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NO.

KELOMPOK
PRODUK

POS TARIF

I

TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM

1

Rapid Test

URAIAN BARANG/JENIS BARANG

ex.3002.15.00 Produk imunologi disiapkan dalam dosis/bentuk/kemasan eceran
untuk uji kualitatif COVID-19

2

ex.3822.00.10 Pelat, lembaran, film, foil & strip diresapi/dilapisi reagen diagnose
untuk uji kualitatif COVID-19

3

ex.3822.00.20 Kertas karton, gumpalan selulosa, jaringan dari serat selulosa
diresapi/dilapisi reagen diagnosa untuk uji kualitatif COVID-19

4

PCR Test

II

VIRUS TRANSFER MEDIA

5

Virus Transfer

6

ex.3822.00.90 Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif COVID-19
ex.3821.00.10 Media kultur olahan untuk Media pengembangan mikroorganisme
untuk swab test
ex.3821.00.90 Media kultur olahan lainnya untuk swab test

III

OBAT & VITAMIN

7

Obat dan Vitamin

ex.2924.29.30 Asetaminofen (parasetamol) murni maupun tidak

8

ex.2924.29.90 Oseltamivir, murni maupun tidak

9

ex.2933.49.90 Senyawa hydrochloroquine murni maupun tidak

10

ex.2933.99.90 Favipiravir, murni maupun tidak

11

ex.2941.90.00 Senyawa azithromycin

12

ex.2934.99.90 Senyawa levofloxacin

13

ex.3003.20.00 Obat terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur
bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,
mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin,
tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk
kemasan untuk penjualan eceran

14

ex.3003.60.00 Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan
bahan aktif farmasi lainnya, tidak disiapkan dalam dosis tertentu
atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran

15

ex.3004.20.91 Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan
terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis
azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu
atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari
jenis untuk pemakaian oral

16

ex.3004.20.99 Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan
terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis
azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu
atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari
jenis untuk pemakaian suntik secara intravena

17

ex.3004.50.10 Vitamin C, dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk
sirup

18

3004.50.21 Multivitamin, dari jenis untuk pemakaian oral

19

3004.50.29 Multivitamin, dari jenis selain untuk pemakaian oral

20

3004.50.91 Vitamin A, vitamin B atau vitamin C

21

ex.3004.60.20 Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan
bahan aktif farmasi lainnya, disiapkan dalam dosis tertentu atau
dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran

22

ex.3004.90.51 Obat mengandung parasetamol, disiapkan dalam dosis tertentu
atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari
jenis untuk pemakaian oral
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23

ex.3004.90.69 Obat anti malaria mengandung

hydrochloroquin

24

ex.3004.90.99 Oseltamivir; favipiravir disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam
bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.

IV

PERALATAN MEDIS

25

Termometer

ex.9025.19.19 Termometer digital, termometer infrared

26

Ventilator

ex.9019.20.00 Instrumen untuk membantu pernafasan pasien

27

Swab

ex.3005.90.90 Tisu/kapas mengandung alkohol untuk antiseptik, dalam kemasan
penjualan eceran (Alcohol Swab)

28

ex.9018.90.90 Swab lainnya

29

Thermal Imaging/
Scanning Equipment

ex.9027.50.10 Alat pemindai panas manusia

30

In vitro diagnostic
equipment, termasuk
alat PCR

ex.9027.80.30 Alat uji laboratorium In vitro, dioperasikan secara elektrik

31

test

ex.9027.80.40 Alat uji laboratorium in vitro, tidak dioperasikan secara elektrik

32

Alat suntik

9018.31.10 Alat suntik sekali pakai

33

9018.31.90 Alat suntik lainnya.

34

Syringe dan infusion
pump

ex.9018.90.30 Alat untuk membantu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien
secara terkontrol.

35

High Flow Oxygen

ex.9019.20.00 Alat terapi oksigen yang memberikan oksigen aliran tinggi (high
flow oxygen) untuk membantu pernafasan bagi penderita
hipoksemia

36

Bronchoscopy
portable

ex.9018.90.30 Alat portabel untuk pemeriksaan bronkoskopi yang dapat
menampilkan secara visual (melalui monitor) kondisi bagian
dalam organ saluran pernafasan.

37

Power air
purifying
respirator

ex.9020.00.00 Alat berbentuk full-face mask dilengkapi dengan blower
bertenaga baterai dan filter udara, untuk melindungi pernafasan
dari masuknya kontaminan atau polutan di udara dan sekaligus
berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk bernafas.

38

CPAP-Mask

ex.9019.20.00 Masker/topeng yang merupakan bagian dari mesin Continues
Positive Airway Pressure (CPAP)

39

CPAP Machine
Pediatric

ex.9019.20.00 Alat terapi pernapasan yang menyalurkan udara dengan tekanan
tertentu ke masker yang dipakai di atas hidung dan/atau mulut,
dirancang khusus untuk terapi pernapasan pada anak-anak.

40

ECMO (Extracorporeal
Membrane
Oxygenation)

41

Breathing Circuit
for Ventilator and
CPAP

ex.9019.20.00 Alat yang menghubungkan airway atau
saluran pernapasan
pasien ke ventilator atau CPAP untuk mengalirkan oksigen secara
kontinyu

42

Baby Incubator

ex.9018.90.30 Inkubator untuk bayi

43

Baby Incubator
transport

ex.9018.90.30 Inkubator bayi yang dapat bergerak/dipindahkan

V

ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

44

Masker

45
46

6307.90.40 Masker bedah
ex .6307.90.90 Masker Respirator N95

Pakaian Pelindung

47
48

ex.9019 .20.00 Alat untuk membantu menyuplai oksigen dan menghilangkan
karbon dioksida pada sirkulasi darah pasien

ex.6210.10.19 Pakaian pelindung medis (coverall)
6211.43.10 Pakaian bedah (surgical gown)

Sarung Tangan

49

ex.4015.11.00 Sarung tangan bedah dari karet
ex.4015.19.00 Sarung tangan medis lainnya dari karet
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