814.00.00.90 - Lain-lain 5 

    
 09.01 Kopi digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan 

berapapun. 
 

  - Kopi, tidak digongseng :  
 0901.11 -- Tidak dihilangkan kafeinnya :  

504. 0901.11.10.00 --- Arabika WIB atau Robusta OIB 5 
505. 0901.11.90.00 --- Lain-lain 0 

 0901.11 -- Dihilangkan kafeinnya :  
506. 0901.12.10.00 --- Arabika WIB atau Robusta OIB 5 
507. 0901.12.90.00 --- Lain-lain 0 

  - Kopi, digongseng :  
 0901.21 -- Tidak dihilangkan kafeinnya :  

508. 0901.21.10.00 --- Tidak ditumbuk 5 
509. 0901.21.2.00 --- Ditumbuk 5 

 0901.22 -- Dihilangkan kafeinnya :  
510. 0901.22.10.00 -- Tidak ditumbuk 5 
511. 0901.22.20.00 -- Ditumbuk 5 
512. 0901.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 09.02 Teh, diberi rasa maupun tidak.  
 0902.10 - Teh hijau (tidak difermentasi) dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg ;  

513. 0902.10.10.00 -- Daun 5 
514. 0902.10.90.00 -- Lain-lain 5 

 0902.20 - Teh hijau lainnya (tidak difermentasi) :  
515. 0902.20.10.00 -- Daun 5 
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516. 0902.10.90.00 -- Lain-lain 5 

 0902.30 - Teh hitam (difermentasi) dan difermentasi sebagian, dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg :  
517. 0902.30.10.00 -- Daun 5 
518. 0902.30.90.00 -- Lain-lain 5 

 0902.40 - Teh hitam lainnya (difermentasi) dan the lainnya yang difermentsi sebagian :  
519. 0902.40.10.00 -- Daun 5 
520. 0902.40.90.00 -- Lain-lain 5 

    
521. 0903.00.00.00 Mate. 5 

    
 09.04 Lada dari genus Piper; kering atau dihancurkan atau buah yang digiling dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta.  
  - Lada :  
 0904.11 -- Tidak dihancurkan atau ditumbuk : 5 

522. 0904.11.10.00 --- Putih 5 
523. 0904.11.20.00 --- Hitam 5 
524. 0904.11.90.00 --- Lain-lain 5 

 0904.12 -- Dihancurkan atau ditumbuk : 5 
525. 0904.12.10.00 --- Putih 5 
526. 0904.12.20.00 --- Hitam 5 
527. 0904.12.90.00 --- Lain-lain 5 

    
 0904.20 Buah dari Genus Capsicum atau dari Genus Pimenta, kering atau dihancurkan atau ditumbuk :  

528. 0904.20.10.00 -- Cabe, kering 5 
529. 0904.20.20.00 -- Cabe, Dihancurkan atau ditumbuk 5 
530. 0904.20.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 09.05 Panili  

531. 0905.00.00.10 - Utuh 5 
532. 0905.00.00.90 - Lain-lain 5 

    
 09.06 Kayu manis dan bunga kayu manis.  

533. 0906.10.00.00 - Tidak dihancurkan atau ditumbuk 5 
534. 0906.20.00.00 - Dihancurkan atau ditumbuk ditumbuk 5 

    
 09.07 Cengkeh (utuh,bunga dan tangkai).  

535. 0907.00.00.10 - Utuh 5 
536. 0907.00.00.20 - Bunga dan tangkai 5 

    
 09.08 Biji pala, bunga pala dan kapulaga  
 0908.10.00 - Biji pala  

537. 0908.10.00.10 -- Berkulit 5 
538. 0908.10.00.20 -- Dikupas 5 



www.peraturanpajak.com      Page : 31     info@peraturanpajak.com  

 
NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 

(%) 
(1) (2) (3) (4) 
539. 0908.20.00.00 - Bunga pala 5 
540. 0908.30.00.00 - Kapulaga 5 

    
 09.09 Biji adas manis, badian, adas pedas, ketumbar, jintan hitam atau jintan; buah juniper.  
 0909.10 - Biji adas manis atau badian :  

541. 0909.10.10.00 -- Dari adas manis 5 
542. 0909.10.20.00 -- Dari badian 5 
543. 0909.20.00.00 - Biji ketumbar 5 
544. 0909.30.00.00 - Biji jintan hitam 5 
545. 0909.40.00.00 - Biji jintan 5 
546. 0909.50.00.00 - Biji adas pedas;buah juniper 5 

    
 09.10 Jahe, saffron, turmeric (curcuma), tyme, daun salam, kari dan rempah-rempah lainnya.  

547. 0910.10.00.00 - Jahe 5 
548. 0910.20.00.00 - Safron 5 
549. 0910.30.00.00 - Turmeric (Curcuma) 5 
550. 0910.40.00.00 - Tyme, daun salam 5 
551. 0910.50.00.00 - Kari  5 

  - Rempah-rempah lainnya :  
552. 0910.91.00.00 -- Campuran seperti dimaksud dalam Catatan 1 pada Bab ini 5 
553. 0910.99.00.00 -- Lain-lain 5 

    
 10.01 Gandum dan meslin  

554. 1001.10.00.00 - Gandum durum 0 
 1001.90 - Lain-lain :  
  --- Untuk dikonsumsi manusia :  

555. 1001.90.11.00 --- Meslin 5 
556. 1001.90.19.00 --- Lain-lain 0 

  -- Lain-lain :  
557. 1001.90.91.00 --- Meslin 5 
558. 1001.90.99.00 --- Lain-lain 0 

    
559. 1002.00.00.00 Gandum hitam 5 
560. 1003.00.00.00 Barli 0 
561. 1004.00.00.00 Oat 5 

    
 10.05 Jagung   

562. 1005.10.00.00 - Benih 0 
 1005.90 - Lain-lain :  

563. 1005.90.10.00 -- Jagung brondong 5 
564. 1005.90.90.00 -- Lain-lain 5 

 10.05 Beras  
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 1006.10 - Beras berkulit (padi gabah) :  
565. 1006.10.10.00 -- Cocok untuk disemai 450 
566. 1006.10.90.00 -- Lain-lain 450 

 1006.30 - Gabah dikuliti :  
567. 1006.20.10.00 -- Beras Thai hom mali 450 
568. 1006.20.90.00 -- Lain-lain 450 

 1006.30 - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak :  
  -- Beras wangi :  

569. 1006.30.11.00 --- Utuh 450 
570. 1006.30.12.00 --- Tidak lebih dari 5% yang pecah 450 
571. 1006.30.13.00 --- Lebih dari 5% tetapi kurang dari 10% yang pecah 450 
572. 1006.30.14.00 --- Lebih dari 10% tetapi kurang dari 25% yang pecah 450 
573. 1006.30.19.00 --- Lain-lain 450 
574. 1006.30.20.00 -- Beras setengah matang 450 
575. 1006.30.30.00 -- Beras ketan (pulut) 450 
576. 1006.30.40.00 -- Beras Basmati 450 
577. 1006.30.50.00 -- Beras Thai hom mali 450 

  -- Lain-lain 450 
578. 1006.30.61.00 --- Utuh 450 
579. 1006.30.62.00 --- Tidak lebih dari 5% yang pecah 450 
580. 1006.30.63.00 --- Lebih dari 5% tetapi kurang dari 10% yangpecah 450 
581. 1006.30.64.00 --- Lebih dari 10% tetapi kurang dari 25% yang pecah 450 
582. 1006.30.69.00 --- Lain-lain 450 
583. 1006.40.00.00 - Beras pecah 450 

    
584. 1007.00.00.00 Butiran sorghum. 0 

    
 10.08 Buckwheat,millet dan biji canary,Serenalia lainnya.  

585. 1008.10.00.00 - Buchwheat 5 
586. 1008.20.00.00 - Millet 5 
587. 1008.30.00.00 - Biji canary 5 
588. 1008.90.00.00 - Serealia lainnya 5 

    
 11.01 Tepung gandum atau tepung meslin  

589. 1101.00.10.00 - Tepung gandum 5 
590. 1101.00.20.00 - Tepung meslin 5 

    
 11.02 Tepung serealia selain gandum atau meslin.  

591. 1102.10.00.00 - Tepung gandum hitam 5 
592. 1102.20.00.00 - Maizena (tepung jagung) 5 
593. 1102.30.00.00 - Tepung beras 450 
594. 1102.90.00.00 - Lain-lain 0 
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 11.03 Menir, tepung kasar dan pelet serealia   
  - Menir dan tepung kasar :  
 1103.11 -- Dari gandum :  

595. 1103.11.10.00 --- Bulgor 0 
596. 1103.11.90.00 --- Lain-lain 5 
597. 1103.13.00.00 -- Dari jagung 5 

 1103.19 -- Dari serealia lainnya  
598. 1103.19.10.00 --- Dari meslin 0 
599. 1103.19.20.00 --- Dari beras 5 
600. 1103.19.90.00 --- Lain-lain 5 
601. 1103.20.00.00 - Pelet  

    
 11.04 Butir serealia dikerjakan secara lain (misalnya, dikuliti, digiling, dipipihkan, dikikis, diiris atau dipecah), kecuali beras dari pos 10.06; 

lembaga serealia, utuh, digiling, dipipihkan atau ditumbuk. 
 

  - Butir, digiling atau dipipihkan :  
602. 1104.12.00.00 -- Dari oats 5 

 1104.19 -- Dari serealia lainnya :  
603. 1104.19.10.00 --- Dari jagung 5 
604. 1104.19.90.00 -- Lain-lain 5 

  - Butir yang dikerjakan secara lain (misalnya, dikuliti, dikikis, diris atau dipecah) :  
605. 1104.22.00.00 -- Dari oats 5 
606. 1104.23.00.00 -- Dari jagung 5 

 1104.29 -- Dari serealia lainnya :  
607. 1104.29.10.00 --- Bulgur  5 
608. 1104.29.90.00 --- Lain-lain  5 
609. 1104.30.00.00 - Lembaga serealia, utuh, digiling, dipipihkan 5 

   atau ditumbuk  
 11.05  Tepung, tepung kasar, bubuk, serpih, butir dan pelet kentang.  

610. 1105.10.00.00 - Tepung, tepung kasar dan bubuk 5 
611. 1105.20.00.00 - Serpih, butir dan pelet 5 

     
 11.06 Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sayuran polongan kering dari pos 07.13 dari sagu atau dari akar atau bonggol dari pos 07.14 atau 

dari produk Bab 8. 
 

612. 1106.10.00.00 - Dari sayuran polongan kering dari pos 07.13 5 
 1106.20 - Dari sagu, akar atau bonggol dari pos 07.14:  

613. 1106.20.10.00 -- Dari ubi kayu (cassava) 5 
  -- Dari sagu :  

614. 1106.20.21.00 -- Tepung kasar dari sagu 5 
615. 1106.20.29.00 -- Lain-lain 5 
616. 1106.20.90.00 -- Lain-lain 5 
617. 1106.30.00.00 - Dari produk Bab 8 5 



www.peraturanpajak.com      Page : 34     info@peraturanpajak.com  

 
NO.  URAIAN BARANG BEA MASUK 

(%) 
(1) (2) (3) (4) 

     
 11.07 Malt, digongseng maupun tidak  

618. 11.07.10.00.00 -  Tidak digongseng 5 
619. 1107.20.00.00 - Digongseng 5 

     
 11.08 Pati; inulin  
  - Pati:  

620. 1108.11.00.00 -- Pati gandum 5 
621. 1108.12.00.00 -- Pati jagung 5 
622. 1108.13.00.00 --  Pati kentang  5 
623. 1108.14.00.00 -- Pati ubi kayu (cassava) 5 

 1108.19 -- Pati lainnya :  
624. 1108.19.10.00 -- Pati sagu 5 
625. 1108.19.90.00 --- Lain-lain 5 
626. 1108.20.00.00 - Inulin 5 

     
627. 1109.00.00.00 Gluten gandum, kering maupun tidak 5 

    
 12.01 Kacang kedelai, pecah maupun tidak  

628. 1201.00.10.00 - Cocok untuk disemai 0 
629. 1201.00.90.00 - Lain-lain 10 

    
 12.02 Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain, dikuliti atau pecah maupun tidak.  
 1202.10 - Berkulit :  

630. 1202.10.10.00 -- Cocok untuk disemai 5 
631. 1202.10.90.00 -- Lain-lain 5 
632. 1202.20.00.00 - Dikuliti, pecah maupun tidak 5 
633. 1203.00.00.00  Kopra 5 
634. 1204.00.00.00  Biji rami, pecah maupun tidak. 5 

     
 12.05  Biji lobak atau colza, pecah maupun tidak. 5 

635. 1205.10.00.00 - Biji lobak atau colza mengandung asam erusat rendah 5 
636. 1205.90.00.00 - Lain-lain 5 
637. 1206.00.00.00  Biji bunga matahari, pecah maupun tidak 5 

 12.07  Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak.  
638. 1207.10.00.00 - Buah dan kernel kelapa sawit 5 
639. 1207.20.00.00 - Biji kapas 5 
640. 1207.30.00.00 - Biji jarak 5 
641. 1207.40.00.00 - Biji wijen 5 
642. 1207.50.00.00 - Biji moster 5 
643. 1207.60.00.00 - Biji safflower 5 

  - Lain-lain :  
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644. 1207.91.00.00 -- Biji poppy 5 

 1207.99 -- Lain-lain :  
645. 1207.99.10.00 --- Biji kapok 5 
646. 1207.99.90.00 --- Lain-lain 5 

 12.08 Tepung halus dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, selain tepung moster.  
647. 1208.10.00.00 - Dari kacang kedelai 0 
648. 1208.90.00.00 - Lain-lain 5 

 12.09  Biji, buah dan spora, dari jenis yang digunakan untuk disemai.  
649. 1209.10.00.00 - Biji bit gula 0 

  - Biji dari tanaman makanan ternak :  
650. 1209.21.00.00 -- Biji Lucerne (alfalfa) 0 
651. 1209.22.00.00 -- Biji semanggi (Trifolium spp) 0 
652. 1209.23.00.00 -- Biji Fescue 0 
653. 1209.24.00.00 -- Biji rumput biru Kentucky (Poa pratensis L) 0 
654. 1209.25.00.00 -- Biji gandum hitam (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)  
655. 1209.26.00.00 -- Biji rumput Timothy 0 
656. 1209.29.00.00 -- Lain-lain 0 
657. 1209.30.00.00 - Biji-bijian dari tanaman jenis rumput yang ditanam terutama untuk mendapatkan bunganya  

  - Lain-lain :  
658. 1209.91.00.00 -- Biji sayuran 0 

 1209.99 -- Lain-lain :  
659. 1209.99.10.00 --- Biji karet, biji kenaf 0 
660. 1209.99.90.00 --- Lain-lain 0 

 12.10 Kerucut buah hop, segar atau kering, ditumbuk, dijadikan bubuk atau dalam bentuk pelet maupun tidak; lupulin  
661. 1210.10.00.00 - Kerucut buah hop, tidak ditumbuk maupun dijadikan bubuk maupun dalam bentuk pelet 5 
662. 1210.20.00.00 - Kerucut buah hop, ditumbuk, dijadikan bubuk atau dalmbentuk pelet; lupulin 5 

    
 12.11 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 atau kering, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun 
tidak. 

 

 1211.10 - Akar manis :  
663. 1211.10.10.00 -- Bentuk potongan, hancur atau bubuk 5 
664. 1211.10.90.00 -- Lain-lain 5 

 1211.20 - Akar ginseng :  
665. 1211.20.10.00 -- Bentuk potongan, hancur atau bubuk 5 
666. 1211.20.90.00 -- Lain-lain 5 

 1211.30 - Daun koka :  
667. 1211.30.10.00 -- Bentuk potongan, hancur atau bubuk 5 
668. 1211.30.90.00 -- Lain-lain 5 
669. 1211.40.00.00 - Jerami poppy 5 

 1211.90 - Lain-lain :  
  -- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi :  
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670. 1211.90.11.00 --- Cannabis, dalam bentuk potongan, hancur atau bubuk 5 
671. 1211.90.12.00 --- Cannabis, bentuk lainnya 5 
672. 1211.90.13.00 --- Lain-lain, dalam bentuk potongan, hancur atau bubuk 5 
673. 1211.90.19.00 --- Lain-lain 5 

  -- Lain-lain :  
674. 1211.90.91.00 --- Pyrethrum, dalam bentuk potongan, hancur atau bubuk 5 
675. 1211.90.92.00 --- Pyrethrum, bentuk lainnya  5 
676. 1211.90.93.00 --- Canabis 5 
677. 1211.90.94.00 --- Kayu cendana 5 
678. 1211.90.95.00 --- Keping kayu Gaharu 5 
679. 1211.90.99.00 --- Lain-lain 5 

    
 12.12 Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau kering, ditumbuk maupun tidak; kulit keras 

buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongsengdari varietas Cichorim intybus sativum) dari 
jenis yang terutama digunakanuntuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 

 

 1212.10 - Kacang karob, termasuk biji kacang karob :  
680. 1212.10.10.00 -- Biji 5 
681. 1212.10.90.00 -- Lain-lain 5 

 1212.20 - Rumput laut dan ganggang lainnya :  
682. 1212.20.10.00 -- Segar, dingin atau kering, dari jenis yang digunakan untuk pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk insektisida, 

fungisida atau keperluan semacam itu 
5 

683. 1212.20.20.00 -- Lain-lain, segar, dingin atau kering, tidak layak untuk dikonsumsi manusia 5 
684. 1212.20.90.00 -- Lain-lain 5 
685. 1212.30.00.00 - Inti dan kernel buah aprikot, persik (termasuk nectarine) atau plum 5 

  - Lain-lain :  
686. 1212.91.00.00 -- Bit gula 5 

 1212.99 -- Lain-lain :  
  --- Tebu :  

687. 1212.99.11.00 ---- Untuk disemai 5 
688. 1212.99.19.00 ---- Lain-lain 5 
689. 1212.99.90.00 --- Lain-lain 5 
690. 1213.00.00.00 Jerami dan sekam serealia, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak 5 

    
 12.14 Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar makanan ternak, rumput kering, lucerne (alfalfa), semanggi, sainfoin, kale makanan 

ternak, lupine, Vetch dan produk makanan ternak lainnya, dalam bentuk pelet maupun tidak. 
 

691. 1214.10.00.00 -  Tepung kasar dan pelet lucerne (alfalfa) 5 
692. 1214.90.00.00 - Lain-lain 5 

 13.01  Lak, getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).  
693. 1301.10.00.00 - Lak 5 
694. 1301.20.00.00 - Getah Arab 5 

 1301.90 - Lain-lain :  
695. 1301.90.10.00 -- Kemenyan 5 
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696. 1301.90.20.00 -- Getah damar 5 
697. 1301.90.30.00 -- Resin Cannabis 5 
698. 1301.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 13.02 Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, 

berasal dari produk nabati. 
 

  - Sap dan ekstrak nabati :  
 1302.11 -- Opium :  

699. 1302.11.10.00 --- Pulvis opii 0 
700. 1302.11.90.00 --- Lain-lain 5 
701. 1302.12.00.00 -- Dari akar manis 5 
702. 1302.13.00.00 -- Dari buah hop 5 
703. 1302.14.00.00 -- Dari pyrethrum atau dari akar dari tanaman mengandung rotenone 5 

 1302.19 -- Lain-lain  
704. 1302.19.10.00 --- Ekstrak obat 5 
705. 1302.19.20.00 --- Ekstrak dan tingtur Cannabis 5 
706. 1302.19.90.00 --- Lain-lain 5 
707. 1302.20.00.00 - Zat pektik, pektinat dan pektat 5 

  - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati :  
708. 1302.31.00.00 -- Agar-agar 5 
709. 1302.32.00.00 -- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar 5 

 1302.39 -- Lain-lain  
710. 1302.39.10.00 --- Karagen 5 
711. 1302.39.90.00 --- Lain-lain 5 

    
 14.01 Bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk anyam-anyaman (misalnya bambu, rotan, buluh, kumbuh, osier, rafia, jerami 

serealia dibersihkan, dikelantang atau dicelup, dan kulit pohon limau). 
 

712. 1401.10.00.00 - Bambu 5 
713. 1401.20.00.000 - Rotan 0 
714. 1401.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 14.02 Bahan nabati dari jenis yang terutama digunakan sebagai bahan pengisi (misalnya, kapuk, bulu nabati atau rumput belut), disiapkan 

sebagai lapisan maupun tidak dengan atau tanpa bahan pembantu. 
 

715. 1402.00.10.00 - Kapuk 0 
716. 1402.00.90.00 - Lain-lain 0 

    
717. 1403.00.00.00 Bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk pembuatan sapu atau sikat (misalnya broomcorn, piassava,couch-grass dan istle). 

Dalam gumpalan bundel maupun tidak. 
 

 14.04 Produk nabati terutama dipakai untuk pencelupan atau penyamakan :   
 1404.10 - Bahan nabati terutama dipakai untuk pencelupan atau penyamakan :  

718. 1404.10.10.00 -- Kulit kayu untuk penyamakan 0 
719. 1404.10.90.00 -- Lain-lain 0 
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720. 1404.20.00.00 - Linter kapas 0 

 1404.90 - Lain-lain :  
721. 1404.90.10.00 -- Daun sirih, daun biri dan daun pinang 5 
722. 1404.90.90.00 -- Lain-lain 10 

    
723. 1501.00.00.00 Lemak babi (termasuk fard) dan lemak unggas, selain pos 02.09 atau 15.03 5 

    
 15.02 Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing,selain pos 15.03  

724. 1502.00.10.00 - Tallow 5 
725. 1502.00.90.00 - Lain-lain 5 

    
 15.03 Lard stearin,minyak lard,oleo stearin,minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara.  

726. 1503.00.10.00 - Lard stearin dan oleostearin 5 
727. 1503.00.90.00 - Lain-lain 5 

    
 15.04 Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak dimodifikasi secara kimia.  
 1504.10 - Minyak untuk konsumsi manusia 5 

728. 1504.10.10.00 -- Layak untuk konsumsi manusia 5 
729. 1504.10.90.00 -- Lain-lain 5 
730. 1504.20.00.00 - Lemak dan minyak fraksinya, dari ikan selain minyak hati ikan  5 
731. 1504.30.00.00 - Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui 5 

    
 15.05 Wool grease dan lemak turunannya (termasuk lanolin).  

732. 1505.00.10.00 - Lanolin 5 
733. 1505.00.90.00 - Lain-lain 10 

    
734. 1506.00.00.00 Lemak dan minyak binatang lainnnya serta frasksinya dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.  

    
 17.01 Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi dimurnikan, dalam bentuk padat.  
  - Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna :  
 1701.11.00 -- Gula tebu  

735. 1701.11.00.10 --- Dengan warna larutan (ICUMSA) minimal 1200 IU 550 
736. 1701.11.00.90 --- Lain-lain 790 
737. 1701.12.00.00 --- Gula bit 790 

  - Lain-lain :  
738. 1701.91.00.00 -- Mengandung tambahan perasa atau pewarna  

 1701.99 -- Lain-lain :  
  --- Gula murini :  

739. 1701.99.11.00 ---- Putih 790 
740. 1701.99.19.00 ---- Lain-lain 790 
741. 1701.99.90.00 --- Lain-lain 790 
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742. 2503.00.00.00 Belerang dari segal jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal. 0 

    
 25.04 Grafit alam  

743. 2504.10.00.00 - Dalam bentuk bubuk atau serpih 5 
744. 2504.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 25.05 Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26.  

745. 2505.10.00.00 - Pasir silika dan pasir kuarsa 0 
746. 2505.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 25.06 Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara 

lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). 
 

747. 2506.10.00.00 - Kuarsa 5 
  - Kuarsit :  

748. 2506.21.00.00 -- Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar 5 
749. 2506.29.00.00 - Lain-lain 5 

    
750. 2507.00.00.00 Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.  

    
 25.08 Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), adalusite, kyanite dan silimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah 

chamotte atau tanah dinas. 
 

751. 2508.10.00.00 - Bentonit 0 
752. 2508.20.00.00 - Tanah yang dihilangkan warnanya dan tanah fullier 5 
753. 2508.30.00.00 - Tanah liat tahan api 5 
754. 2508.40.00.00 - Tanah liat lainnya 5 
755. 2508.50.00.00 - Andalusite, kyanite dan simimanite 5 
756. 2508.60.00.00 - Mullite 5 
757. 2508.70.00.00 - Tanah chamotte atau tanah dinas 5 

    
758. 2509.00.00.00 Kapur. 5 

    
 25.10 Kalsium fosfat alam. Alumunium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.  
 2510.10 - Tidak digiling :  

759. 2510.10.10.00 -- Apatite 0 
760. 2510.10.90.0 -- Lain-lain 0 

    
 25.11 Barium sulfat alam (barit); narium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16  

763. 2511.10.00.00 - Barium sulfat alam (barit) 5 
764. 2511.20.00.00 - Barium karbonat (witherite) 5 

    
765. 2512.00.00.00 Tanah diatomea (misalnya kieselgurh, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, 

dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang. 
5 
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 25.13 Batu apung, amril, korundum alam, garnet alam lainnya, diolah dengan cara dipanaskan maupun tidak.  
  - Batu apung :  

766. 2513.11.00.00 -- Tidak dikerjakan atau dalam potongan yang tidak beraturan, termasuk batu apung yang dihancurkan (“bimskies”) 5 
767. 2513.19.00.00 -- Lain-lain 5 
768. 2513.20.00.00 - Amril, korundum alam,garnet alam dan abrasive alam lainnya 5 

    
769. 2514.00.00.00 Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau 

lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). 
 

 25.15 Marmer, travertine, eccussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan dengan berat jenis sebesar 2,5 atau lebih, dan 
alabaster, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atu 
lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). 

 

  - Marmer dan travetine :  
770. 2515.11.00.00 -- Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar 5 

     
 2515.12 -- Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang 

(termasuk bujur sangkar) : 
 

771. 2515.12.10.00 --- Balok 5 
772. 2515.12.20.00 --- Lembaran tebal 5 
773. 2515.20.00.00 - Ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan, alabaster  

    
 25.16 Granit,porphyry, basal,batu pasir dan batu lainnya untuk membuat monumen atau bangunan, dikerjakan secara kasar atau semata-mata 

dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk 
bujur sangkar).  

 

  - Granit :  
774. 2516.11.00.000 -- Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar  5 

 2516.12 -- Semata-mata dipotong,digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk persegi panjang (termasuk 
bujur sangkar) : 

 

775. 2516.12.10.00 --- Balok 5 
776. 2516.12.20.00 --- Lembaran tebal  5 

  - Batu pasir : 5 
777. 2516.21.00.00 --- Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar 5 
778. 2516.22.00.00 --- Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang 

(termasuk bujur sngkar) 
5 

779. 2516.90.00.00 - Batu lainnnya untuk monumen atau bangunan  5 
    
 25.17 Batu kecil,gravel,batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel 

Kereta Api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak; makadam dari terak, sampah atau sisa 
buangan industri semacam itu, bercampur dengan bahan tersebut dalam bagian pertama pos ini maupun tidak; makadam terbutir; 
keping dan bubuk, dari batuan pada pos 25.15 atau 25.16 diolah dengan dipanaskan maupun tidak. 

 

 2517.10 - Batu kecil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau 
untuk rel kereta api atau sebagai pemberat lainnya, shingle dan flint diolah dengan dipanaskan atau tidak :  
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780. 2517.10.10.00 -- Dari granit  5 
781. 2517.10.90.00 -- Lain-lain 5 
782. 2517.20.00.00 - Makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri sejenis, bercampur dengan bahan tersebut dalam sub pos 2517.10 

maupun tidak 
5 

783. 2517.30.00.00 - Makadam ter  
  - Butir, keping dan bubuk, dari batuan pada pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan maupun tidak :  

784. 2517.41.00.000 -- Dari marmer 5 
 2517.49 -- Lain-lain : 5 

785. 2517.49.10.00 --- Dari granit  5 
786. 2517.49.90.10 --- Lain-lain 5 

    
 25.18 Dolimoi, dikalsinasi atau disinter maupun tidak, termasuk dolomit yang dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong, digergaji 

atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); campuran adukan 
dilomit 

 

787. 2518.10.00.00 - Dolomit, tidak dikalsinasi atau disinter 0 
788. 2518.20.00.00 - Dolomit yang dikalsinasi atau disinter 0 
789. 2518.30.00.00 - Campuran adukan dolomit 0 

    
 25.19 Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksidasi lainnya yan g ditambahkan 

sebelum sinter maupun tidak; magnesium oksidasi lainnya, murni maupun tidak 
 

790. 2519.10.00.00 - Magnesium karbonat alam )magnesit) 0 
791. 2519.90.00.00 - Lain-lain 0 

    
 25.20 Gips, anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan 

akselerator atau retarder. 
 

792. 2520.10.00.00 - Gips; anhidrit 5 
 2520.20 - Plester :  

793. 2520.20.10.00 -- Untuk digunakan dalam kedokteran gigi 5 
794. 2520.20.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 25.22 Kapur tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis, selain kalsium oksida dan hidroksida dari pos 28.25  

796. 2522.10.00.00 - Kapur tohor 5 
797. 2522.20.00.00 - Kapur kembang 5 
798. 2522.30.00.00 - Kapur hidrolis 5 

    
 25.23 Semen portland, semen alumina, semen terak, semen super sulfat dan semen hidrolis semacam itu, berwarna maupun tidak atau dalam 

bentuk clinker. 
 

 2523.10 - Semen clinker :  
799. 2523.10.10.00 -- Untuk Semen putih  0 
800. 2523.10.90.00 -- Lain-lain 0 

  - Semen portland :  
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801. 2523.21.00.00 -- Semen puith, diberi warna tiruan maupun tidak  0 

 2523.29 -- Lain-lain :  
802. 2523.29.10.00 -- Semen diwarnai 0 
803. 2523.29.90.00 --- Lain-lain 0 
804. 2523.30.00.00 - Semen alumina 0 
805. 2523.90.00.00 - Semen hidrolik lainnya 0 

    
806. 2524.00.00.00 Asbes 0 

    
 25.25 Mika, termasuk belahannya; sisa mika.  

807. 2525.10.00.00 - Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan  5 
808. 2525.20.00.00 - Bubuk mika 5 
809. 2525.30.00.00 - Sisa mika 5 

    
 25.26. Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau 

lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) : talc. 
 

810. 2526.10.00.00 - Bukan hancuran, bukan bubuk 5 
 2526.20 - Hancuran atau bubuk :  

811. 2526.20.10.00 - Bubuk talc 5 
812. 2526.20.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 25.28 Borat alam dan konsantratnya ( dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat 

alam mengandung H3BO3 tidak lebih dari 85% dihitung dari berat kering. 
 

813. 2528.10.00.00 - Natrium borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak) 5 
814. 2528.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 25.29 Felspar, leucite,nepheline dan nepheline syenite, fluorspar  

815. 2529.10.00.00 - Felspar  
  - Florspar :  

816. 2529.21.00.00 -- Mengandung kalsium flourida 97 % atau kurang menurut beratnya 0 
817. 2529.22.00.00 -- Mengandung kalsium flourida lebih dari 97 % menurut beratnya 0 
818. 2529.30.00.00 - Leucite, nepheline dan nepheline syenite 0 

    
 25.30 Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.  

819. 2530.10.00.00 - Vermiculite,perlit dan klorit, tidak dikembangkan 5 
 2530.20 - Kieserite epsomite (magnesium sulfat alam )  

820. 2530.20.10.00 -- Kieerite 0 
821. 2530.20.20.00 -- Epsomite 5 

 2530.90 - Lain-lain :  
822. 2530.90.10.00 -  realgar, opiment dan munshe 5 
823. 2530.90.90.00 -- Lain-lain 5 
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 26.01 Bijih besi dan konsantratnya, termasuk pirit besi panggang.  
  - Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi panggang :  

824. 2601.11.00.00 -- Tidak diaglomerasi 0 
825. 2601.12.00.00 - Diaglomerasi 0 
826. 2601.20.00.00 - Pirit besi panggang 0 

    
827. 2602.00.00.00 Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20% atau 

lebih, dihitung dari berat kering. 
 

828. 2603.00.00.00 Bijih tembaga dan konsentratnya. 0 
829. 2604.00.00.00 Bijih nikel dan konsentratnya. 5 
830. 2605.00.00.00 Bijih kobalt dan konsentratnya. 5 
831. 2606.00.00.00 Bijih alumunium dan konsentratnya. 5 
832. 2607.00.00.00 Bijh timbal dan konsentratnya. 5 
833. 2608.00.00.00 Bijih seng dan konsentratnya 5 
834. 2609.00.00.00 Bijih timah dan konsentratnya. 5 
835. 2610.00.00.00 Bijih kromium dan konsentratnya. 5 
836. 2611.00.00.00 Bijih tungsten dan konsentratnya. 5 

    
 26.12 Bijih uranium atau torium dan konsentratnya.  

837. 2612.10.00.00 - Bijih uranium atau torium dan konsentratnya 5 
837. 2612.20.00.00 - Bijih torium dan konsentratnya 5 

    
 26.13 Bijih molibdenum dan konsentratnya.  

839. 2613.10.00.00 - Dipanggang 5 
840. 2613.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 26.14 Bijih titanium dan konsentratnya  

841. 2614.00.10.00 - Bijih eliminite dan konsentratnya 5 
842. 2614.00.90.00 - Lain-lain 5 

    
 26.15 Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentratnya 5 

843. 2615.10.00.00 - Bijih zircoum dan konsentratnya. 5 
 2615.90 - Lain-lain :  

844. 2615.90.10.00 -- Niobium 5 
845. 2615.90.90.00 -- Lain-lain 5 

    
 26.17 Bijih lainnya dan konsentratnya.  

846. 2616.10.00.00 - Bijih perak dan konsentratnya 5 
847. 2616.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
850. 2618.00.00.00 Terak butiran (pasir terak) dari iundustri pembuatan besi atau baja. 5 
851. 2619.00.00.00 Terak, sampah (selain terak butiran), kerak loham dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja. 0 
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 26.20 Abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja), mengandung arsenik, logam atau senyawanya.  

852. 2620.11.00.00 -- Hard zinc spelter 5 
853. 2620.19.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Terutama mengandung timbal :  
854. 2620.21.00.00 -- Endapan bensin timbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal 5 
855. 2620.29.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Terutama mengandung timbal :  
854. 2620.21.00.00 - Endapan bensin timbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal 5 
855. 2620.29.00.00 -- Lain-lain 5 
856. 2620.30.00.00 - Terutama mengandung tembaga 5 
857. 2620.40.00.00 - Terutama mengandung alumunium 5 
858. 2620.60.00.00 - Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstrasi arsenik atau logamnya atau 

untuk pembuatan senyawa kimianya 
 

  - Lain-lain :  
859. 2620.91.00.00 -- Mengandung antimony, berilium, kadmium, kromium atau campurannya 5 

 2620.99 -- Lain-lain :  
860. 2620.99.10.00 --- Terutama mengandung timah 5 
861. 2620.99.90.00 --- Lain-lain 5 

    
 26.21 Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga.  

862. 2621.10.00.00 - Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga 5 
863. 2621.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 27.01 Batubara; briket,ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat batubara.  
  - Batubara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi :  

864. 2701.11.00.00 -- Antrasit   
 2701.12 -- Bituminous coal :  

865. 2701.12.10.00 --- Batubara bahan bakar 5 
866. 2701.12.90.00 --- Lain-lain 5 
867. 2701.19.00.00 -- Batubara lainnya 5 
868. 2701.20.00.00 - Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dari batubara 5 

    
 27.02 Lignit, diaglomersi maupun tidak, tidak termasuk jet.  

869. 2702.10.00.00 - Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi 5 
870. 2702.20.00.00 - Lignit diagmolerasi 5 

    
 27.03 Tanah gemuk (termasuk sampah tanah gemuk). Diaglomersai maupun tidak.  

871. 2703.00.10.00 - Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bai maupun tidak, tetapi tidak diagmolerasi 5 
872. 2703.00.20.00 - Tanah gemuk diaglomerasi 5 

    
 27.04 Kokas dan semi-kokas dari batubara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.  
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873. 2704.00.10.00 - Kokas dan semi-kokas dari batubara 0 
874. 2704.00.20.00 - Kokas dan semi-kokas dari lignit atau dari tanah gemuk 0 
875. 2704.00.30.00 - Retort carbon 0 
876. 2706.00.00.00 Gas batubara,gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya. 5 
877. 2706.00.00.00 Ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, 

termasuk ter yang dibentuk kembali. 
 

    
 27.07 Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batubara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi 

unsur non aromatik. 
 

878. 2707.10.00.00 - Benzol (benzena) 5 
879. 2707.20.00.00 - Toluol (toluena) 5 
880. 2707.30.00.00 - Xilol (xilena) 5 

 2707.40 - Naftalena :  
881. 2707.40.10.00 -- Digunakan dalam pembuatan pelarut 5 
882. 2707.40.90.00 -- Lain-lain 5 
883. 2707.50.00.00 - Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% atau lebih menurut volume (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250C 

dengan metode ASTM D 86 
 

884. 2707.60.00.00 - Fenol 5 
  - Lain-lain :  

885. 2707.91.00.00 -- Minyak kreosol 5 
 2707.99 -- Lain-lain :  

886. 2707.99.10.00 --- Rubber processing oil jenis aromatik 5 
887. 2707.99.90.00 --- Lain-lain 0 

    
 27.08 Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batubara atau ter mineral lainnya.  

888. 2708.10.00.00 - Pek 5 
889. 2708.20.00.00 - Pek kokas 5 

    
 27.09 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.  

890. 2709.00.10.00 - Minyak petroleum mentah 0 
891. 2709.00.20.00 - Kondensat 0 
892. 2709.00.90.00 - Lain-lain 0 

    
 27.10 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, selain mentah; pos manapun, mengandung 

minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen 70% atau lebih beratnya, minyak ini merupakan 
unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa. 

 

  - Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau 
termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroluem atau minyak yang diperoleh dari mineral menganduen 70% atau 
lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain minyak sisa : 

 

 2710.11 -- Minyak ringan dan preparatnya :  
893. 2710.11.11.00 --- Bahan bakar motor, premium bertimbal 5 
894. 2710.11.12.00 --- Bahan bakar motor, premium tanpa timbal 5 
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895. 2710.11.13.00 --- Bahan bakar motor, reguler bertimbal 5 
896. 2710.11.14.00 --- Bahan bakar motor, reguler tanpa timbal 5 
897. 2710.11.15.00 --- Bahan bakar motor lainnya , bertimbal 5 
898. 2710.11.16.00 --- Bahan bakar motor lainnya , tanpa timbal 5 
899. 2710.11.17.00 --- Bahan bakar pesawat terbang 5 
900. 2710.11.18.00 --- Tetrapropilena 0 
901. 2710.11.21.00 --- White spirit 5 
902. 2710.11.22.00 --- Pelarut aromatik rendah mengandung aromatik kurang dari 1% menurut beratnya 0 
903. 2710.11.23.00 --- Bahan bakar pelarut lainnya 0 
904. 2710.11.24.00 --- Nafta, reformate atau preparat untuk mengolah bahan bakar 0 
905. 2710.11.25.00 --- Minyak ringan lainnya 0 
906. 2710.11.29.00 --- Lain-lain 0 

 2710.19 -- Lain-lain :  
907. 2710.19.11.00 --- Kerosin lampu 5 
908. 2710.19.12.00 --- Kerosin lainnya, termasuk vapourising oil 5 
909. 2710.19.13.00 --- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) mempunyai titik nyala kurang dari 230 C 5 
910. 2710.19.14.00 --- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) mempunyai titik nyala kurang dari 230 C 5 
911. 2710.19.15.00 --- Parafin normal 0 
912. 2710.19.19.00 --- Minyak medium dan preparat lainnya 0 

  --- Lain-lain :  
913. 2710.19.21.00 ---- Topped crude 5 
914. 2710.19.22.00 ---- Minyak feedstock jelaga karbon 0 
915. 2710.19.23.00 ---- Basestock minyak pelumas 0 
916. 2710.19.28.00 ---- Minyak untuk transformer atau pemutus sirkuit 0 
917. 2710.19.31.00 ---- Bahan bakar disel kecepatan tinggi 0 
918. 2710.19.32.00 ---- Bahan bakar disel lainnya 0 
919. 2710.19.39.00 ---- Lain-lain 0 

  - Minyak sisa :  
921. 2710.91.00.00 -- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB) 0 
922. 2710.99.00.00 -- Lain-lain 0 

    
 27.11 Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.  
  - Dicairkan :  

923. 2711.11.00.00 -- Gas alam 5 
924. 2711.12.00.00 -- Propana 5 
925. 2711.13.00.00 -- Butana 5 

 2711.14 -- Etilena,propilena,butilena dan butadiena :  
926. 2711.14.10.00 --- Etilena 0 
927. 2711.14.90.00 --- Lain-lain 5 
928. 2711.19.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Dalam bentuk gas :  
929. 2711.21.00.00 -- Gas alam 5 
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930. 2711.29.00.00 -- Lain-lain 5 

    
 27.12 Jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum micro-crystalline,slack wax, malam mineral lainnya dan produk semacam yang 

diperoleh melalui sintesa atau proses lainnya, diwarnai maupun tidak 
 

931. 2712.10.00.00 - Jeli petroleum 5 
932. 2712.20.00.00 - Malam parafin mengandung minyak kurang dari 0,75% menurut beratnya 5 

     
 2712.90 - Lain-lain :  

933. 2712.90.10.00 - Malam parafin 0 
934. 2712.90.90.00 - Lain-lain 5 

    
 27.13 Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral 

mengandung bitumen 
 

  - Kokas petroleum :  
935. 2713.11.00.00 -- Tidak dikalsinasi 5 
936. 2713.12.00.00 -- Dikalsinasi 5 
937. 2713.20.00.00 - Bitumen petroleum 0 
938. 2713.90.00.00 - Residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandungbitumen  

    
 27.14 Bitumen dan aspal, alam ; shale mengandung bitumen atau minyak dan pasi termasphaltite dan batu karang yang mengandung aspal.  

939. 2714.10.00.00 - Shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter 5 
940. 2714.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
941. 2715.00.00.00 Campuran mengandung bitumen berasal dari aspal alam, dari bitumen alam, dari bitumen petroleum, dari ter mineral atau dari pek ter 

mineral (misalnya, mastic mengandung bitumen, cut-back). 
5 

942. 2716.00.00.00 Tenaga listrik. 0 
    
 29.36 Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintetis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama yang digunakan 

sebagai vitamin, dan campuran bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut maupun tidak. 
 

943. 2936.10.00.00 - Provitamin, tidak bercampur  
  - Vitamin A dan turunannya 0 

944. 2936.21.00.00 -- Vitamin A dan turunannya 0 
945. 2936.22.00.00 -- Vitamin B1 dan turunannya 0 
946. 2936.23.00.00 -- Vitamin B2 dan turunannya 0 
947. 2936.24.00.00 -- D- atau Dl-asam pantotenat (vitamin B3 atau vitamin B5) dan turunanya 0 
948. 2936.25.00.00 -- Vitamin B6 dan turunannya 5 
949. 2936.26.00.00 -- Vitamin B12 dan turunannya 0 
950. 2936.27.00.00 -- Vitamin C dan turunannya 5 
951. 2936.28.00.00 -- Vitamin E dan turunannya 0 
952. 2936.29.00.00 -- Vitamin lainnya dan turunannya 0 
953. 2936.90.00.00 - Lain-lain, termasuk konsentrat alami 0 
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 29.37 Hormon, prostaglandia, tromboksan dan leukotrien, alami atau direproduksi secara sintesis: turunan dan struktur analognya, termasuk 
rantai polipeptida yang dimodifikasi, digunakan terutama sebagai hormon. 

 

  - Hormon polipeptida, hormon protein dan hormon glikoprotein, turunan dan struktur analognya:  
954. 2937.11.00.00 -- Somatotropin, turunan dan struktur analognya 0 

     
955. 2937.12.00.00 --  Insulin dan garamnya 0 
956. 2937.19.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Hormon steroid, turunan dan struktur analognya:  
957. 2937.21.00.00 -- Kortison, hidrokortison, prednison (dehidrokortison) dan prednison 0 

   (dehidrohidrokortison)  
958. 2937.22.00.00 -- Turunan yang dihalogenasi dari hormon kortikosteroid 0 
959. 2937.23.00.00 -- Estrogen and progestogen 0 
960. 2937.29.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Hormon katekolamin, turunan dan struktur analognya:  
961. 2937.31.00.00 - Epinefrin  5 
962. 2937.39.00.00 -- Lain-lain 5 
963. 2937.40.00.00 - Turunan asam amino 5 
964. 2937.50.00.00 - Prostaglandin, tromboksan dan leokotrien, turunan dan struktur analognya 5 
965. 2937.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 29.38 Glikosida, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya  

966. 2938.10.00.00 - Rutosida (rutin) dan turunannya 0 
967. 2938.90.00.00 - Lain-lain 0 

    
 29.39 Alkaloid nabati, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.  

  - Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya:  
968. 2939.11.00.00 -- Konsentrat jerami poppy; buprenorfin (INN), kodein, dihirokodein (INN). Hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN). Oksikodon 

(INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) dan tebain; garamnya 
5 

     
969. 2939.19.00.00 -- Lain-lain 0 

  - Alkaloid dari kina dan turunannya; garamnya:  
970. 2939.21.00.00 -- Kinin dan garamnya 5 
971. 2939.29.00.00 -- Lain-lain 5 
972. 2939.30.00.00 - Kafein dan garamnya  
973. 2939.41.00.00 -- Efedrin dan garamnya 0 
974. 2939.42.00.00 -- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya 0 
975. 2939.43.00.00 -- Katin (INN) dan garamnya 0 

 2939.49.00 -- Lain-lain :  
976. 2939.49.00.10 --- Fenilpropanolamin HCl (PPA) 0 
977. 2939.49.00.90 --- Lain-lain 0 

  - Teofin dan aminofilin (teofilin-etilena-diamina) dan turunannya; garamnya :  
978. 2939.51.00.00 -- Fenetilin (INN) dan garamnya 5 
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979. 2939.59.00.00 -- Lain-lain 5 

  - Alkaloid dari rye ergot dan turunannya;  
   Garamnya :  

980. 2939.61.00.00 -- Ergometrin (INN) dan garamnya 0 
981. 2939.62.00.00 -- Ergotamin (INN) dan garamnya 0 
982. 2939.63.00.00 --  Asam lisergat dan garamnya 0 
983. 2939.69.00.00 -- Lain-lain 0 

   - Lain-lain :  
 2939.91 -- Kokain, ekgonin, levometamfetamin, matamfetamin (INN), metafetamin rasemat; garam, ester dan turunan lainnya :  

984. 2939.91.10.00 --- Kokain dan turunannya 5 
985. 2939.91.90.00 --- Lain-lain 0 

 2939.99 -- Lain-lain :  
986. 2939.99.10.00 --- Nikotin sulfat 0 
987. 2939.99.90.00 --- Lain-lain 0 

     
988. 2940.00.00.00 Gula, murni secara kimia, selain surkrosa, laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa, gula eter, gula asetal dan gula ester, serta garamnya, 

selain produk dari pos 29.37.29.38 atau 29.39. 
5 

    
 29.41 Antibiotik  
 29.41.10 - Penisilin dan turunnya dengan struktur asam penisilanat: garamnya:  
  -- Amoksilin dan garamnya:  

989. 2941.10.11.00 --- Tidak steril 10 
990. 2941.10.19.00 --- Lain-lain 5 
991. 2941.10.20.00 -- Ampisilin dan garamnya 10 
992. 2941.10.90.00 -- Lain-lain 5 
993. 2941.20.00.00 - Streptomisin dan turunannya: garamnya 0 
994. 2941.30.00.00 - Tetrasiklin dan turunannya; garamnya 5 
995. 2941.40.00.00 - Kloramfenikol dan turunannya; garamnya 5 
996. 2941.50.00.00 - Eritromisin dan turunannya: garamnya 5 

     
 2941.90.00 - Lain-lain :  

997. 2941.90.00.10 -- Rifampicin 5 
998. 2941.90.00.20 -- Cepalosporin dan turunannya; garamnya 5 
999. 2941.90.00.30 -- Quinoion dan turunannya: garamnya 5 
1000. 2941.90.00.90 -- Lain-lain 0 

    
 30.01 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 profilaksis, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya 

 

1001. 3001.10.00.00 - Kelenjar dan organ tubuh lainnya, kering berupa bubuk maupun tidak 0 
1002. 3001.20.00.00 - Ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya 0 
1003. 3001.90.00.00 -  Lain-lain 0 
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 30.02 Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profikalsis atau diagnosis; antiserum dan darah lainnya dan produk 

imunologi modifikasi, diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak: vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk 
ragi) dan produk yang semacam itu. 

 

 3002.10 - Antiserum dan bagian darah lainnya dan produk imunologi modifikasi, diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak:  
     

1004. 3002.10.10.00 -- Larutan plasma protein 0 
1005. 3002.10.20.00 -- Antiserum dan produk imunologi modifikasi diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak 0 
1006. 3002.10.90.00 -- Lain-lain  0 

 3002.20 - Vaksin untuk obat manusia:  
1007. 3002.20.10.00 -- Toksoid tetanus 5 
1008. 3002.20.20.00 -- Vaksin pertusis, campak, meningitis A/C dan polio 0 

 3002.20.90 -- Lain-lain :  
1009. 3002.20.90.10 --- Vaksin hepatitis 5 
1010. 3002.20.90.90 --- Lain-lain 5 
1011. 3002.30.00.00 - Vaksin untuk obat hewan 5 
1012. 3002.90.00.00 - Lain-lain 5 

     
    
 30.03 Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02.30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama 

untuk keperluan terapeutik atau profilaksis, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan 
eceran. 

 

 3003.10 - Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilin, atau streptomisin atau turunannya:  
     

1013. 3003.10.10.00 - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya 10 
1014. 3003.10.20.00 -- Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya 10 
1015. 3003.10.90.00 -- Lain-lain 5 
1016. 3003.20.00.00 - Mengandung antibiotika lainnya 5 

  - Mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 tetapi tidak mengandung antibiotika:  
1017. 3003.31.00.00 - Mengandung insulin 5 
1018. 3003.39.00.00 -- Lain-lain 5 

 3003.40 - Mengandung alkaloida atau turunannya tetapi tidak mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 atau antibiotika:  
1019. 3003.40.10.00 -- Anti malaria 5 
1020. 3003.40.90.00 -- Lain-lain  

 3003.90 - Lain-lain:  
1021. 3003.90.10.00 -- Mengandung vitamin 5 
1022. 3003.90.20.00 -- Mengandung analgesik atau antipirektik, mengandung antishistamin maupun tidak 5 
1023. 3003.90.30.00 -- Preparat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek, mengandung antihistamin maupun tidak 5 

     
1024. 3003.90.40.00 -- Anti malaria 5 
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1025. 3003.90.90.00 -- Lain-lain 5 
 30.04  Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02.30.05 atau 30.06)terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik 

atau profilaksis, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau 
kemasan untuk penjualan eceran. 

 

 3004.10 - Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilin, atau streptomisin atau turunannya:  
  - Mengandung penisilin atau turunnannya:  

1026. 3004.10.11.00 - Mengandung penisilin G atau garamnya (tidak termasuk penisilin G benzatin) 5 
1027. 3004.10.12.00 --- Mengandung fenoksimetil penisilin atau garamnya 5 

     
1028. 3004.10.13.00 --- Mengandung ampisilin atau garamnya, untuk pemakaian oral 10 
1029. 3004.10.14.00 --- Mengandung amoksilin atau garamnya, untuk pemakaian oral 10 
1030. 3004.10.19.00 --- Lain-lain 5 

  -- Mengandung streptomisin atau turunannya:  
     

1031. 3004.10.21.00 --- Obat salep 5 
1032. 3004.10.29.00 --- Lain-lain 5 

 3004.20 - Mengandung antibiotika lainnya:  
  -- Mengandung tetrasiklin atau turunannya:  

1033. 3004.20.11.00 -- Untuk pemakaian oral 5 
1034. 3004.20.12.00 --- Obat salep 5 
1035. 3004.20.19.00 --- Lain-lain 5 

  -- Mengandung kloramfenikol atau turunannya:  
     

1036. 3004.20.21.00 --- Untuk pemakaian oral 5 
1037. 3004.20.22.00 ---  Obat salep 5 
1038. 3004.20.29.00 ---  lain-lain 5 

  -- Mengandung eritromisin atau turunnannya :  
     

1039. 3004.20.31.00 --- Untuk pemakaian oral 5 
1040. 3004.20.32.00 --- Obat salep 5 
1041. 3004.20.39.00 --- Lain-lain  

  -- Mengandung gentamisin, linkomisin atau turunannya:  
1042. 3004.20.41.00 --- Mengandung gentamisin atau turunannya, untuk suntikan 5 
1043. 3004.20.42.00 --- Mengandung linkomisin atau turunannya, untuk pemakaian oral  
1044. 3004.20.43.00 --- Obat salep 5 
1045. 3004.20.49.00 --- Lain-lain  5 

  -- Mengandung sulfametoksazol dan turunannya :  
     

1046. 3004.20.51.00 --- Untuk pemakaian oral 5 
1047. 3004.20.52.00 --- Obat salep  5 
1048. 3004.20.59.00 --- Lain-lain 5 
1049. 3004.20.60.00 -- Mengandung isoniazida, pirazinamida atau turunannya, untuk pemakaian oral 5 
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1050. 3004.20.90.00 -- Lain-lain 5 
  - Mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 tetapi tidak mengandung antibiotika:  

1051. 3004.31.00.00 -- Mengandung insulin 5 
 3004.32 -- Mengandung hormon kortikosteroid, turunan dan struktur analognya: 5 

1052. 3004.32.10.00 --- Mengandung hidrokortison natrium suknisat 5 
1053. 3004.32.20.00 --- Mengandung deksametason atau turunannya 5 
1054. 3004.32.30.00 --- Mengandung fluokinolon asetonid 5 
1055. 3004.32.90.00 --- Lain-lain 5 

     
 3004.39 -- Lain-lain:  

1056. 3004.39.10.00 --- Mengandung adrenalin 5 
1057. 3004.39.90.00 --- Lain-lain 5 

 3004.40 - Mengandung alkaloida atau turunannya tetapi tidak mengandung hormon, produk lainnya dari pos 29.37 atau antibiotika :  
1058. 3004.40.10.00 -- Mengandung morfin atau turunannya, untuk suntikan 5 
1059. 3004.40.20.00 -- Mengandung kinin hidrokhlorida atau kinin dihdroklorida, untuk suntikan 5 
1060. 3004.40.30.00 -- Mengandung kinin sulfat atau kinin bisulfat, untuk pemakaian oral 5 
1061. 3004.40.40.00 -- Mengandung kinin atau garamnya dan zat anti 5 

   Malaria, selain barang dari subpos 3004.10 sampai dengan 3004.30  
1062. 3004.40.50.00 -- Mengandung papaverin atau berberin 5 
1063. 3004.40.60.00 -- Mengandung teofilin 5 
1064. 3004.40.70.00 -- Mengandung atropin sulfat 5 

 3004.40.90 -- Lain-lain:  
1065. 3004.40.90.10 --- Mengandung morfin atau turunannya, untuk pemakaian oral 5 
1066. 3004.40.90.90 --- Lain-lain 5 

 3004.50 - Obat lainnya mengandung vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36:  
1067. 3004.50.10.00 -- Vitamin sirup dan tetes, yang cocok untuk anak-anak 5 
1068. 3004.50.20.00 -- Mengandung vitamin A, selain barang dari subpos 3004.50.10 dan 3004.50.79  
1069. 3004.50.30.00 -- Mengandung vitamin B1, B2, B6 atau B12, selain barang dari subpos 3004.50.10.3004.50.71 dan 3004.50.79 5 
1070. 3004.50.40.00 -- Mengandung vitamin C, selain barang dari subpos 3004.50.10 dan 3004.50.79 5 
1071. 3004.50.50.00 -- Mengandung vitamin PP, selain barang dari subpos 3004.50.10 dan 3004.50.79 5 
1072. 3004.50.60.00 -- Mengandung vitamin lainnya, selain barang dari subpos 3004.50.10 dan 3004.50.79 5 

  -- Mengandung vitamin kompleks lainnya:  
1073. 3004.50.71.00 --- Mengandung vitamin B kompleks 5 
1074. 3004.50.79.00 --- Lain-lain 5 
1075. 3004.50.90.00 -- Lain-lain 5 

 3004.90 - Lain-lain:  
1076. 3004.90.10.00 -- Obat khusus untuk kanker, AIDS atau penyakit keras lainnya 0 

  -- Cairan infus; larutan nutrisi atau elektrolit untuk pemberian intravena:  
1077. 3004.90.21.00 --- Larutan natrium klorida 5 
1078. 3004.90.22.00 --- Larutan glukosa 5% 5 
1079. 3004.90.23.00 --- Larutan glukosa 30% 5 
1080. 3004.90.29.00 --- Lain-lain 5 
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1081. 3004.90.30.00 -- Antiseptik  5 
  -- Anastetik :  

1082. 3004.90.41.00 --- Mengandung prokain hidroklorida 5 
 3004.90.49 --- Lain-lain :  

1083. 3004.90.49.10 --- Mengandung Ketamin 5 
1084. 3004.90.49.20 ---- Mengandung Lidocain 5 
1085. 3004.90.49.90 ---- Lain-lain 5 

  -- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak :  
1086. 3004.90.51.00 --- Mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipiron (INN) 5 
1087. 3004.90.52.00 --- Mengandung klorfeniramin maleat 5 
1088. 3004.90.53.00 --- Mengandung diclofenac 5 
1089. 3004.90.54.00 --- Minyak balsem analgesik, padat atau cair  

 3004.90.59 --- Lain-lain:  
1090. 3004.90.59.10 --- Mengandung Tramadol 5 
1091. 3004.90.59.90 ---- Lain-lain 5 

  -- Antimalaria :  
1092. 3004.90.61.00 --- Mengandung artemisinin, artesunat atau 5 

   Klorokuin (INN)  
1093. 3004.90.62.00 --- Mengandung primakuin 5 
1094. 3004.90.69.00 --- Lain-lain 5 

  -- Antihelmintik:  
1095. 3004.90.71.00 --- Mengandung piperazin atau mebendazol (INN) 5 
1096. 3004.90.72.00 --- Mengandung diklorofen (INN) 5 
1097. 3004.90.79.00 --- Lain-lain 5 
1098. 3004.90.80.00 -- Patch sistem terapeutik transdermal (TTS) untuk kanker jantung 5 

  -- Lain-lain :  
1099. 3004.90.91.00 --- Mengandung sulpirida (INN), simetidin (INN) Ranitidin (INN), alumunium hidroksida atau magnesium hidroksida atau orezol 5 
1100. 3004.90.92.00 --- Mengandung piroksikam (INN) atau ibuprofen (INN) 5 
1101. 3004.90.93.00 --- Mengandung fenobarbital, diazeapam, kloropromazin 5 
1102. 3004.90.94.00 --- Mengandung salbutamol (INN) 5 
1103. 3004.90.95.00 --- Air steril tertutup untuk pernapasan, mutu farmasi 5 
1104. 3004.90.96.00 --- Mengandung 0-metoksifenil gliseril ater (Guaifenesin) 5 
1105. 3004.90.97.00 --- Obat tetes hidung mengandung nafazolin, Silometazolin atau oksimetazolin. 5 
1106. 3004.90.98.00 --- Sorbitol  5 
1107. 3004.90.99.00 --- Lain-lain 5 

    
 30.05 Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban, plester berperekat, tapal obat). Diresapi atau dilapisi 

dengan zat farmasi atau disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan 
gigi atau veteriner. 

 

 3005.10 - Perban berperekat dan bahan lainnya mempunyai lapisan perekat:  
1108. 3005.10.10.00 - Dilapisi atau diresapi dengan zat farmasi 5 
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1109. 3005.10.90.00 -- Lain-lain 5 
 3005.90 - Lain-lain:  

1110. 3005.90.10.00 -- Pembalut 5 
1111. 3005.90.20.00 -- Kain kasa 5 
1112. 3005.90.30.00 -- Gamgee 5 
1113. 3005.90.90.00 -- Lain-lain 5 

 30.06  Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini  
1114. 3006.10.00.00 - Catgut bedah steril, bahan jahit bedah steril yang semacam itu dan tisu steril berperekat untuk menutup luka bedah; laminaria 

steril dan laminaria steril yang mengembang; haemcstatik gigi atau bedah steril yang dapat menyerap 
0 

1115. 3006.20.00.00 - Reagen untuk menetukan golongan darah 0 
 3006.30 - Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien :  
     

1116. 3006.30.10.00 -- Barium sulfat (untuk pemakaian oral) 0 
1117. 3006.30.20.00 -- Reagen dari mikroba alam untuk diagnosis biologis veteriner 5 
1118. 3006.30.30.00 -- Reagen diagnosis mikroba lainnya 0 
1119. 3006.30.90.00 -- Lain-lain 0 

 3006.40 - Semen gigi dan pengisi gigi lainnya; semen rekonstruksi tulang :  
     

1120. 3006.40.10.00 -- Semen gigi dan pengisi gigi lainnya 0 
1121. 3006.40.20.00 -- Semen rekonstruksi tulang 5 
1122. 3006.50.00.00 - Kotak dan peralatan pertolongan pertama 0 
1123. 3006.60.00.00 - Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya pada pos 29.37 atau spermisida  
1124. 3006.70.00.00 - Preparat gel dirancang untuk digunakan pada obat manusia atau hewan sebagai pelumas bagian tubuh untuk operasi pembedahan 

atau pemeriksaan fisik atau sebagai bahan penghubung antara tubuh dan instrumen medis 
5 

1125. 3006.80.00.00 - Limbah farmasi 15 
1126. 6901.00.00.00  Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite atau diatomite) atau dari 

tanah mengandung silika semacam itu. 
5 

    
 69.02 Batu bata, blok ubin dan barang bangunan keramik tahan panas semacam itu, selain dari tanah diatomea atau dari tanah mengandung 

silika semacam itu 
 

1127. 6902.10.00.00 - Mengandung unsur Mg, Ca atau Cr, dinyatakan sebagai MgO, CaO atau Cr2O3 sendiri atau bersama-sama, lebih dari 50% 
menurut beratnya 

5 

1128. 6902.20.00.00 - Mengandung aluminium oksida (Al203), silika (SiO2) atau campuran atau persenyawaan dari produk ini, lebih dari 50% menurut 
beratnya 

5 

1129. 6902.90.00.00 - Lain-lain 5 
    
 69.03 Barang keramik tahan panas lainnya (misalnya, retor, cawan lebur, mofel, mulut, mulut pipa, sumbat, penopang, cangkir lebur, tabung, 

pipa, sarung dan batang) selain barang dari tanah diatomea atau tanah mengandung silika semacam itu 
 

1130. 6903.10.00.00 - Mengandung grafit atau karbon lainnya atau campuran dari produk ini, lebih dari 50% menurut beratnya 5 
1131. 6903.20.00.00 - Mengandung aluminium oksida (Al2O3) atau dari campuran atau aluminium oksida dan dari silika (SiO2), lebih dari 50% menurut 

beratnya 
5 
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1132. 6903.90.00.00 - Lain-lain 5 
    
 69.04 Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik  

1133. 6904.10.00.00 - Batu bata bangunan 5 
1134. 6904.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 69.05 Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang bangunan keramik lainnya  

1135. 6905.10.00.00 - Ubin atap 5 
     
 6905.90 - Lain-lain :  

1136. 6905.90.10.00 -- Batu bata lapisan untuk gilingan berbentuk bola 5 
1137. 6905.90.90.00 -- Lain-lain  

     
1138. 6906.00.00.00  Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik. 5 

    
 69.07 Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik tidak dikilapkan; kubus mozaik dari keramik tidak dikilapkan dan 

sejenisnya, dengan alas maupun tidak. 
 

 6907.10 - Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak, area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur 
sangkar yang lebar sisinya kurang dari 7 cm: 

 

1139. 6907.10.10.00 -- Ubin lantai, ubin perapian atau ubin dinding 20 
1140. 6907.10.90.00 -- Lain-lain 20 

 6907.90 - Lain-lain:  
1141. 6907.90.10.00 -- Ubin lantai, ubin perapian atau ubin dinding 20 
1142. 6907.90.90.00 -- Lain-lain 20 

    
 69.08 Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik dikilapkan; kubus mosaik dari keramik dikilapkan dan sejenisnya dengan 

alas maupun tidak. 
 

 6908.10 - Ubin kubus dan barang yang serupa itu, empat persegi panjang maupun tidak, area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur 
sangkar yang lebar sisinya kurang dari 7 cm: 

 

  -- Polos   
1143. 6908.10.11.00 --- Ubin lantai, ubin perapian atau ubin dinding 20 
1144. 6908.10.19.00 --- Lain-lain 20 

  -- Lain-lain:  
1145. 6908.10.91.00 --- Ubin lantai, ubin perapian atau ubin dinding 20 
1146. 6908.10.99.00 --- Lain-lain 20 

 6908.90 - Lain-lain :  
  -- Ubin polos :  

1147. 6908.90.11.00 --- Ubin lantai, ubin perpian atau ubin dinding 20 
1148. 6908.90.19.00 --- Lain-lain 20 

  -- Ubin lainnya :  
1149. 6908.90.21.00 --- Ubin lantai, ubin perapian atau ubin dinding 20 
1150. 6908.90.29.00 --- Lain-lain 20 
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1151. 6908.90.90.00 -- Lain-lain 20 
    
 69.09 Barang keramik untuk laboratorium, kima atau penggunaan tehnik lainnya, palung keramik, pasu dan wadah semacam itu dari jenis yang 

digunakan dalam pertanian; pot keramik, tempayan dan barang semacam itu dari jenis digunakan untuk mengangkut atau mengepak 
barang. 

 

  - Barang keramik untuk laboratorium, kimia atau penggunaan teknik lainnya:  
1152. 6909.11.00.00 -- Dari porselin atau tanah lempung cina 0 
1153. 6909.12.00.00 -- Barang yang mempunyai kekerasan ekuivalen dengan 9 atau lebih pada skala Mohs 0 
1154. 6909.19.00.00 -- Lain-lain 0 
1155. 6909.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 69.10 Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter 

semacam itu dari keramik. 
 

1156. 6910.00.00 -  Dari porselin atau tanah lempung cina 20 
1157. 6910.90.00.00 - Lain-lain 20 

    
 69.11 Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari porselein atau tanah lempung cina.  

1158. 6911.10.00.00 - Perangkat makan dan perangkat dapur 30 
1159. 6911.90.00.00 - Lain-lain 30 

    
1160. 6912.00.00.00 Perangkat makan, perangkat dapur, perlengkapan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain porselein atau tanah 

lempung cina 
30 

    
 69.13 Patung dan barang keramik ornamental lainnya.  
1161. 6913.10.00.00 - Dari porselein atau tanah lempung cina 30 
1162. 6913.90.00.00 - Lain-lain 30 

    
 69.14 Barang keramik lainnya  
1163. 6914.10.00.00 - Dari porselein atau tanah lempung cina 30 
1164. 6914.90.00.00 - Lain-lain 30 

    
 7101.10 Mutiara alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun, 

mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan. 
 

 7101.10 - Mutiara alam :  
1165. 7101.10.10.00 -- Ditingkatkan mutunya dan diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan 15 
1166. 7101.10.90.00 -- Lain-lain  15 

  -- Mutiara budidaya :  
1167. 7101.21.00.00 -- Tidak dikerjakan 15 

 7101.22 -- Dikerjakan :  
1168. 7101.22.10.00 -- Ditingkatkan mutunya dan diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan 15 
1169. 7101.22.90.00 --- Lain-lain 15 
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 72.01 Besi pig dan besi cermin (spiegeleisen) dalam bentuk pig, blok atau bentuk asal lainnya.  
1170. 7201.10.00.00 - Besi pig bukan paduan mengandung fosfor 0,5% atau kurang menurut beratnya 0 
1171. 7201.20.00.00 - Besi pig bukan paduan mengandung fosfor lebih dari 0,5% menurut beratnya 0 
1172. 7201.50.00.00 - Besi pig paduan, besi cermin (spiegeleisen) 0 

    
 72.02 Paduan fero.  
  - Besi mangan :  
1173. 7202.11.00.00 -- Mengandung karbon lebih dari 2% menurut beratnya 0 
1174. 7202.19.00.00 -- Lain-lain 0 

  - Fero silikon :  
1175. 7202.21.00.00 -- Mengandung silikon lebih dari 55% menurut beratnya 0 
1176. 7202.29.00.00 -- Lain-lain 0 
1177. 7202.30.00.00 - Fero silikon mangan 0 

  - Fero kromium :  
1178. 7202.41.00.00 -- Mengandung karbon lebih dari 4% menurut beratnya 0 
1179. 7202.49.00.00 -- Lain-lain 0 
1180. 7202.50.00.00 - Fero silikon kromium 0 
1181. 7202.60.00.00 - Fero nikel 0 
1182. 7202.70.00.00 - Fero molibdenum 0 
1183. 7202.80.00.00 - Fero tungsten dan fero silikon tungsten 0 

  - Lain-lain :  
1184. 7202.91.00.00 -- Fero titanum dan fero silikom titanium 0 
1185. 7202.92.00.00 -- Fero vanadium 0 
1186. 7202.93.00.00 -- Fero niobium 0 
1187. 7202.99.00.00 -- Lain-lain 0 

    
 72.03 Produk fero diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi dan produk bijih besi spon lainnya, dal mbentuk bongkah, pelet atau 

semacamnya; besi yang mempunyai kemurnian sekurang-kurangnya 99,94% menurutnya beratnya, dalam bentuk bongkah, pelet atau 
semacamnya. 

 

1188. 7203.10.00.00 - Produk besi yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi 0 
1189. 7203.90.00.00 - Lain-lain 0 

    
 72.04 Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.  
1190. 7204.10.00.00 - Sisa dan skrap dari besi tulang 0 

  - Sisa dan skrap dari baja paduan :  
1191. 7204.21.00.00 -- Dari baja stainless 0 
1192. 7204.29.00.00 -- Lain-lain 0 
1193. 7204.30.00.00 - Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah 0 

  - Sisa dan skrap lainnya :  
1194. 7204.41.00.00 -- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dal mbundel maupun tidak  
1195. 7204.49.00.00 -- Lain-lain 0 
1196. 7204.50.00.00 - Ingot hasil peleburan kembali skrap 0 
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 72.05 Butir dan bubuk, dari besi pig, besi cermin (spiegesen), besi atau baja  
1197. 7205.10.00.00 - Butir 0 

  - Bubuk :  
1198. 7205.21.00.00 -- Dari baja paduan 0 
1199. 7205.29.00.00 -- Lain-lain 0 

    
 72.06 Besi dan baja bukan paduan dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya (tidak termasuk besi dari pos 72.03).  
1200. 7206.10.00.00 - Ingot 0 

 7206.90 - Lain-lain : 0 
1201. 7206.90.10.00 -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya 0 
1202. 7206.90.90.00 -- Lain-lain 0 

    
 72.07 Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan  
  - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurutnya beratnya :  
1203. 7207.11.00.00 -- Dengan penampang silang empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), ukuran lebarnya kurang dari dua kali ketebalannya 0 

 7207.12 -- Lain-lain, dengan penampang silang empat persegi panjang (selain dari bujur sangkar) :  
1204. 7207.12.10.00 -- Lembaran tebal 0 
1205. 7207.12.90.00 --- Lain-lain 0 
1206. 7207.19.00.00 -- Lain-lain 0 

 7207.20 - Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurutnnya beratnya :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1207. 7207.20.11.00 --- Lembaran tebal 0 
1208. 7207.20.12.00 --- Potongan besi atau baja dibentuk secara kasar dengan menempanya; batang lembaran besi atau baja (termasuk batang disepuh 

timah) 
0 

1209. 7207.20.19.00 --- Lain-lain 0 
  -- Lain-lain :  
1210. 7207.20.91.00 --- Lembaran tebal  0 
1211. 7207.20.92.00 --- Potongan besi atau baja dibentuk secara kasar dengan ditempa; batang lembaran besi atau baja (termasuk batang disepuh timah) 0 
1212. 7207.20.99.00 --- Lain-lain 0 

    
 72.08 Produk canai lantaian dan besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau 

tidak dilapisi. 
 

 7208.10 - Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief :  
 7208.10.10 -- Dengan ketebalan 10 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 125 mm, dengan ketebalan kurang dari 3 mm dan mengandung karbon 

kurang dari 0.6% menurut beratnya : 
 

1213. 7208.10.10.10 --- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

 

1214. 7208.10.10.90 --- Lain-lain  
 7208.10.20 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi tidak kurang dari 4,75 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut 

beratnya, dengan ketebalan kurang dari 3 mm dan mengandung karbon 0.6% atau lebih menurut beratnya : 
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1215. 7208.10.20.10 --- Dengan tebal diatas 2mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaaanya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

 

1216. 7208.10.20.90 --- Lain-lain 5 
 7208.10.30 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm dan mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  

1217. 7208.10.30.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7,5 

1218. 7208.10.30.90 --- Lain-lain 5 
 7208.10.90 -- Lain-lain :  
1219. 7208.10.90.10 --- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya 

berpola hiasan (checker) atau yan gdibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7,5 

1220. 7208.10.90.90 --- Lain-lain  
  - Lain-lain dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam : 5 
 7208.25 -- Dengan ketebalan 4,75% mm atau lebih :  
 7208.25.10 --- Gulungan untuk dicanai ulang :  
1221. 7208.25.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaanya berpola hiasan (checker) 

atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7,5 

1222. 7208.25.10.90 ---- Lain-lain 5 
  --- Lain-lain :  
 7208.25.91 ---- Pelat dan lembaran baja bukan paduan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya :  
1223. 7208.25.91.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaanya berpola hiasan (checker) 

atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
 

1224. 7208.25.91.90 ---- Lain-lain 5 
 7208.25.99  Lain-lain :  
1225. 7208.25.99.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 

atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7,5 

1226. 7208.25.99.90 ---- Lain-lain 5 
 7208.26 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75% mm :  
 7208.26.10 --- Pelat dan lembaran baja mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya :  
1227. 7208.26.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk permukaannya berpola hiasan (checker) atau 

yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
 

1228. 7208.26.10.90 ---- Lain-lain 5 
 7208.26.90 ---- Lain-lain :  
1229. 7208.26.90.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk permukaannya berpola hiasan (checker) atau 

yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7,5 

1230. 7208.26.90.90 ---- Lain-lain 5 
 7208.27 -- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm:  
  --- Dengan ketebalan kurang 1,5% mm:  
 7208.27.11 ---- Pelat dan lembaran baja mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1231. 7208.27.11.10 ---- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaaannya 

berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7,5 

1232. 7208.27.11.90 ---- Lain-lain 5 
 7208.27.19 ---- Lain-lain :  
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1233. 7208.27.19.10 ----- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1234. 7208.27.19.90 ----- Lain-lain 5 
  --- Lain-lain  
 7208.27.91 ---- Pelat dan lembaran baja mengandung karbonm 0,6% atau lebih menurut beratnya :  

1235. 7208.27.91.10 ----- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1236. 7208.27.91.90 ----- Lain-lain: 5 
 7208.27.99 ---- Lain-lain:  

1237. 7208.27.99.10 ----- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya 
berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1238. 7208.27.99.90 ----- Lain-lain: 5 
  - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicapai panas  
 7208.36.00.00 -- Dengan ketebalan melebihi 10 mm: 7.5 

1239. 7208.36.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1240. 7208.36.00.90 --- Lain-lain  
 7208.37 -- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm:  
 7208.37.10 ---- Pelat dan lembaran baja mengandung karbon kurang dari 0.6 % menurut beratnya:  

1241. 7208.37.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

 

1242. 7208.37.10.90 ---- Lain-lain  
 7208.37.90 ---- Lain-lain:  

1243. 7208.37.90.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1244. 7208.37.90.90 ----- Lain-lain 5 
 7208.38 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih terapi kurang dari 4,75 mm:  
 7208.38.10 --- Pelat dan lembaran baja mengandung karbon kurang dari 0.5% menurut beratnya:  

1245. 7208.38.10.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1246. 7208.38.10.90 ----- Lain-lain  
 7208.38.90 --- Lain-lain: 5 

1247. 7208.38.90.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1248. 7208.38.90.90 ---- Lain-lain: 5 
 7208.09 -- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :  

1249. 7208.39.11.00 ---- Pelat dan lembaran baja mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya 5 
1250. 7208.39.19.00 ---- Lain-lain: 5 

 7208.39.90 --- Lain-lain:  
1251. 7208.39.90.10 ---- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya 

berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7.5 
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1252. 7208.39.90.90 ---- Lain-lain:  
 7208.40 - Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicapai panas, dengan pola relief: 5 

1253. 7208.40.00.10 -- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung karbon lebih dari 
0.16% tetapi kurang dari 0,6% untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1254. 7208.40.00.90 ---- Lain-lain: 5 
  - Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicapai panas:  
 7208.51.00 -- Dengan ketebalan melebihi 10 mm:  

1255. 7208.51.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung karbon lebih dari 0.16% tetapi kurang 
dari 0,6% untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1256. 7208.51.00.90 --- Lain-lain 5 
 7208.52.00 -- Dengan ketebalan 4.75 mm atau lebih terapi tidak melebihi 10 mm:  

1257. 7208.52.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung karbon lebih dari 0.16% tetapi kurang 
dari 0,6% untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1258. 7208.52.00.90 --- Lain-lain 5 
 7208.53.00 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm:  

1259. 7208.53.00.10 --- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung karbon lebih dari 0.16% tetapi kurang 
dari 0,6% untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1260. 7208.53.00.90 --- Lain-lain  
 7208.54.00 -- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm:  

1261. 7208.54.00.10 --- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung karbon lebih dari 
0.16% tetapi kurang dari 0,6% untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled 
or not) 

7.5 

1262. 7208.54.00.90 --- Lain-lain 5 
 7208.90 - Lain-lain:  
 7208.90.10 -- Dengan ketebalan 10 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 125 mm; dengan ketebalan kurang dari 3 mm dan mengandung karbon 

kurang dari 0,6% menurut beratnya: 
 

1263. 7208.90.10.10 --- Dalam gulungan, dengan tebal diatas 2 mm tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

 

1264. 7208.90.10.20 --- Tidak dalam gulungan, dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, 
mengandung karbon kurang dari 0.6 %, untuk permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7.5 

1265. 7208.90.10.90 --- Lain-lain 5 
 7208.90.20 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm dan mengandung karbon kurang 0.6 % menurut beratnya; dengan 

ketebalan kurang dari 3 mm dan mengandung karbon 0.6 % atau lebih menurut beratnya : 
 

1266. 7208.90.20.10 --- Dalam gulungan, dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang 
permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1267. 7208.90.20.20 --- Tidak dalam gulungan, dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, 
mengandung karbon kurang dari 0.6 %, untuk yang permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7.5 

1268. 7208.90.20.90 --- Lain-lain 5 
 7208.90.30 Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm dan mengandung karbon kurang 0.6 % menurut beratnya;   
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1269. 7208.90.30.10 --- Dalam gulungan, dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaanya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1270. 7208.90.30.90 --- Lain-lain 5 
 7208.90.90 --- Lain-lain :  

1271. 7208.90.90.10 --- Dalam gulungan, dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaanya berpola 
hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7.5 

1272. 7208.90.90.20 --- Tidak dalam gulungan, 7.5 
   tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 3.300 mm, mengandung karbon kurang dari 0.6 %, untuk yang 

permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
 

1723. 7208.90.90.90 --- Lain-lain 5 
    
 72.09 Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicapai secara dingin (cold-reduced), tidak 

dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. 
 

  - Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut  
   Selain dicapai dingin (cold-reduced):  

1274. 7209.15.00.00  Dengan ketebalan 3 mm atau lebih 10 
 7209.16.00 -- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm:  

1275. 7209.16.00.10 --- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak(pickled or not) 12.5 
1276. 7209.16.00.90 --- Lain-lain 10 

 7209.17.00 -- Dengan ketebalan 0.5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm  
1277. 7209.17.00.10 --- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 12.5 
1278. 7209.17.00.90 --- Lain-lain 10 

 7209.18 -- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :  
1279. 7209.18.10.00 --- Tin- mill blackplate (TMBP)  0 

 7209.18.90 --- Lain-lain :  
1280. 7209.18.90.10 ---- Dengan tebal 0,14 mm tetapi kurang dari 0,5 mm, lebar sampai dengan 1.250 mm, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk 

permukaannya dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
12,5 

1281. 7209.18.90.90 ---- Lain-lain 10 
  - Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :  

1282. 7209.25.00.00 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih 10 
 7209.26.00 -- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm  

1283. 7209.26.00.90 --- Lain-lain 10 
 7209.27.00 -- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi melebihi 1 mm  

1285. 7209.27.00.10 --- Lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 12,5 
1286. 7209.27.00.90 --- Lain-lain 10 

 7209.28.00 -- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm  
1287. 7209.28.00.10 --- Dengan ketebakabn di atas 0,14 mm, lebar sampai dengan 1,250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak 

(pickled or not) 
12,5 

1288. 7209.28.00.90 --- Lain-lain  10 
1289. 7209.90.00.00 - Lain-lain 10 
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 72.10 Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.   
  - Disepuh atau dilapisi dengan timah:  

1290. 7210.11.00.00 -- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih 15 
1291. 7210.12.00.00 -- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm  15 
1292. 7210.20.00.00 - Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate  15 

 7210.30 - Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng:   
  -- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya :  

1293. 7210.30.11.00 --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1294. 7210.30.19.00 --- Lain-lain 15 

  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1295. 7210.30.91.00 --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1296. 7210.30.99.00 --- Lain-lain 15 

  - Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:  
 7210.41 -- Bergelombang  

1297. 7210.41.10.00 --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1298. 7210.41.90.00 --- Lain-lain 15 

 7210.49 -- Lain-lain :  
1299. 7210.49.10.00 --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1300. 7210.49.90.00 --- Lain-lain 15 
1301. 7210.50.00.00 - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida 10 

  - Disepuh atau dilapisi dengan alumunium :  
 7210.61 -- Disepuh atau dilapisi dengan paduan alumunium-seng :   

1302. 7210.61.10.00 --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1303. 7210.61.90.00 --- Lain-lain 15 

 7210.69 -- Lain-lain  
1304. 7210.69.10.00 --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1305. 7210.69.90.00 --- Lain-lain 15 

 7210.70 - Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :  
  -- Tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi dengan logam :  

1306. 7210.70.11.00 --- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 125 mm 15 
1307. 7210.70.12.00 --- Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm, atau lebih dari 125 mm 15 
1308. 7210.70.20.00 -- Disepuh atau dilapisi dengan timah, timbal atau kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida 15 
1309. 7210.70.30.00 -- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1310. 7210.70.40.00 -- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1311. 7210.70.50.00 -- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng atau alumunium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm 15 
1312. 7210.70.60.00 -- Disepuh atau dilapisi dengan seng atau alumunium dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1313. 7210.70.70.00 -- Disepuh atau dilapisi dengan logam lainnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm  15 
1314. 7210.70.90.00 -- Lain-lain 15 

 7210.90 - Lain-lain :  
  -- Tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi dengan logam :  

1315. 7210.90.11.00 --- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 125 mm 15 
1316. 7210.90.12.00 --- Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm atau melebihi 125 mm 15 
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1317. 7210.90.20.00 -- Disepuh atau dilapisi dengan timah, timbal atau kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida 15 
1318. 7210.90.30.00 -- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm  15 
1319. 7210.90.40.00 -- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm  15 
1320. 7210.90.50.00 -- Disepuh atau dilapisi secara lainnya dengan seng atau alumunium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm 15 
1321. 7210.90.60.00 -- Disepuh atau dilapisi dengan seng atau alumunium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1322. 7210.90.70.00 -- Disepuh atau dilapisi dengan logam lainnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 15 
1323. 7210.90.90.00 -- Lain-lain 15 

    
 72.11 Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak 

dilapisi. 
 

  - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :  
 7211.13 -- Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 

mm, tidak dalam gulungan dan pola relief : 
 

  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1324. 7211.13.11.00 --- Pelat universal 5 
1325. 7211.13.12.00 ---- Simpai dan strip 5 
1326. 7211.13.19.00 ---- Lain-lain 5 

  --- Lain-lain :  
 7211.13.91 ---- Pelat universal :  

1327. 7211.13.91.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, mengandung karbon kurang dari 0,6 % untuk yang permukaannya berpola hiasan 
(checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7,5 

1328. 7211.13.91.90 ----- Lain-lain  
 7211.13.92 ---- Bergelombang :  

1329. 7211.13.92.10 ---- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, mengandung karbon kurang dari 0,6 %, untuk yang permukaanya berpola hiasan 
(checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

 

1330. 7211.13.92.90 ----- Lain-lain 5 
1331. 7211.13.93.00 ---- Simpai dan strip 7,5 

 7211.13.99 ---- Lain-lain :  
1332. 7211.13.99.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, mengandung karbon kurang dari 0,6% untuk yang permukaanya berpola hiasan 

(checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
 

1333. 7211.13.99.90 ----- Lain-lain 7,5 
 7211.14 -- Lain-lain, dengan ketebalan 4,75mm atau lebih :  
  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
 7211.14.11 ---- Pelat universal :  

1334. 7211.14.11.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

7,5 

1335. 7211.14.11.90 ----- Lain-lain 5 
 7211.14.12 ---- Simpai dan strip :  

1336. 7211.14.12.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7.5 

1337. 7211.14.12.90 ----- Lain-lain 5 
 7211.14.19 ---- Lain-lain : 1 
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1338. 7211.14.19.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk permukaannya berpola hiasan (checker) atau   
1339. 7211.14.19.90 ----- Lain-lain 5 

  --- Lain-lain :  
 7211.14.91 ---- Pelat universal :  

1340. 7211.14.91.10 ---- Dengan tegangan maksimum 550 Mpa, untuk permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak 
(pickled or not) 

7,5 

1341. 7211.14.19.90 ----- Lain-lain 5 
 7211.14.92 ---- Gulungan untuk dicanai ulang :  

1342. 7211.14.92.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (picked or not) 

7,5 

1343. 7211.14.92.90 ---- Lain-lain 5 
 7211.14.93 ---- Bergelombang :  

1344. 7211.14.93.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) 
atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7,5 

1345. 7211.14.93.90 ---- Lain-lain  5 
 7211.14.94 ---- Lain-lain, simpai dan strip :  

1346. 7211.14.94.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

7,5 

1347. 7211.14.94.90 ----- Lain-lain 7,5 
 7211.14.99 ---- Lain-lain :  

1348. 7211.14.99.10 ----- Dengan tegangan tarikan maksimum 550 Mpa, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

7,5 

1349. 7211.14.99.90 ----- Lain-lain 7,5 
 7211.19 -- Lain-lain :  
 7211.19.10 --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
 7211.19.11 ---- Pita dan ban dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 100 mm :  

1350. 7211.19.11.10 ----- Dengan tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun 
tidak (pickled or not) 

7,5 

1351. 7211.19.11.90 ----- Lain-lain 5 
 7211.19.12 ---- Lain-lain, simpai dan strip :  

1352. 7211.19.12.10 ----- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, utuk permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

 

1353. 7211.19.12.90 ----- Lain-lain 5 
 7211.19.19 ---- Lain-lain :  

1354. 7211.19.19.10 ----- Dengan tebal 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan 
maupun tidak (pickled or not) 

7,5 

1355. 7211.19.19.90 ----- Lain-lain  
  --- Lain-lain :  
 7211.19.91 ---- Pita dan ban dengan lebar melebihi 100 mm :  

1356. 7211.19.91.10 ----- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksiumum 550 Mpa, untuk yang permukaanya berpola hiasan (checker) atau yang 
dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 

7,5 
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1357. 7211.19.91.90 ----- Lain-lain 7,5 
 7211.19.92 ---- Gulungan untuk dicanai ulang :  
1358. 7211.19.92.10 ---- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 

dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7,5 

1359. 7211.19.92.90 ----- Lain-lain   
 7211.19.93 ---- Bergelombang : 5 
1360. 7211.19.93.10 ----- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untukl yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang 

dibersihkan maupun tidak (pickledor not) 
7,5 

1361. 7211.19.93.90 ----- Lain-lain 5 
 7211.19.94 ---- Lain-lain, simpai dan strip :  
1362. 7211.19.94.10 ---- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, untuk yang permukaannya berpola hiasan ( checker) atau yang 

dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7,5 

1363. 7211.19.94.90 ----- Lain-lain 7,5 
 7211.19.99 ---- Lain-lain :  
1364. 7211.19.99.10 ----- Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik meksimum 550 Mpa, untuk permukaannya yang berpola hiasan (checker) atau yang 

dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 
7,5 

1365. 7211.19.99.90 ----- Lain-lain 7,5 
  - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :  
 7211.23 -- Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya :  
1366. 7211.23.10.00 --- Bergelombang 10 
1367. 7211.23.20.00 --- Pita dan ban dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 100 mm 10 
1368. 7211.23.30.00 --- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 10 
1369. 7211.23.40.00 --- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm 10 
1370. 7211.23.50.00 --- Lain-lain, dengan ketebalan lebih dari 40 mm 0 

  --- Lain-lain :  
 7211.23.91 ---- Dengan ketebalan 0,170 mm atau kurang :  
1371. 7211.23.91.10 ----- Dengan ketebalan 0,14 mm sampai dengan 0,17 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 12,5 
1372. 7211.23.91.90 ----- Lain-lain 12,5 

 7211.23.99 ---- Lain-lain :  
1373. 7211.23.99.10 ----- Dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm sampai dengan 3 mm, untuk permukaannya dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 12,5 
1374. 7211.23.99.90 ----- Lain-lain 12,5 

 7211.29 -- Lain-lain :  
  --- Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya :  
1375. 7211.29.11.00 ---- Bergelombang  10 
1376. 7211.29.12.00 ---- Pita dan ban dengan lebar melebihi 225 mm tetapi tidak melebihi 100 mm 12,5 
1377. 7211.29.13.00 ---- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 12,5 
1378. 7211.29.14.00 ---- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar 400 mm  

 7211.29.15 ---- Lain-lain, dengan ketebalan 0,170 mm atau kurang :  
1379. 7219.29.15.10 ----- Dengan ketebalan 0,14 mm sampai dengan 0,17 mm, untuk yang permukaanya dibersihkan maupun tidak (pickled or not ) 12,5 
1380. 7211.29.15.90 ----- Lain-lain 12,5 

 7211.29.19 ---- Lain-lain :  
1381. 7211.29.19.10 ----- Dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm sampai dengan 3 mm untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak (pickled or not) 12,5 
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1382. 7211.29.19.90 ----- Lain-lain 12,5 
  --- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya :  

1383. 7211.29.21.00 ---- Pita dan ban dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 100 mm 10 
1384. 72.11.29.22.00 ---- Lain,lain, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 10 
1385. 7211.29.23.00 ---- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm 10 

 7211.29.29 ---- Lain-lain :  
1386. 7211.29.29.10 ---- Dengan tebal 0,14 tetapi kurang dari 0,5 mm, untuk permukaaannya dibersihkan maupun tidak (pickled or not)  
1387. 7211.29.29.90 ---- Lain-lain 10 

 7211.90 - Lain-lain :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  

1388. 7211.90.11.00 --- Pita dan ban dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 100 mm 10 
1389. 7211.90.12.00 --- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 10 
1390. 7211.90.13.00 --- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm 10 
1391. 7211.90.19.00 --- Lain-lain 10 

  -- Lain-lain :  
1392. 7211.90.91.00 --- Bergelombang 10 
1393. 7211.90.92.00 --- Pita dan ban dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 100 mm 10 
1394. 7211.90.93.00 --- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 12,5 
1395. 7211.90.94.00 --- Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm 12,5 
1396. 7211.90.95.00 --- Lain-lain, dengan ketebalan 0,170 mm atau kurang 12,5 
1397. 7211.90.99.00 --- Lain-lain 10 

    
 72.12 Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan, paduan dengan lebar kurang dari 600 mm dipalut, disepuh atau dilapisi.  
 7212.10 - Disepuh atau dilapisi dengan timah :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  

1398. 7212.10.11.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1399. 7212.10.12.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1400. 7212.10.19.00 --- Lain-lain 15 

  -- Lain-lain :  
1401. 7212.10.91.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1402. 7212.10.92.00 --- Simapi dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1403. 7212.10.99.00 --- Lain-lain 15 

 7212.20 - Disepuh atau dilapisi secara elekrolisa dengan seng :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, bergelombang  

1404. 7212.20.11.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1405. 7212.20.12.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1406. 7212.20.19.00 --- Lain-lain 15 

  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, tidak bergelombang 15 
1407. 7212.20.21.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm 15 
1408. 7212.20.22.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1409. 7212.20.29.00 --- Lain-lain 15 

  -- Lain-lain, bergelombang :  
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1410. 7212.20.31.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar melebihi 400 mm 15 
1411. 7212.20.32.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1412. 7212.20.33.00 --- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1413. 7212.20.39.00 -- Lain-lain 15 

  -- Lain-lain, tidak bergelombang :  
1414. 7212.20.91.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1415. 7212.20.92.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1416. 7212.20.93.00 --- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1417. 7212.20.99.00 --- Lain-lain 15 

 7212.30 - Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, bergelombang :  

1418. 7212.30.11.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1419. 7212.30.12.00 --- Simpai dan strip dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1420. 7212.30.19.00 --- Lain-lain 15 

  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, tidak bergelombang :  
1421. 7212.30.21.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm 15 
1422. 7212.30.22.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1423. 7212.30.29.00 --- Lain-lain 15 

  -- Lain-lain, bergelombang :  
1424. 7212.30.31.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1425. 7212.30.32.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1426. 7212.30.33.00 --- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1427. 7212.30.39.00 --- Lain-lain 15 

  -- Lain-lain, tidak bergelombang :  
1428. 7212.30.91.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1429. 7212.30.92.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1430. 7212.30.93.00 --- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1431. 7212.30.99.00 --- Lain-lain 15 

 7212.40 - Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  

1432. 7212.40.11.00 --- Simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1433. 7212.40.12.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1434. 7212.40.19.00 --- Lain-lain  15 

  -- Lain-lain :  
1435. 7212.40.21.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1436. 7212.40.22.00 --- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 400 mm 15 
1437. 7212.40.23.00 --- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1438. 7212.40.29.00 --- Lain-lain 15 

 7212.50 - Disepuh atau dilapisi secara lain :  
  -- Disepuh atau dilapisi dengan paduan alumunium seng :  
  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1439. 7212.50.11.00 --- Simpai dengan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
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1440. 7212.50.12.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1441. 7212.50.12.00 ---- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1442. 7212.50.19.00 ---- Lain-lain 15 

  --- Lain-lain :  
1443. 7212.50.21.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1444. 7212.50.22.00 ---- Simpai dan strip, dengan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1445. 7212.50.23.00 ---- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1446. 7212.50.29.00 ---- Lain-lain 15 

  -- Disepuh atau dilapisi dengan khromium oksida atau dengan khromium oksida (termasuk baja tanpa timah :  
  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1447. 7212.50.31.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1448. 7212.50.32.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1449. 7212.50.39.00 ---- Lain-lain  

  --- Lain-lain : 15 
1450. 7212.50.41.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1451. 7212.50.42.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 500 mm 15 
1452. 7212.50.43.00 ---- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1453. 7212.50.49.00 ---- Lain-lain 15 

  -- Lain-lain :  
  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1454. 7212.50.51.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm. 10 
1455. 7212.50.52.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 10 
1456. 7212.50.59.00 ---- Lain-lain 10 

  --- Lain-lain :  
1457. 7212.50.61.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 400 mm 10 
1458. 7212.50.62.00 ---- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 500 mm 10 
1459. 7212.50.63.00 ---- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 10 
1460. 7212.50.69.00 ---- Lain-lain 10 

 7212.60 - Dipalut :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1461. 7212.60.11.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1462. 7212.60.12.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1463. 7212.60.19.00 --- Lain-lain  

  -- Lain-lain :  
1464. 7212.6021.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar tidak melebihi 400 mm 15 
1465. 7212.60.22.00 --- Simpai dan strip, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm dan dengan lebar melebihi 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm 15 
1466. 7212.60.23.00 --- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang 15 
1467. 7212.60.29.00 --- Lain-lain  

    
 72.13 Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.  

 7213.10 - Mengandung lekukan, rusuk,alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian :  
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1468. 7213.10.10.00 -- Dengan ukuran penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm2  12,5 
1469. 7213.10.20.00 -- Dengan ukuran penampang silang persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dengan lebar tidak melebihi 20 mm 12,5 
1470. 7213.10.90.00 -- Lain-lain 12,5 

 7213.20 - Lain-lain, dari baja free-cutting :  
1471. 7213.20.10.00 -- Dengan diameter rata-rata 5 mm sampai dengan 20 mm  
1472. 7213.20.90.00 ---- Lain-lain 5 

  - Lain-lain :  
 7231.91.91 ---- Baja beton :  
 7213.91 -- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm :  
1473. 7213.30.90.00 -- Lain-lain 5 

  - Lain-lain :  
1474. 7213.91.10.00 --- Mengandung karbon 0,77% atau lebih menurut beratnya 5 
1475. 7213.91.91.90 ----- Lain-lain 12,5 
1476. 7213.91.92.00 ---- Cold heading dalam gulungan 5 
1477. 7213.91.93.00 ---- Batang poros; baja mangan 5 
1478. 7213.91.99.00 ---- Lain-lain 5 

 7213.99 -- Lain-lain : 5 
1479. 7213.99.10.00 --- Untuk pembuatan batang solder 12,5 

  --- Lain-lain :  
 7213.99.91 ---- Baja beton :  
1480. 7213.99.91.10 ----- Mengandung karbon 0,77% atau lebih menurut beratnya 5 
1481. 7213.99.91.90 ----- Lain-lain 12,5 
1482. 7213.99.92.00 ---- Cold heading dalam gulungan 5 
1483. 7213.99.93.00 ---- Batang poros; baja mangan 5 
1484. 7213.99.99.00 ---- Lain-lain 12,5 

    
 72.14 Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas atau 

diektrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. 
 

 7214.10 - Ditempa :  
1485. 7214.10.10.00 -- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya 5 
1486. 7214.10.20.00 -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya 5 
1487. 7214.20.00.00 - Mengandung lekukan, rusuk,alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah 

dicanai 
12,5 

1488. 7214.30.00.00 - Lain-lain, dari baja free cutting  
  - Lain-lain :  
 7214.91 -- Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) :  
  ---- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya :  
1489. 7214.91.11.00 ---- Besi beton 12,5 
1490. 7214.91.12.00 ---- Batang poros; manganese steel 5 
1491. 7214.91.19.00 ---- Lain-lain 12,5 

  --- Mengandung karbon atau lebih menurut beratnya :  
1492. 7214.91.21.00 ---- Besi beton 12,5 
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1493. 7214.91.29.00 ---- Batang poros; manganese steel 5 
1494. 7214.99 -- Lain-lain 12,5 

 7214.99 --- Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya :  
1498. 7214.99.21.00 ---- Besi beton 12,5 
1499. 7214.99.22.00 ---- Batang poros; manganese steel 5 
1500. 7214.99.29.00 ---- Lain-lain 12,5 

  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1501. 7214.99.31.00 ---- Besi beton 12,5 
1502. 7214.99.32.00 ---- Batang poros; manganese steel 5 
1503. 7214.99.39.00 ---- Lain-lain 12,5 

    
 72.15 Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.  

1504. 7215.10.00.00 - Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished 5 
1505. 7215.50.00.00 - Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibentuk secara dingin atau disempurnakan secara dingin 12,5 

 7215.90 - Lain-lain :  
  -- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya :  
1506. 7215.90.11.00 --- Selain dari manganese steel atau batang poros 12,5 
1507. 7215.90.19.00 --- Lain-lain 5 
1508. 7215.90.20.00 -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya 5 

    
 72.16 Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.  

1509. 7216.10.00.00 - U,I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 
mm 

20 

  - L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm 
: 

 

1510. 7216.21.00.00 -- L Section 20 
1511. 7216.22.00.00 -- T Section 20 

  - U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih 
: 

 

 7216.31 -- U section  
  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1512. 7216.31.11.00 ---- Dengan tinggi 80 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 140 mm 20 
1513. 7216.31.19.00 ---- Lain-lain 20 

  --- Lain-lain :  
1514. 7216.31.91.00 ---- Dengan tinggi 80 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 140 mm 20 
1515. 7216.31.99.00 ---- Lain-lain 20 

 7216.32 -- L Section  
  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1516. 7216.32.11.00 ---- Dengan tinggi 80 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 140 mm 20 
1517. 7216.32.19.00 ---- Lain-lain 20 

  ---- Lain-lain :  
1518. 7216.32.91.00 ---- Dengan tinggi 80 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 140 mm 20 
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1519. 7216.32.99.00 ---- Lain-lain 20 
 7216.33 -- H Section :  
  --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1520. 7216.33.11.000 ---- Dengan tinggi 80 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 140 mm 20 
1521. 7216.33.19.00 ---- Lain-lain 20 

  --- Lain-lain :  
1522. 7216.33.91.00 ---- Dengan tinggi 80 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 140 mm 20 
1523. 7216.33.99.00 ---- Lain-lain 20 

 7216.40 - L atau T Section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi 80 mm atau lebih :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1524. 7216.40.11.00 --- L section dengan tinggi 80mm atau lebih tetapi tidak melebihi 140 mm 20 
1525. 7216.40.19.00 --- Lain-lain 20 

  -- Lain-lain : 20 
1526. 7216.40.91.00 --- L section dengan tinggi 80 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 140 mm 20 
1527. 7216.40.99.00 --- Lain-lain 20 

 7216.50 - Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi :  
  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1528. 7216.50.11.00 --- Dengan tinggi kurang dari 80 mm 20 
1529. 7216.50.19.00 --- Lain-lain 20 

  -- Lain-lain :  
1530. 7216.50.91.00 --- Dengan tinggi kurang dari 80 mm 20 
1531. 7216.50.99.00 -- Lain-lain 20 

  - Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold finished :  
1532. 7216.61.00.00 -- Diperoleh dari produk canai-lantaian 20 

 7216.69 -- Lain-lain :  
  --- Angle, selain angle beralur :  
1533. 7216.69.11.00 --- Mengandung 0,6% karbon atau lebih menurut beratnya dan mempunyai tinggi 80 mm atau lebih 20 
1534. 7216.69.12.00 ---- Mengandung 0,6% karbon atau lebih menurut beratnya dan mempunyai tinggi kurang dari 80 mm. 20 
1535. 7216.69.13.00 ---- Lain-lain, dengan tinggi 80 mm atau lebih 20 
1536. 7216.69.14.00 ---- Lain-lain, dengan kurang dari 80 mm  20 

  --- Angle lainnya, shape dan section :  
1537. 7216.69.21.00 --- Dengan ketebalan 5 mm atau kurang 20 
1538. 7216.69.29.00 - Lain-lain  

 7216.91 -- Cold formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian :  
  --- Angle, selain angle beralur :  
1539. 7216.91.11.00 --- Mengandung 0,6% karbon atau lebih menurut beratnya dan mempunyai tinggi 80 mm atau lebih  20 
1540. 7216.91.12.00 --- Mengandung 0,6% karbon atau lebih menurut beratnya dan mempunyai tinggi kurang dari 80 mm. 20 
1541. 7216.91.13.00 ---- Lain-lain, dengan tinggi 80 mm atau lebih 20 
1542. 7216.91.14.00 ---- Lain-lain, dengan kurang dari 80 mm  20 
1543. 7216.91.20.00 --- Angle beralur, dibentuk dengan pencanaian strip baja berlubang, dicat atau digalvanisasi maupun tidak. 20 

  --- Shape dan section :  
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1544. 7216.91.31.00 ---- Dengan ketebalan 5 mm atau kurang 20 
1545. 7216.91.39.00 ---- Lain-lain 20 
1546. 7216.99.00.00 -- Lain-lain 20 

    
 72.17 Kawat besi atau baja bukan paduan.  

 7217.10 - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak :  
1547. 7217.10.10.00 -- Mengandung karbon 0,25% menurut beratnya 10 

  -- Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya :  
1548. 7217.10.21.00 --- Jari-jari sepeda 10 
1549. 7217.10.22.00 --- Kawat ban; flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting 5 
1550. 7217.10.29.00 --- Lain-lain 15 

  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
1551. 7217.10.31.00 --- Jari-jari sepeda; Kawat ban; flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting 15 
1552. 7217.10.39.00 --- Lain-lain  

 7217.20 - Disepuh atau dilapisi dengan seng :  
  -- Mengandung karbon 0,25% menurut beratnya 10 
1553. 7217.20.10.00 -- Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya :  
1554. 7217.20.21.00 --- Kawat dilapisi secara elektolisa dan Jari-jari sepeda 15 
1555. 7217.20.22.00 --- Flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja dengan kandungan silikon tidak kurang dari 0,1% dilapisi seng 

dengan berat lapisan kurang dari 240 gr/m2 
15 

1556. 7217.20.29.00 --- Lain-lain  
  -- Mengandung karbon 0,45% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya :  

1557. 7217.20.31.00 --- Kawat dilapisi secara elektolisa dan Jari-jari sepeda 15 
1558. 7217.20.32.00 --- Flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja dengan kandungan silikon tidak kurang dari 0,1% dilapisi seng 

dengan berat lapisan kurang dari 240 gr/m2 
15 

1559. 7217.20.33.00 --- Kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan konduktor Alumunium yang diperkuat dengan baja (ACSR) 15 
1560. 7217.20.39.00 ---  Lain-lain 15 

  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya : 15 
1561. 7217.20.41.00 --- Kawat dilapisi secara elektolisa dan Jari-jari sepeda 15 
1562. 7217.20.42.00 --- Flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja dengan kandungan silikon tidak kurang dari 0,1% dilapisi seng 

dengan berat lapisan kurang dari 240 gr/m2 
15 

1563. 7217.20.43.00 --- Kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan konduktor Alumunium yang diperkuat dengan baja (ACSR) 15 
1564. 7217.20.49.00 --- Lain-lain  

 7217.30 - Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia lainnya : 15 
1565. 7217.30.10.00 -- Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya : 15 
1566. 7217.30.20.00 -- Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya :  

  -- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :  
  --- Kawat ban (kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga untuk ban karet pneumatik) :  
1567. 7217.30.31.00 ---- Kawat ban (kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan kuningan untuk ban karet pneumatik) : 10 
1568. 7217.30.32.00 ---- Kawat ban (kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga untuk ban karet pneumatik) : 15 
1569. 7217.30.33.00 --- Disepuh atau dilapisi dengan timah 15 
1570. 7217.30.39.00 --- Lain-lain 15 
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1571. 7217.30.90.00 -- Lain-lain 15 
    
 7217.90 Lain-lain :  

1572. 7217.90.10.00 -- Mengandung silikom tidak kurang dari 0,1% menurut beratnya dan dilapisi seng yang mempunyai berat lapisan tidak kurang dari 
240 g/ m2 dan dibungkus dengan PVC lapisan luar 

10 

1573. 7217.90.20.00 -- Lain-lain mengandung karbon 0,25% menurut beratnya, tidak termasuk barang sub pos 7217.90.10 15 
1574. 7217.90.30.00 -- Lain-lain mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,45% menurut beratnya, tidak termasuk barang sub pos 

7217.90.10 
15 

1575. 7217.90.40.00 -- Lain-lain mengandung karbon 0,45% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak termasuk barang sub pos 
7217.90.10 

15 

1576. 7217.90.50.00 -- Lain-lain mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, tidak termasuk barang sub pos 7217.90.10 10 
    
 72.18 Baja stainless berbentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja stainless.  
1577. 218.10.00.00 - Ingot dan bentuk asal lainnya 0 

  - Lain-lain :  
1578. 7218.91.00.00 -- Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) 0 
1579. 7218.99.00.00 - Lain-lain 0 

    
 72.19 Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.  

  - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan :  
  - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dlam gulungan :  
 7219.11 -- Dengan ketebalan melebihi 10 mm :  
1580. 7219.11.10.00 --- Dengan ketebalan tidak melebihi 125 mm dan dengan pola relief diperoleh dari pencanaian 0 
1581. 7219.11.90.00 --- Lain-lain  

 7219.12 -- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm :  
1582. 7219.12.10.00 -- Dengan pola relief diperoleh dari pencanaian 0 
1583. 7219.12.90.00 --- Lain-lain  

 7219.13 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang 4,75 mm : 0 
1584. 7219.13.10.00 --- Dengan pola relief diperoleh dari pencanaian 0 
1585. 7219.13.90.00 --- Lain-lain  

 7219.14 -- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm : 0 
1586. 7219.14.90.00 --- Lain-lain 0 

  - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan  
1587. 7219.14.90.00 --- Lain-lain 0 

  - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan  
1588. 7219.21.00.00 -- Dengan ketebalan melebihi 10 mm 0 
1589. 7219.22.00.00 -- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm  0 
1590. 7219.23.00.00 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 4,75 mm  0 
1591. 7219.24.00.00 -- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm 0 

  - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :  
1592. 7219.31.00.00 -- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih  10 
1593. 7219.32.00.00 -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 4,75 mm 10 
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1594. 7219.33.00 -- Dengan ketebalan 1 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 3 mm 15 
1595. 7219.34.00.00 -- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm 15 
1596. 7219.35.00.00 -- Dengan ketebalan kurang 0,5 mm 15 

 7219.90 - Lain-lain : 10 
1597. 7219.90.10.00 -- Dengan ketebalan tidak melebihi 125 mm dan dnegan pola relief diperoleh dengan pencanaian,diferforasi, dibuat bergelombang 

atau dipoles 
10 

1598. 7219.90.90.00 -- Lain-lain 10 
    
 72.20 Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm.  

  - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :  
 7220.11 -- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih :  
1599. 7220.11.10.00 --- Simpai dan strip  0 
1600. 7220.11.90.00 --- Lain-lain 0 

 7220.12 -- Dengan ketebalan kurang 4,75 mm:  
1601. 7220.12.10.00 --- Simpai dan strip  0 
1602. 7220.12.90.00 --- Lain-lain 0 

 7220.20 - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :  
1603. 7220.20.10.00 --- Simpai dan strip  15 
1604. 7220.20.90.00 --- Lain-lain 15 

 7220.90 - Lain-lain :  
1605. 7220.90.10.00 -- Simpai dan strip  10 
1606. 7220.90.20.00 -- Pelat dan lembaran dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dan dengan lebar melebihi 500 mm  10 
1607. 7220.90.30.00 -- Pelat dan lembaran lainnya 10 
1608. 7220.90.90.00 -- Lain-lain 10 

    
 72.21 Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja stainless.  

1609. 7221.00.10.00 - Batang kecil kawat 5 
1610. 7221.00.90.00 - Lain-lain 5 

    
 72.22 Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless, angle, shape dan section dari baja stainless.  

 72.22 - Batang dan batang kecil tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi :  
 7222.11 -- Dengan penampang silang lingkaran :  
1611. 7222.11.10.00 --- Batang kecil kawat 5 
1612. 7222.11.90.00 --- Lain-lain 5 

 7222.19 -- Lain-lain :  
1613. 7222.19.10.00 --- Batang kecil kawat 5 
1614. 7222.19.90.00 --- Lain-lain 5 
1615. 7222.20.00.00 - Batang dan batang kecil tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibentuk cold formed atau cold finished 5 
1616. 7222.30.00.00 - Batang dan batang kecil lainnya 5 

 7222.40 - Angle, shape dan section :  
  --- Angle, selain angle beralur :  
1617. 7222.40.11.00 --- Dengan tinggi 80 mm atau lebih 10 
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1618. 7222.40.12.00 --- Dengan tinggi kurang 80 mm 10 
1619. 7222.40.20.00 -- Angle beralur, dibentuk dengan pencanaian jalur baja berlubang, dicat atau digalvanisasi maupun tidak 10 

  -- Angle lainnya, shape dan section :  
1620. 7222.40.31.00 --- Dengan tinggi 80 mm atau lebih dan dengan ketebalan kurang dari 5 mm 10 
1621. 7222.40.32.00 --- Dengan tinggi 80 mm atau lebih dan dengan ketebalan 5 mm atau lebih 10 
1622. 7222.40.33.00 --- Dengan tinggi kurang dari 80 mm dan dengan ketebalan kurang dari 5 mm 10 
1623. 7222.40.34.00 --- Dengan tinggi kurang dari 80 mm dan dengan ketebalan 5 mm atau lebih 10 

    
 72.23 Kawat dari baja stainless  

1624. 7223.00.10.00 - Mempunyai ukuran penampang silang melebihi 13 mm 5 
1625. 7223.00.90.00 - Lain-lain 5 

    
 72.24 Baja paduan lainnya dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baj paduan lainnya  

1626. 7224.210.00.00 - Ingot atau bentuk asal lainnya 5 
1627. 7224.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 72.25 Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.  

  - Dari baja silikon-listrik :  
1628. 7225.11.00.00 -- Grain-oriented 0 
1629. 7225.19.00.00 -- Lain-lain 0 
1630. 7225.20.00.00 - Dari high speed steel 0 

 7225.30 - Lain-lain,tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan : 0 
1631. 7225.30.10.00 -- Dengan ketebalan kurang dari 1,5 mm 0 

  -- Dengan ketebalan 1,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 125 mm, dengan pola relief diperoleh dengan pencanaian :  
1632. 7225.30.21.00 --- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm 0 
1633. 7225.30.29.00 --- Lain-lain 0 

  -- Lain-lain :  
1634. 7225.30.91.00 --- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm 0 
1635. 7225.30.99.00 --- Lain-lain 0 
1636. 7225.40.00.00 - Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan 0 
1637. 7225.91.00.00 - Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) 0 

  - Lain-lain :  
1638. 7225.91.00.00 -- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng 0 
1639. 7225.92.00.00 -- Disepuh atau dilapisi lain dengan seng 0 
1640. 7225.99.00.00 -- Lain-lain 0 

    
 72.26 Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm.  

 7226.11 - Dari baja silikon-elektris :  
1641. 7226.11.10.00 --- Simpai dan strip  0 
1642. 7226.11.90.00 --- Lain-lain 0 

 7226.19 -- Lain-lain :  
1643. 7226.19.10.00 --- Simpai dan strip  0 
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1644. 7226.19.90.00 --- Lain-lain 0 
 7226.20 - Dari high speed steel :  
1645. 7226.20.10.00 -- Simpai dan strip  0 
1646. 7226.20.90.00 -- Lain-lain 0 

  -- Lain-lain :  
 7226.91 -- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :  
1647. 7226.91.10.00 --- Simpai dan strip  5 
1648. 7226.91.90.00 --- Lain-lain 5 

 7226.92 -- Lain-lain, Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :  
1649. 7226.92.10.00 --- Simpai dan strip  5 
1650. 7226.92.90.00 --- Lain-lain 5 

 7226.93 -- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng :  
1651. 7226.93.10.00 --- Simpai dan strip  5 
1652. 7226.93.90.140 --- Lain-lain 5 

 7226.94 -- Disepuh atau dilapisi lain dengan seng :  
1653. 7226.94.10.00 --- Simpai dan strip  5 
1654. 7226.94.90.00 --- Lain-lain 5 

 7226.99 -- Lain-lain :  
1655. 7226.99.10.00 --- Simpai dan strip  5 
1656. 7226.99.90.00 --- Lain-lain 5 

    
 72.27 Batang dan batang kecil tidak dicanai panas, ditarik panas dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya.  

1657. 7227.10.00.00 - Dari high speed steel  5 
1658. 7227.20.00.00 - Dari baja silikon-mangan 5 
1659. 7227.90.00.00 - Lain-lain 5 

    
 72.28 Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya.  
 7228.10 - Batang dan batang kecil, dari high speed steel :  
1660. 7228.10.10.00 -- Dengan ukuran penampang silang tidak melebihi 13 mm, cold formed 0 
1661. 7228.10.10.90.00 -- Lain-lain  

 7228.20 - Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan :  
1662. 7228.20.10.00 - Dengan ukuran penampang silang tidak melebihi 13 mm, cold formed 5 
1663. 7228.20.90.00 - Lain-lain 5 
1664. 7228.30.00.00  Batang dan batang kecil tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi  5 
1665. 7228.40.00.00 - Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa 0 
1666. 7228.50.00.00 - Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibentuk cold formed atau cold finished 0 
1667. 7228.60.00.00 - Batang dan batang kecil lainnya 5 

 7228.70 - Angle, shape dan section :  
  --- Angle, selain angle beralur :  
1668. 7228.70.11.00 --- Dengan tinggi 80 mm atau lebih 10 
1669. 7228.70.12.00 --- Dengan tinggi kurang 80 mm 10 
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1670. 7228.70.20.00 -- Angle beralur, dibentuk dengan pencanaian jalur baja berlubang, dicat atau digalvanisasi maupun tidak. 10 
  -- Shape dan section :  

1671. 7228.70.31.00 --- Dengan tinggi 80 mm atau lebih dan dengan ketebalan kurang dari 5 mm 10 
1672. 7228.70.32.00 --- Dengan tinggi 80 mm atau lebih dan dengan ketebalan 5 mm atau lebih 10 
1673. 7228.70.33.00 --- Dengan tinggi kurang dari 80 mm dan dengan ketebalan kurang dari 5 mm 10 
1674. 7228.70.34.00 --- Dengan tinggi kurang dari 80 mm dan dengan ketebalan 5 mm atau lebih 10 
1675. 7228.80.00.00 - Batang dan batang kecil bor berongga 5 

    
 72.29 Kawat dari baja paduan lainnya.  

1676. 7229.10.00.00 - Dari high speed steel 5 
1677. 7229.20.00.00 - Dari baja silikon-mangan 5 
1678. 7229.90.00.00 - Lain-lain 10 

    
 73.01 Sheet piling dari besi atau baja, dibor,dilobangi atau dibuat dari rakitan elemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi 

atau baja. 
 

1679. 7301.10.00.00 - Sheet piling 5 
1680. 7301.20.00.00 - Angle, shape dan section  20 

    
 73.02 Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau baja, sebagai berikut : rel, rel simpang dan rel gigi,bilah wesel sambungan 

persimpangan,batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya, bantalan rel (alas rel), pelat apit, tumpuan, pasak tumpuan, pelat 
tapak (pelat dasar), jepit rel, pelat als, ganjal rel dan barang lainnya khusus untuk menyambung atau memasang rel 

 

1681. 7302.10.00.00 - Rel 0 
1682. 7302.30.00.00 - Bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya 5 
1683. 7302.40.00.00 - Pelat apit dan pelat tapak 5 
1684. 7302.90.00.00 - Lain-lain 5 

     
 73.03  Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari besi tuang  
  - Pembuluh dan pipa;  

1685. 7303.00.11.00 -- Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm 15 
1686. 7303.00.12.00 -- Dengan diameter luar melebihi 100 mm tetapi tidak melebihi 150 mm 15 
1687. 7303.00.13.00 -- Dengan diameter luar melebihi 150 mm tetapi tidak lebih dari 600 mm 15 
1688. 7303.00.19.00 -- Lain-lain 15 

  - Lain-lain, dari besi tuang ductile;  
1689. 7303.00.21.00 -- Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm 15 
1690. 7303.00.22.00 -- Lain-lain 15 

  -  Lain-lain:  
1691. 7303.00.91.00 -- Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm 15 
1692. 7303.00.92.00 -- Lain-lain 15 

 73.04  Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.  
1693. 7304.10.00.00 - Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas 5 

  -  Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas :  
 7304.21.00 -- Pipa bor;  
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1694. 7304.21.00.10 --- Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan 5 
1695. 7304.21.00.90 --- Lain-lain 15 

 7304.29.00 -- Lain-lain :  
1696. 7304.29.00.10 --- Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 80.000 PSi dan ujungnya belum dikerjakan  5 
1697. 7304.29.00.90 --- Lain-lain 15 

  - Lain-lain, dengan penampang silang lingkarandari besi atau baja bukan paduan :  
 7304.31 -- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) :  

1698. 7304.31.10.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1699. 7304.31.20.00 --- Batang kecil bor, casing dan tubing dengan alur pasak dan kotak 5 
1700. 7304.31.30.00 --- Pembuluh baja tanpa kampuh digunakan untuk pembuatan rantai penggerak traktor 5 

  --- Lain-lain  
1701. 7304.31.91.00 ---- Dengan ukuran diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya 5 
1702. 7304.31.99.00 ---- Lain-lain 5 

 7304.39 -- Lain-lain;  
1703. 7304.39.10.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1704. 7304.39.20.00 --- Pembuluh baja tanpa kampuh digunakan untukpembuatan rantai penggerak traktor 5 

  --- Lain-lain;  
1705. 7304.39.91.00 ---- Dengan ukuran diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya 5 
1706. 7304.39.99.00 ---- Lain-lain 5 

  - Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless   
 7304.41 -- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)  

1707. 7304.41.10.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1708. 7304.41.90.00 --- Lain-lain 5 

 7304.49 -- Lain-lain :  
1709. 7304.49.10.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1710. 7304.49.90.00 --- Lain-lain 5 

  - Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran dari baja paduan lainnya;  
 7304.51 -- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)  

1711. 7304.51.10.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1712. 7304.51.20.00 --- Batang kecil bor, casing dan tubing dengan alur pasak dan kotak 5 
1713. 7304.51.30.00 --- Pembuluh baja tanpa kampuh digunakan untuk pembuatan rantai penggerak traktor 5 
1714. 7304.51.90.00 --- Lain-lain 5 

 7304.59 -- Lain-lain :  
1715. 7304.59.10.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1716. 7304.59.20.00 --- Pembuluh baja tanpa kampuh digunakan untukpembuatan rantai penggerak traktor 5 
1717. 7304.59.90.00 --- Lain-lain 5 

 7304.90 - Lain-lain  
1718. 7304.90.10.00 -- Saluran bertekanan tinggi 5 
1719. 7304.90.20.00 -- Pembuluh baja tanpa kampuh digunakan untuk pembuatan rantai penggerek traktor 5 

  -- Lain-lain  
1720. 7304.90.91.00 --- Dengan ukuran diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya 5 
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1721. 7304.90.99.00 --- Lain-lain 5 
 73.05  Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling atau disambung semacam itu) mempunyai penampang silang lingkaran, 

diameter luarnya melebihi 406,4 mm dari besi atau baja  
 

  - Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas  
1722. 7305.11.00.00 -- Dilas secara longitudinal dengan las busur dibawah permukaan laut 20 
1723. 7305.12.00.00 -- Lain-lain, dilas secara longitudinal 20 
1724. 7305.19.00.00 -- Lain-lain 20 
1725. 7305.20.00.00 - Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas 20 

  - Lain-lain, dilas :  
 7305.31 -- Dilas longitudinal :  
  --- Pipa dan pembuluh dari baja stainless :  

1726. 7305.31.11.00 ---- Saluran bertekanan tinggi 20 
1727. 7305.31.19.00 ---- Lain-lain 20 

  --- Lain-lain :  
1728. 7305.31.91.00 ---- Saluran bertekanan tinggi 20 
1729. 7305.31.99.00 ---- Lain-lain 20 

 7305.39 -- Lain-lain :  
1730. 7305.39.10.00 --- Saluran bertekanan tinggi 20 
1731. 7305.39.90.00 --- Lain-lain 20 

 7305.90 - Lain-lain :  
1732. 7305.90.10.00 -- Saluran bertekanan tinggi 20 
1733. 7305.90.90.00 -- Lain-lain 20 

 73.06  Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu) dari besi 
atau baja  

 

1734. 7306.10.00.00 - Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas 20 
1735. 7306.20.00.00 - Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas 20 

 7306.30 - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan :  
  -- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm  

1736. 7306.30011.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1737. 7306.30.12.00 --- Pembuluh ketel 5 
1738. 7306.30.13.00 --- Pembuluh baja dengan diameter luar tidakmelebihi 15 mm dilapisi tembaga atau disepuh fluororesin (FRC) atau dikrom seng 

(ZMC3) yang prosesnya dilakukan sekali atau dua kali 
5 

1739. 7306.30.14.00 --- Pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen seterika dan rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 
mm 

5 

1740. 7306.30.15.00 --- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya 5 
1741. 7306.30.19.00 --- Lain-lain 5 

  -- Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih  
1742. 7306.30.21.00 --- Saluran bertekanan tinggi 15 
1743. 7306.30.22.00 --- Pembuluh ketel 15 
1744. 7306.30.23.00 --- Pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm dilapisi tembaga atau disepuh fluororesin (FRC) atau dikrom seng 

(ZMC3) yang prosesnya dilakukan sekali atau dua kali  
15 

1745. 7306.30.24.00 --- Lain-lain, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya 15 
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1746. 7306.30.25.00 --- Lain-lain, dengan diameter luar 140 mm atau lebih dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya 15 
1747. 7306.30.26.00 --- Lain-lain, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya 15 
1748. 7306.30.27.00 --- Lain-lain, dengan diameter luar 140 mmatau lebih dan mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya 15 

 7306.40 - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless  
1749. 7306.40.10.00 -- Pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm  5 
1750. 7306.40.20.00 -- Pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm 10 
1751. 7306.40.30.00 -- Pembuluh dan pipa dari baja stainless dengan diameter luar melebihi 105 mm 10 
1752. 7306.40.40.00 -- Saluran bertekanan tinggi 10 
1753. 7306.40.50.00 -- Pembuluh dan pipa mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm 5 
1754. 7306.40.80.00 -- Lain-lain, dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm 5 
1755. 7306.40.90.00 -- Lain-lain, dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm 10 

 7306.50 - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya  
1756. 7306.50.10.00 -- Pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm 5 
1757. 7306.50.20.00 -- Pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm 20 
1758. 7306.50.30.00 -- Saluran bertekanan tinggi 20 
1759. 7306.50.40.00 -- Lain-lain, dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm 5 
1760. 7306.50.50.00 -- Lain-lain, dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm 20 

 7306.60 - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran  
  -- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm  

1761. 7306.60.11.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1762. 7306.60.19.00 --- Lain-lain 5 

  -- Lain-lain :  
1763. 7306.60.91.00 --- Saluran bertekanan tinggi 20 
1764. 7306.60.99.00 --- Lain-lain 20 

 7306.90 - Lain-lain :  
  -- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm :  

1765. 7306.90.11.00 --- Pipa dan pembuluh bundy-weld 5 
1766. 7306.90.12.00 --- Saluran bertekanan tinggi 5 
1767. 7306.90.19.00 --- Lain-lain 5 

  -- Lain-lain :  
1768. 7306.90.91.00 --- Pipa dan pembuluh bundy-weld 20 
1769. 7306.90.92.00 --- Saluran bertekanan tinggi 20 
1770. 7306.90.93.00 --- Lain-lain, dengan ukuran diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya 20 
1771. 7306.90.94.00 --- Lain-lain, dengan ukuran diameter luar 140 mm atau lebih dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya 20 
1772. 7306.90.99.00 --- Lain-lain 20 

 73.07  Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja  
  - Alat kelengkapan besi tuangan  

1773. 7307.11.00.00 -- Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa 15 
1774. 7307.19.00.00 -- Lain-lain 15 

  - Lain-lain, dari baja stainless  
 7307.21 -- Flensa :  
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1775. 7307.21.10.00 --- Dengan diameter dalam kurang dari 150 mm 5 
1776. 7307.21.90.00 --- Lain-lain 5 

 7307.22 -- Siku-siku, lengkungan dan selongsong berulir  
1777. 7307.22.10.00 --- Dengan diameter dalam kurang dari 150 mm 5 
1778. 7307.22.90.00 --- Lain-lain 5 

 7307.23 -- Alat kelengkapan butt welding :  
1779. 7307.23.10.00 --- Dengan diameter dalam kurang dari 150 mm 5 
1780. 7307.23.90.00 --- Lain-lain 5 

 7307.29 -- Lain-lain :  
1781. 7307.29.10.00 --- Dengan diameter dalam kurang dari 150 mm 5 
1782. 7307.29.90.00 --- Lain-lain 5 

  - Lain-lain :  
 7307.91 -- Flensa :  

1783. 7307.91.10.00 --- Dengan diameter dalam kurang dari 150 mm 5 
1784. 7307.91.90.00 --- Lain-lain 5 

 7307.92 -- Siku-siku, lengkungan dan selongsong berulir :  
1785. 7307.92.10.00 --- Dengan diameter dalam kurang dari 150 mm 5 
1786. 7307.92.90.00 --- Lain-lain 5 

 7307.93 -- Alat kelengkapan butt welding:  
1787. 7307.93.10.00 --- Dengan diameter dalam kurang dari 150 mm 5 
1788. 7307.93.90.00 --- Lain-lain 5 

 7307.99 -- Lain-lain:  
1789. 7307.99.10.00 --- Dengan diameter dalam kurang dari 150 mm 5 
1790. 7307.99.90.00 --- Lain-lain 5 

 73.08  Struktur (tidak termasuk bangunan pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, 
daun pintu air, menara, tiang kisi-kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu, penutup 
jendela, langkar pilar dan tiang), dari besi atau baja: pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan 
untuk keperluan struktur dari besi atau baja. 

 

 7308.10 - Jembatan dan bagian jembatan :  
1791. 7308.10.10.00 -- Modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting 15 
1792. 7308.10.90.00 -- Lain-lain 15 

 7308.20 - Menara dan tiang kisi-kisi :  
  -- Menara:  

1793. 7308.20.11.00 ---- Modular pra pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting 15 
1794. 7308.20.19.00 --- Lain-lain 15 

  -- Tiang kisi-kisi :  
1795. 7308.20.21.00 --- Modular pra pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting 15 
1796. 7308.20.29.00 --- Lain-lain 15 
1797. 7308.30.00.00 - Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu 15 

 7308.40 - Peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping;  
1798. 7308.40.10.00 -- Modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting 15 
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1799. 7308.40.90.00 -- Lain-lain 15 
 7308.90 - Lain-lain :  

1800. 7308.90.10.00 -- Kerangka bangunan untuk bengkel dan rumah toko 15 
1801. 7308.90.20.00 -- Lain-lain, modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting 15 
1802. 7308.90.30.00 -- Pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi salurandan gorong-gorong bawah tanah 15 
1803. 7308.90.40.00 -- Bagian pembuluh atau saluran, dibuat darilembaran yang dibentuk dan dibengkokan bergelombang dari besi atau baja 5 
1804. 7308.90.90.00 -- Lain-lain 15 
1805. 7309.00.00.00  Reservoir, tangki, tong dan tempat simpan semacamnya untuk segala jenis bahan (selain gas dibawah tekanan atau gas cair) dari 

besi atau baja, dengan kapasitas melebihi 300 l, dilapis atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi dengan 
perlengkapan mekanik atau termal 

10 

 73.10  Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu, untuk berbagai bahan (selain dari gas dibawah tekanan atau gas 
cair), dari besi atau baja, dengan kapasitas tidak melebihi 300 l, dilapisi atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi 
dengan perlengkapan mekanik atau termal 

 

 7310.10 - Dengan kapasitas 50 l atau lebih;  
1806. 7310.10.10.00 -- Untuk memindahkan atau mengentalkan lateks 5 
1807. 7310.10.20.00 -- Lain-lain, dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar 5 
1808. 7310.10.30.00 -- Lain-lain, dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar 5 
1809. 7310.10.90.00 -- Lain-lain 20 

  - Dengan kapasitas kurang dari 50 l:  
 7310.21 -- Kaleng yang ditutup dengan solderan atau pengerutan:  
  --- Dengan kapasitas kurang dari 1 l:  

1810. 7310.21.11.00 ---- Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar 15 
1811 7310.21.12.00 ---- Dari besi atau baja tempa atau dicap dalamkeadaan kasar 5 
1812. 7310.21.19.00 --- Lain-lain 20 

  --- Lain-lain :  
1813. 7310.21.91.00 --- Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar 15 
1814. 7310.21.92.00 ---- Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar 5 
1815. 7310.21.99.00 ---- Lain-lain 20 

 7310.29 -- Lain-lain :  
   Dengan kapasitas kurang dari 1 I :  

1816. 7310.29.11.00 ---- Dari besi atau baja tulang dalam keadaan kasar 10 
1817. 7310.29.12.00 ---- Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar 5 
1818. 7310.29.19.00 ---- Lain-lain 20 

  --- Lain-lain :  
1819. 7310.29.91.00 ---- Dari besi atau baja tulang dalam keadaan kasar 10 
1820. 7310.29.92.00 ---- Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar 5 
1821. 7310.29.99.00 ---- Lain-lain 20 

     
 73.11  Keemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas cair dari besi atau baja  
  - Silender baja tanpa kampuh, kecuali untuk LPG :  

1822. 7311.00.11.00 -- Dengan kapasitas kurang dari 30 liter 5 
1823. 7311.00.12.00 -- Dengan kapasitas 30 liter atau lebih tetapi kurang dari 110 liter 5 
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1824. 7311.00.19.00 -- Lain-lain 5 
  - Lain-lain :  

1825. 7311.00.91.00 -- Dengan kapasitas kurang dari 30 liter 15 
1826. 7311.00.92.00  Dengan kapasitas 30 liter atau lebih tetapi kurang dari 110 liter 15 
1827. 7311.00.99.00 -- Lain-lain 15 

     
 7312  Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi.  

 7312.10 - Kawat dipilin, tali dan kabel :  
1828. 7312.10.10.00 -- Locked coil, flattenend strands dan non rotating wire ropes 20 
1829. 7312.10.20.00 -- Disepuh atau dilapisi dengan kuningan,dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm 20 
1830. 7312.10.30.00 -- Kawat dipilin dengan diameter lebih dari 64 mm 15 
1831. 7312.10.40.00 -- Kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm  15 
1832. 7312.10.90.00 -- Lain-lain 20 
1833. 7312.90.00.00 - Lain-lain 20 
1834. 7313.00.00.00 Kawat berduri dari besi atau baja, simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, 

dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja. 
 

    
 73.14 Kain logam (termasuk ban tanpa ujung), anyaman kisi, jaring dan pagar,dari kawat besi atau baja  
  - Tenunan kain logam :  

1835. 7314.12.00.00 -- Ban tanpa ujung mesin, dari baja stainless 5 
1836. 7314.13.00.00 -- Ban tanpa ujung lainnya untuk mesin 15 
1837. 7314.14.00.00 -- Tenunan kain logam lainnya, dari baja stainless 5 
1838. 7314.19.00.00 -- Lain-lain 5 
1839. 7314.20.00.00 - Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampangan silang maksimum 3 mm atau 

lebih dan mempunyai ukuran mesin 100 cm2 atau lebih 
 

  - Anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya, dilas pada bagian silangnya :  
1840. 7314.31.00.00 -- Disepuh atau dilapisi dengan seng 15 
1841. 7314.39.00.00 -- Lain-lain 15 

  - Kain logam, anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya :  
1842. 7314.41.00.00 -- Disepuh atau dilapisi seng 15 
1843. 7314.42.00.00 -- Dilapisi dengan plastik 15 
1844. 7314.49.00.00 -- Lain-lain 15 
1845. 7314.50.00.00 - Kasa logam 15 

     
 73.15 Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.  
  - Rantai penghubung bersambung dan bagiannya :  
 7315.11 -- Rantai pemutar :  
  --- Dari baja lunak :  

1846. 7315.11.11.00 ---- Rantai sepeda 15 
1847. 7315.11.12.00 ---- Rantai sepeda motor 15 
1848. 7315.11.19.00 ---- Lain-lain 10 

  --- Lain-lain :  
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1849. 7315.11.21.00 ---- Rantai sepeda 15 
1850. 7315.11.22.00 ---- Rantai sepeda motor 15 
1851. 7315.11.23.00 ---- Jenis transmisi lainnya dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm tetapi tidak lebih dari 32 mm 10 
1852. 7315.11.24.00 ---- Jenis yang digunakan dalam industri dan ban berjalan dengan jarak panjang antar gigi tidak kurang dari 75 mm tetapi tidak lebih 

dari 152 mm 
10 

1853. 7315.11.29.00 ---- Lain-lain 10 
 7315.12 -- Rantai lainnya:  

1854. 7315.12.10.00 --- Dari baja lunak 10 
1855. 7315.12.90.00 --- Lain-lain 10 

 7315.19 -- Bagian :  
1856. 7315.19.10.00 --- Dari rantai sepeda 10 
1857. 7315.19.20.00 --- Dari rantai lainnya untuk sepeda motor 10 
1858. 7315.19.90.00 ---- Lain-lain 10 
1859. 7315.20.00.00 - Rantai penyangga 10 

  -- Rantai lainnya:  
1860. 7315.81.00.00 -- Penghubung tanam/paku penghubung 20 
1861. 7315.82.00.00 -- Lain-lain penghubung di las 20 

 7315.89 -- Lain-lain :  
  --- Dari baja lunak :  

1862. 7315.89.11.00 ----  Rantai sepeda 10 
1863. 7315.89.12.00 ---- Rantai sepeda motor 10 
1864. 7315.89.19.00 ---- Lain-lain 10 

  --- Lain-lain :  
1865. 7315.89.21.00 ----  Rantai sepeda 10 
1866. 7315.89.22.00 ---- Rantai sepeda motor 10 
1867. 7315.89.29.00 ---- Lain-lain 10 

 7315.90 - Bagian lainnya :  
1868. 7315.90.10.00 -- Rantai sepeda motor dan sepeda 5 
1869. 7315.90.90.00 -- Lain-lain 5 

     
1870. 7316.00.00.00  Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja 5 

     
 73.17 Paku, tack, paku payung, paku kokot, kokot (selain yang dimaksud pos 83.05) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, dengan 

kepala dari bahan lain maupun tidak, tetapi tidak termasuk barang seperti itu dengan kepala dari tembaga. 
 

1871. 7317.00.10.00 - Paku kawat 10 
1872. 7317.00.20.00 - Paku kokot 10 
1873. 7317.00.30.00 - Paku rel untuk bantalan rel; pasak sikat untuk mesin sikat tekstil; gang nail, konektor dan anti-splitting 5 
1874. 7317.00.40.00 - Paku ceremai untuk alas kaki, paku cincin 15 
1875. 7317.00.50.00 - Paku kait 15 
1876. 7317.00.60.00 - Corrugated nail, paku payung, dan pasak 20 
1877. 7317.00.90.00 - Lain-lain 20 
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 73.18 Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup paku keliling, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, 

dari besi atau baja. 
 

  - Barang berulir :  
1878. 7318.11.00.00 -- Sekrup rel 15 

 7318.12 -- Sekrup kayu lainnya :  
1879. 7318.12.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 

     
1880. 7318.12.90.00 --- Lain-lain 15 

 7318.13 -- Kait sekrup dan cincin sekrup :  
1881. 7318.13.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 

     
1882. 7318.13.90.00 --- Lain-lain 15 

 7318.14 -- Sekrup menarik sendiri:  
1883. 7318.14.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 
1884. 7318.14.90.00 --- Lain-lain 15 

 7318.15 -- Sekrup dan baut lainnya, dengan mur atau cincin pipih maupun tidak :  
  --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm:  
     

1885. 7318.15.11.00 ---- Sekrup untuk logam 15 
1886. 7318.15.12.00 ---- Baut untuk logam, dengan atau tanpa mur 15 
1887. 7318.15.19.00 ---- Lain-lain 20 

  --- Lain-lain :  
1888. 7318.15.91.00 ---- Sekrup untuk logam 15 
1889. 7318.15.92.00 ---- Baut untuk logam, dengan atau tanpa mur 15 
1890. 7318.15.99.00 ---- Lain-lain 20 

 7318.16 -- Mur :  
1891. 7318.16.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 
1892. 7318.16.90.00 -- Lain-lain 15 

 7318.19 -- Lain-lain :  
1893. 7318.19.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 

     
1894. 7318.19.90.00 --- Lain-lain 15 

  - Barang tidak berulir :  
 7318.21 -- Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci   
   Lainnya :  

1895. 7318.21.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 
1896. 7318.21.90.00 --- Lain-lain 15 

 7318.22 -- Cincin pipih lainnya :  
1897. 7318.22.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 

     
1898. 7318.22.90.00 --- Lain-lain 15 

 7318.23 -- Paku keling :  
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1899. 7318.23.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 20 
     
1900. 7318.23.90.00 --- Lain-lain 20 

 7318.24 -- Pasak dan pasak kunci :  
1901. 7318.24.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 

     
1902. 7318.24.90.00 --- Lain-lain 15 

 7318.29 -- Lain-lain :  
1903. 7318.29.10.00 --- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm 15 

     
1904. 7318.29.90.00 --- Lain-lain 15 

    
 73.19 Jarum jahit, jarum jelujur, jarum kait, jarum bordir dan barang semacam itu, digunakan dengan tangan, dari besi atau baja; peniti 

pengaman dan peniti lainnya dari besi atau baja, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. 
 

1905. 7319.10.00.00 - Jarum jahit, tisik atau bordir 5 
     
1906. 7319.20.00.00 - Peniti Pengaman 20 
1907. 7319.30.00.00 - Peniti lainnya 20 
1908. 7319.90.00.00 - Lain-lain 5 

     
 73.20  Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja.  
 7320.10 - Pegas daun dan lembarannya :  
1909. 7320.10.10.00 -- Untuk kendaraan bermotor 15 
1910. 7320.10.20.00 -- Untuk mesin pengolah tanah 15 
1911. 7320.10.30.00 -- Pegas perangkai untuk kendaraan yang bergerak diatas rel 15 

     
1912. 7320.10.90.00 -- Lain-lain 15 

 7320.20 - Pegas Spiral :  
1913. 7320.20.10.00 -- Untuk kendaraan bermotor 15 
1914. 7320.20.20.00 -- Untuk mesin pengolah tanah 15 
1915. 7320.20.90.00 -- Lain-lain 15 

 7320.90 - Lain-lain:  
1916. 7320.90.10.00 -- Untuk kendaraan bermotor 5 
1917. 7320.90.90.00 -- Lain-lain 5 

     
 73.21 Tungku kompor terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral) panggangan besar, anglo, 

gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja. 
 

  - Peralatan masak dan piring pemanas :  
 7321.11 -- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya :  
1918. 7321.11.10.00 --- Tungku, kompor, oven, alat masak dapur 10 
1919. 7321.11.90.00 --- Lain-lain 10 
1920. 7321.12.00.00 -- Dengan bahan bakar cair 10 
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1921. 7321.13.00.00 -- Dengan bahan bakar padat 10 
  - Peralatan lainnya :  
1922. 7321.81.00.00 -- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya 10 
1923. 7321.82.00.00 -- Dengan bahan bakar cair 10 
1924. 7321.83.00.00 -- Dengan bahan bakar padat 10 
1925. 7321.90.00.00 - Bagiannya  10 

     
 73.23 Barang untuk penggunaan diatas meja di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja, wol besi 

atau wol baja; penggososk pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan semacamnya dari besi atau baja 
 

1926. 7323.10.00.00 - Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles sarung tangan dan semacamnya 20 
     
  - Lain-lain :  
 7323.91 -- Dari besi tuang, tidak dienamel :  
1927. 7323.91.10.00 --- Perangkat dapur 20 
1928. 7323.91.90.00 --- Lain-lain 20 
1929. 7323.92.00.00 -- Dari besi tuang, dienamel 20 

 7323.93 -- Dari besi stainless  
1930. 7323.93.10.00 --- Perangkat dapur 20 
1931. 7323.93.90.00 --- Lain-lain 20 
1932. 7323.94.00.00 -- Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel 20 

 7323.99 -- Lain-lain :  
1933. 7323.99.10.00 --- Perangkat dapur 20 
1934. 7323.99.90.00 --- Lain-lain 20 

     
 73.24  Perangkat saniter dan bagiannya, dari besi atau baja.  
1935. 7324.10.00.00 - Bak cuci dan wastafel, dari baja stainless 20 

  -  Bak mandi :  
1936. 7324.21.00.00 -- Dari besi tuang, dienamel maupun tidak 10 
1937. 7324.29.00.00 -- Lain-lain : 10 

 7324.90 - Lain-lain, termasuk bagiannya :  
1938. 7324.90.10.00 -- Untuk mengalirkan air kloset atau urinal (tipe tetap) 10 
1939. 7324.90.20.00 -- Bejana sorong, urinal (tipe portabel) dan (chamber-pot) 20 
1940. 7324.90.90.00 -- Lain-lain 20 

     
 73.25  Barang tuangan lainnya dari besi atau baja  
 7325.10 - Dari besi tuang tidak dapat ditempa :  
1941. 7325.10.10.00 -- Semprotan lateks dan cawan lateks 10 
1942. 7325.10.20.00 -- Penutup lubang saluran, jeruji dan kerangkanya 10 
1943. 7325.10.90.00 -- Lain-lain 10 

  - Lain-lain :  
1944. 7325.91.00.00 -- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling 10 

 7325.99 -- Lain-lain :  
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1945. 7325.99.10.00 -- Semprotan lateks dan cawan lateks 10 
1946. 7325.99.20.00 -- Penutup lubang saluran, jeruji dan kerangkanya 10 
1947. 7325.99.90.00 --- Lain-lain : 10 

     
 73.26  Barang lainnya dari besi atau baja  
  - Ditempa atau dicap, tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut :  
1948. 7326.11.00.00 -- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling 5 
1949. 7326.19.00.00 -- Lain-lain 5 

 7326.20 - Barang dari kawat besi atau baja :  
1950. 7326.20.10.00 -- Untuk pembuatan simpai ban 20 
1951. 7326.20.20.00 -- Perangkap tikus 20 

     
1952. 7326.20.30.00 -- Untuk pembuatan barang selain keranjang. Saringan atau sejenisnya, dilapisi dengan plastik 20 
1953. 7326.20.40.00 -- Gabion dan matras dari kawat baja dilapisi PVC 20 
1954. 7326.20.90.00 -- Lain-lain 20 

 7326.90 - Lain-lain :  
1955. 7326.90.10.00 -- Sirip kemudi kapal 10 
1956. 7326.90.20.00 -- Gantungan kunci berbentuk pistol dan revolver dengan peluru mainan 10 
1957. 7326.90.30.00 -- Pelindung dan kelem baja stainless dirakit dengan lapisan karet untuk pipa besi tuang tanpa naf dan alat kelengkapan pipa 10 
1958. 7326.90.40.00 -- Semprotan lateks dan cawan lateks 10 
1959. 7326.90.50.00 -- Perangkap tikus 10 
1960. 7326.90.60.00 -- Bola baja untuk pena bolpoin 10 
1961. 7326.90.90.00 -- Lain-lain 10 

 74.03  Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa.  
  - Tembaga dimurnikan :  
1962. 7403.11.00.00 -- Katoda dan bagian dari katoda 5 

 84.81  Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya. Termasuk katup 
pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik 

 

 8481.80 - Peralatan lainnya :  
  -- Katup silinder LPG dari atau paduan tembaga, mempunyai ukuran sebagai berikut:  
1963. 8481.80.21.00 --- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak melebihi 2.5 cm 10 
1964. 8481.80.22.00 --- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 2,5 cm 10 
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