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KATA PENGANTAR 

 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik 

menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional 

(SSN), Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk 

membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Hal tersebut juga dikuatkan 

oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Statistik yang menyebutkan bahwa koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-

hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan statistik, pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, 

dan ukuran-ukuran. 

Penyusunan buku Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) tahun 2012, yang 

selanjutnya disebut KBKI 2012 ini merupakan perwujudan diantara tugas BPS. KBKI 2012 merupakan 

penjabaran komoditas sampai dengan 10 (sepuluh) digit dari buku KBKI 2010 yang disusun sampai 

dengan 5 (lima) digit berdasarkan Central Product Classification Version 2 (CPC Ver.2) tahun 2008 

yang diterbitkan oleh United Nations Statistics Division (UNSD).  

KBKI 2012 dibatasi pada pengkodean komoditas barang yang disajikan secara terstruktur 

mulai dari Seksi kode 1 (satu) digit, Divisi kode 2 (dua) digit, Kelompok kode 3 (tiga) digit, Kelas 

kode 4 (empat) digit, Subkelas kode 5 (lima) digit, Kelompok Komoditas kode 6-7 digit dan Komoditas 

kode 8-10 digit.  

Buku KBKI 2012 terdiri dari empat buku, yaitu buku 1 merupakan komoditas barang untuk 

seksi 0, dan 1, buku 2 berisikan komoditas barang untuk seksi 2, buku 3 untuk komoditas seksi 3, 

dan buku 4 untuk komoditas seksi 4.  

Disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, sangat 

diharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Semoga publikasi ini dapat 

bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat baik dalam penentuan kebijakan, penelitian, analisis 

data, evaluasi program maupun keperluan lainnya. 

 

Jakarta, Desember 2012 

Kepala Badan Pusat Statistik 

 

Dr. Suryamin, M.Sc 

NIP. 19560805 197903 1 001 
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2721 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan  ................................................................. 

2722 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau dibentuk flock  .......... 
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PENJELASAN 

 

1. Pendahuluan 

 

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012 (KBKI 2012), merupakan penjabaran 

sampai dengan 10 (sepuluh) digit KBKI 2010 yang mencakup komoditas barang. KBKI 2012 

menyajikan uraian mengenai hasil produksi yang rinci dan lengkap dari hasil pertanian, 

pertambangan, energi, industri, yang banyak digunakan untuk menyusun dan 

mentabulasikan sistem neraca nasional, statistik perdagangan dalam negeri dan luar negeri, 

pengeluaran konsumsi, statistik harga-harga, dan lainnya. 

Dalam mempelajari fenomena ekonomi atau perilaku satuan-satuan ekonomi 

dibutuhkan klasifikasi yang sistematis tentang kegiatan ekonomi berupa sistem 

pengklasifikasian aktivitas ekonomi. Untuk keperluan ini, maka telah disusun Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan rujukan dari International Standard of 

Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). 

Pada struktur KBLI mencakup kelompok kegiatan usaha yang menghasilkan barang 

dan jasa tertentu, tetapi barang dan jasa tersebut belum  mencerminkan karakteristik utama 

kegiatan ekonomi dari kelompok klasifikasi  yang bersangkutan. Dalam KBLI tidak dibuat 

korespondensi antara aktivitas dan produksi, sehingga tidak dapat digunakan untuk 

menyajikan data output sedemikian rinci. Untuk keperluan ini suatu klasifikasi lain telah 

dibangun yaitu Central Product Classification (CPC), klasifikasi inilah yang menjadi rujukan 

disusunnya KBKI.  

Setelah diterbitkannya ISIC Rev.4 pada bulan Agustus tahun 2008 oleh United Nation 

Statistics Division (UNSD), maka lembaga tersebut juga menerbitkan CPC Versi 2 pada bulan 

Desember 2008 untuk melengkapi hasil produksi dari struktur Class pada ISIC atau struktur 

subgolongan (4 digit pada KBLI)   

CPC muncul dari sebuah gagasan pada tahun 1970an ketika akan diadakan program 

untuk menyelaraskan klasifikasi hasil produksi internasional, ternyata bahwa klasifikasi baku 

tentang semua jenis produksi merupakan elemen yang pokok dalam penyelarasan tersebut. 

Pada tahun 1976 kelompok ahli dari Komisi Statistik PBB dalam sidangnya pada sesi ke 19 

juga telah menentukan bahwa CPC merupakan sarana pokok untuk melaksanakan program 

penyelarasan klasifikasi kegiatan ekonomi PBB dan Masyarakat Eropa serta program 

pengembangan sistem klasifikasi kegiatan ekonomi dan klasifikasi barang dan jasa. Sejak itu 

komisi statistik, baik dari PBB, Eurostat, organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan 

(OECD) dan organisasi internasional lainnya, terus mengembangkan konsep dan draf CPC 

tersebut. Akhirnya pada tahun 1991 dipublikasikan Provisional CPC yang sampai kini telah 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia  2012 xiv 

 

direvisi menjadi CPC Versi 1.0 pada tahun 1998, CPC Versi 1.1 tahun 2002, dan CPC Versi 2 

tahun 2008. 

 

2. Tujuan 

Tujuan utama penyusunan KBKI 2012 adalah menyediakan kerangka kerja untuk 

membuat perbandingan statistik secara internasional, nasional, dan regional berkaitan 

dengan barang, sekaligus untuk pengembangan klasifikasi lebih lanjut. KBKI 2012 disusun 

untuk membuat keselarasan antara berbagai bidang statistik ekonomi untuk menunjang 

peran neraca nasional sebagai alat koordinasi statistik ekonomi, serta untuk menyusun 

statistik klasifikasi baku dari klasifikasi aslinya untuk tujuan analisis. 

 

3. Cakupan 

KBKI 2012 dibatasi pada jenis produksi hasil dari kegiatan ekonomi berupa komoditas 

barang saja, baik barang yang dapat dipindahkan maupun barang yang tidak dapat 

dipindahkan, barang yang diperdagangkan di dalam negeri maupun luar negeri. Identifikasi 

komoditas dilakukan berdasarkan buku Klasifikasi Komoditi Indonesia 1998 (KKI 1998) 

Industri Pengolahan, Klasifikasi Komoditi Indonesia 1999 (KKI 1999) Pertanian dan 

Pertambangan, Klasifikasi Baku Hasil Produksi Indonesia 2004 (KBHPI 2004) Komoditi 

Barang, dan Harmonized System 2012 (HS 2012). Dalam KBKI 2012 selain dicantumkan 

korespondensi komoditas terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 

2009) kode 5 (lima) digit, juga dicantumkan korespondensinya terhadap kode barang dalam 

HS 2012 (10 digit). 

Buku KBKI 2012 terdiri dari empat buku, yaitu: 

Buku 1: mencakup Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia yang berisikan komoditas 

barang untuk seksi 0, dan seksi 1. Seksi 0 merupakan komoditas hasil Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan, sedangkan seksi 1 adalah komoditas Bijih Besi dan 

Mineral; Listrik, Gas dan Air.  

Buku 2: berisikan komoditas barang untuk seksi 2 Produk Makanan, Minuman dan 

Tembakau; Tekstil, Pakaian dan Produk Kulit.  

Buku 3: untuk komoditas seksi 3 Barang Lainnya Yang Dapat Diangkut, Kecuali 

Produk Logam, Mesin Dan Perlengkapannya. 

Buku 4: untuk komoditas seksi 4 Produk Logam, Mesin dan Perlengkapannya.  
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4. Kegunaan KBKI 2012 

KBKI dapat digunakan antara lain untuk : 

a. Kerangka kerja dalam membuat perbandingan secara internasional, nasional, dan 

regional, serta pengembangan berbagai jenis statistik yang berkaitan dengan komoditas 

barang. 

b. Untuk studi transaksi barang. 

c. Sebagai dasar pengembangan daftar barang untuk tujuan khusus seperti statistik harga-

harga. 

 

5. Struktur dan Sistem Pemberian Kode KBKI 2012 

KBKI 2012 menerapkan struktur dan sistem pemberian kode secara hirarki. Adapun 

struktur dan sistem pemberian kode KBKI 2012 adalah sebagai berikut : 

a. Seksi (section), merupakan garis besar penggolongan produk/ komoditas barang dan 

diberi kode 1 (satu) digit. Dalam KBKI 2012, seluruh produk barang digolongkan kedalam 

5 seksi dan diberi kode angka dari 0 sampai dengan 4. 

b. Divisi (division), merupakan uraian lebih lanjut dari seksi produk/ komoditas. Kode 

divisi terdiri dari 2 (dua) digit, dimana satu digit pertama menunjukkan seksi yang 

berkaitan dan satu digit terakhir menunjukkan produk/ komoditas dari divisi 

bersangkutan. 

c. Kelompok (group), merupakan uraian lebih lanjut dari divisi produk/ komoditas. Kode 

kelompok terdiri dari 3 (tiga) digit, dimana dua digit pertama menunjukkan divisi yang 

berkaitan dan satu digit terakhir menunjukkan produk/ komoditas dari kelompok yang 

bersangkutan. 

d. Kelas (class),  merupakan uraian lebih lanjut dari kelompok produk/ komoditas. Kode 

kelas terdiri dari 4 (empat) digit, dimana tiga digit pertama menunjukkan kelompok yang 

berkaitan dan satu digit terakhir menunjukkan produk/ komoditas dari kelas 

bersangkutan. 

e. Subkelas (subclass), merupakan uraian lebih lanjut dari kelas produk/ komoditas dan 

menunjukkan penggolongan pada tingkatan paling rendah dalam struktur klasifikasi 

internasional yaitu CPC. Kode subkelas terdiri dari 5 (lima) digit, dimana empat digit 

pertama menunjukkan kelas yang berkaitan dan satu digit terakhir menunjukkan produk/ 

komoditas dari subkelas bersangkutan. Setiap subkelas dapat diuraikan lebih lanjut 

menjadi lebih dari satu komoditas yang mencakup produk/komoditas yang homogen. 

f. Kelompok Komoditas, merupakan uraian lebih lanjut dari subkelas yang dikembangkan 

khusus untuk keperluan di Indonesia. Kode kelompok komoditas terdiri dari 7 (tujuh) 

digit, lima digit pertama menunjukkan subkelas yang berkaitan dan dua digit terakhir 

yaitu digit enam dan digit tujuh menunjukkan produk/ komoditas dari kelompok 

komoditas bersangkutan.  
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g. Komoditas,  merupakan uraian lebih lanjut dari kelompok komoditas dan menunjukkan 

penggolongan pada tingkatan paling rendah dalam struktur KBKI 2012. Kode komoditas 

terdiri dari 10 (sepuluh) digit, tujuh digit pertama menunjukkan kelompok komoditas 

yang berkaitan dan tiga digit terakhir yaitu digit delapan, sembilan dan sepuluh 

menunjukkan komoditas bersangkutan.  

Pada struktur subkelas, jika memungkinkan dapat dibentuk struktur kelompok komoditas, 

maka akan diturunkan menjadi beberapa kelompok komoditas, yang kemudian dari kelompok 

komoditas yang terbentuk diturunkan menurut jenis produk/komoditas. Jika tidak 

memungkinkan membentuk kelompok komoditas, maka dari struktur subkelas langsung 

diuraikan kedalam struktur komoditas yang mencakup produk/komoditas yang spesifik. Untuk 

setiap komoditas, mempunyai kode yang unik pada tingkatan 10 digit kode komoditas.  

 

Secara keseluruhan struktur dari KBKI 2012 disajikan pada tabel 1 dibawah ini 

 

Tabel 1 : Jumlah Seksi, Divisi, Kelompok, Kelas, Subkelas, Kelompok Komoditas, 

dan Komoditas pada KBKI 2012 

   

Struktur KBKI 2010 Jumlah 

Seksi         (digit pertama) 10 

Divisi         (digit kedua) 71 

Kelompok  (digit ketiga) 326 

Kelas          (digit keempat) 1076 

Subkelas     (digit kelima) 2082 

Kelompok Komoditas (digit keenam dan ketujuh)  

Komoditas (digit kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh)  

 

Secara garis besar dalam CPC Ver 2 atau KBKI 2010, dari 10 seksi yang ada terdiri 

dari 5 seksi (kode 0-4) merupakan penggolongan produk/ komoditas barang dan 5 seksi 

lainnya (kode 5-9) adalah penggolongan produk/komoditas jasa. Dengan demikian karena 

KBKI 2012 dibatasi pada produk/komoditas barang, maka KBKI 2012 hanya terdiri dari 5 

seksi (kode 0-4). 

Pada KBKI, jika suatu tingkat klasifikasi tidak dirinci/diuraikan lagi, maka “0” 

digunakan sebagai digit tambahan untuk tingkat selanjutnya yang lebih rinci. Sebagai contoh 
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kode untuk subkelas “Tanah liat” adalah 15400, terjadi bila kelompok 154 “Tanah liat” tidak 

dirinci kedalam kelas maupun subkelas.  

 

6. Hubungan KBKI dengan Harmonized System (HS)   

Hubungan KBKI dengan HS mempunyai hubungan yang sangat dekat, struktur  

pengelompokan barang-barang yang ada di KBKI disusun mendekati struktur pada HS, 

sebagai contoh subkelas KBKI dalam seksi 0-4 merupakan pengelompokan dan penyusunan 

kembali dari penggolongan-penggolongan lengkap yang ada pada HS. Sesuai kode-kode HS 

yang ditunjukan bersebelahan dengan masing-masing komoditas KBKI dalam tabel-tabel yang 

dirinci menurut struktur KBKI. Berdasarkan rujukan originalnya yaitu CPC, setiap subkelas (5 

digit) dari KBKI mencakup kode subpos (6 digit) komoditas barang dari HS. Pada KBKI 2012 

yang merupakan pengembangan dari subkelas (5 digit) dari KBKI 2010 menjadi 10 digit kode 

komoditas barang, untuk setiap komoditas (10 digit) dari KBKI mencakup, dan bersesuaian 

dengan kode sub heading (10 digit) komoditas barang dari HS.   

  

7. Hubungan KBKI dengan KBLI 

KBKI dan KBLI keduanya merupakan klasifikasi yang berfungsi umum, dimana KBLI 

menyajikan sisi aktivitas/kegiatan ekonominya, sedangkan KBKI menyajikan sisi 

produk/komoditas yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan ekonomi dari KBLI.  Setiap 

subkelas dari KBKI mencakup barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu subgolongan (4 

digit) tertentu dari KBLI atau class dari ISIC. Masing-masing subkelas KBKI mempunyai kaitan 

dengan aktivitas/kegiatan ekonomi pada KBLI, atau aktivitas/kegiatan ekonomi dimana 

barang atau jasa dihasilkan. Golongan ISIC utama ditunjukkan oleh daftar yang 

menghubungkan kode 4 digit ISIC ke subkelas KBKI yang relevan pada tabel yang 

menyajikan struktur KBKI yang terinci.    
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21111 Daging sapi, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Karkas dan setengah karkas daging sapi 0201.10.00.0000121111 00 ..

10110Potongan daging sapi bertulang 0201.20.00.00002

10110Daging sapi tanpa tulang 0201.30.00.00003

10110Daging anak sapi (daging putih/ white meat) 0201.20.00.00004

Halaman 3Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21112 Daging kerbau, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Karkas dan setengah karkas daging kerbau 0201.10.00.0000121112 00 ..

10110Potongan daging kerbau bertulang 0201.20.00.00002

10110Daging kerbau tanpa tulang 0201.30.00.00003

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 4
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21113 Daging babi, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Karkas dan setengah karkas daging babi 0203.11.00.0000121113 00 ..

10110Paha, bahu dan potongannya, bertulang dari daging babi 0203.12.00.00002

10110Daging babi tanpa tulang 0203.19.00.00003

10110Daging kulit anak babi 0203.19.00.00004

10110Daging babi lainnya 0203.19.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21114 Daging kelinci dan hare, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Daging kelinci 0208.10.00.0000121114 00 ..

10110Daging hare 0208.10.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21115 Daging biri-biri, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Karkas dan setengah karkas daging anak biri-biri 0204.10.00.0000121115 00 ..

10110Karkas dan setengah karkas daging biri-biri 0204.21.00.00002

10110Potongan daging biri-biri bertulang 0204.22.00.00003

10110Daging biri-biri tanpa tulang 0204.23.00.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21116 Daging kambing, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Karkas dan setengah karkas daging anak kambing 0204.50.00.0000121116 00 ..

10110Karkas dan setengah karkas daging kambing 0204.50.00.00002

10110Potongan daging kambing bertulang lainnya 0204.50.00.00003

10110Daging kambing tanpa tulang 0204.50.00.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21117 Daging unta dan camelid, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Daging unta, segar atau dingin 0208.60.00.0000121117 00 ..

10110Daging camelid, segar atau dingin 0208.60.00.00002

10110Daging unta, tanpa tulang 0208.60.00.00003

10110Potongan daging camelid lainnya, bertulang 0208.60.00.00004

10110Daging camelid lainnya, tanpa tulang 0208.60.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21118 Daging kuda dan equine lainnya, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Karkas dan setengah karkas daging kuda 0205.00.00.0000121118 00 ..

10110Potongan daging kuda bertulang 0205.00.00.00002

10110Daging kuda tanpa tulang 0205.00.00.00003

10110Potongan daging equine lainnya, bertulang 0205.00.00.00004

10110Daging equine lainnya, tanpa tulang 0205.00.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, segar atau dinginKelas          2111 :

Subkelas    21119 Daging mamalia lainnya, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Daging ternak kecil lainnya 0208.30.00.0000121119 00 ..

10110Daging ternak besar lainnya 0208.40.10.00002

10110Daging aneka ternak lainnya 0208.40.10.00003

10110Daging porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea) 0208.40.10.00004

10110Daging manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo

Sirenia)

0208.40.10.00005

10110Daging anjing laut 0208.40.90.00006

10110Daging singa laut 0208.40.90.00007

10110Daging beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia) 0208.40.90.00008

10110Daging rusa 0208.90.90.00009

10110Daging ternak kecil lainnya, segar atau dingin 0208.90.90.00010

10110Daging ternak besar lainnya, segar atau dingin 0208.90.90.00011

10110Daging aneka ternak lainnya, segar atau dingin 0208.90.90.00012

10110Daging mamalia lainnya, segar atau dingin 0208.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, segar atau dinginKelas          2112 :

Subkelas    21121 Daging ayam, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging ayam ras21121 01 ..

10120Daging ayam ras, utuh 0207.11.00.0000121121 01 ..

10120Sayap ayam ras 0207.13.00.00002

10120Paha ayam ras 0207.13.00.00003

10120Hati ayam ras 0207.13.00.00004

10120Potongan lainnya dari daging ayam ras 0207.13.00.00005

10120Karkas lainnya dari ayam ras 0207.13.00.00006

10120Daging ayam ras tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.13.00.00007

10120Daging ayam ras tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.13.00.00008

Daging ayam buras21121 02 ..

10120Daging ayam buras, utuh 0207.11.00.0000121121 02 ..

10120Sayap ayam buras 0207.13.00.00002

10120Paha ayam buras 0207.13.00.00003

10120Hati ayam buras 0207.13.00.00004

10120Potongan lainnya dari daging ayam buras 0207.13.00.00005

10120Karkas lainnya dari ayam buras 0207.13.00.00006

10120Daging ayam buras tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.13.00.00007

10120Daging ayam buras tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.13.00.00008
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, segar atau dinginKelas          2112 :

Subkelas    21122 Daging bebek, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10120Daging itik utuh 0207.41.00.0000121122 00 ..

10120Daging itik karkas 0207.44.00.00002

10120Daging itik potongan 0207.44.00.00003

10120Daging itik tanpa tulang 0207.44.00.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, segar atau dinginKelas          2112 :

Subkelas    21123 Daging angsa, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10120Daging angsa, utuh 0207.51.00.0000121123 00 ..

10120Daging angsa, potongan 0207.54.00.00002

10120Daging angsa tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.54.00.00003

10120Daging angsa tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.54.00.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, segar atau dinginKelas          2112 :

Subkelas    21124 Daging kalkun, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10120Daging kalkun utuh 0207.24.00.0000121124 00 ..

10120Daging kalkun karkas 0207.26.00.00002

10120Daging kalkun tanpa tulang 0207.27.91.00004

10120Daging kalkun tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.27.99.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, segar atau dinginKelas          2112 :

Subkelas    21125 Daging ayam guinea, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10120Daging ayam buras utuh 0207.60.00.0000121125 00 ..

10120Daging ayam buras karkas 0207.60.00.00002

10120Daging ayam buras potongan 0207.60.00.00003

10120Daging ayam buras tanpa tulang 0207.60.00.00004

10120Daging ayam guinea tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.60.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, segar atau dinginKelas          2112 :

Subkelas    21129 Daging unggas lainnya, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10120Daging burung merpati00121129 00 ..

10120Daging burung unta utuh002

10120Daging burung unta karkas003

10120Daging burung unta potongan004

10120Daging ternak unggas lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21131 Daging sapi, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Karkas dan setengah karkas daging sapi beku 0202.10.00.0000121131 00 ..

10130Potongan daging sapi bertulang beku 0202.20.00.00002

10130Daging sapi tanpa tulang beku 0202.30.00.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21132 Daging kerbau, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Karkas dan setengah karkas daging kerbau beku 0202.10.00.0000121132 00 ..

10130Potongan daging kerbau bertulang beku 0202.20.00.00002

10130Daging kerbau tanpa tulang beku 0202.30.00.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21133 Daging babi, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Karkas dan setengah karkas daging babi beku 0203.21.00.0000121133 00 ..

10130Paha, bahu dan potongan bertulang daging babi beku 0203.22.00.00002

10130Daging babi tanpa tulang beku 0203.29.00.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21134 Daging kelinci dan hare, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Daging kelinci beku 0208.10.00.0000121134 00 ..

10130Daging hare beku 0208.10.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21135 Daging biri-biri, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Karkas dan setengah karkas daging anak biri-biri beku 0204.30.00.0000121135 00 ..

10130Karkas dan setengah karkas daging biri-biri beku 0204.41.00.00002

10130Potongan daging biri-biri, bertulang lainnya beku 0204.42.00.00003

10130Daging biri-biri tanpa tulang beku 0204.43.00.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21136 Daging kambing, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Karkas dan setengah karkas daging kambing beku 0204.50.00.0000121136 00 ..

10130Potongan daging kambing bertulang lainnya beku 0204.50.00.00002

10130Daging kambing tanpa tulang beku 0204.50.00.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21137 Daging unta dan camelid, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Daging unta, beku 0208.60.00.0000121137 00 ..

10130Daging camelid, beku 0208.60.00.00002

10130Potongan daging camelid lainnya, bertulang 0208.60.00.00003

10130Daging camelid lainnya, tanpa tulang 0208.60.00.00004

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 24

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21138 Daging kuda dan equine lainnya, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Karkas dan setengah karkas daging kuda beku 0205.00.00.0000121138 00 ..

10130Potongan daging kuda bertulang lainnya beku 0205.00.00.00002

10130Daging kuda tanpa tulang beku 0205.00.00.00003

10130Potongan daging equine lainnya, bertulang 0205.00.00.00004

10130Daging equine lainnya, tanpa tulang 0205.00.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging mamalia, bekuKelas          2113 :

Subkelas    21139 Daging mamalia lainnya, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Daging ternak lainnya beku 0208.40.10.0000121139 00 ..

10130Daging ternak besar lainnya, beku 0208.90.90.00002

10130Daging ikan lumba-lumba 0208.40.10.00003

101300208.90.90.00

10130Daging porpoise (binatang menyusui dari ordo Cetacea) 0208.40.10.00004

10130Daging manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo

Sirenia)

0208.40.10.00005

10130Daging anjing laut 0208.40.90.00006

10130Daging singa laut 0208.40.90.00007

10130Daging beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia) 0208.40.90.00008

10130Daging ternak kecil lainnya, beku 0208.90.90.00009

10130Daging mamalia lainnya, beku 0208.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, bekuKelas          2114 :

Subkelas    21141 Daging ayam, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging ayam ras21141 01 ..

10130Daging ayam ras, utuh 0207.12.00.0000121141 01 ..

10130Sayap ayam ras 0207.14.10.00002

10130Paha ayam ras 0207.14.20.00003

10130Hati ayam ras 0207.13.00.00004

10130Potongan lainnya dari daging ayam ras 0207.14.99.00005

10130Karkas lainnya dari ayam ras 0207.13.00.00006

10130Daging ayam ras tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.14.91.00007

10130Daging ayam ras tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.14.99.00008

Daging ayam buras21141 02 ..

10130Daging ayam buras, utuh 0207.12.00.0000121141 02 ..

10130Sayap ayam buras 0207.14.10.00002

10130Paha ayam buras 0207.14.20.00003

10130Hati ayam buras 0207.13.00.00004

10130Potongan lainnya dari daging ayam buras 0207.14.99.00005

10130Karkas lainnya dari ayam buras 0207.13.00.00006

10130Daging ayam buras tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.14.91.00007

10130Daging ayam buras tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.14.99.00008
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, bekuKelas          2114 :

Subkelas    21142 Daging bebek, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Itik tidak dipotong beku 0207.42.00.0000121142 00 ..

10130Potongan itik beku 0207.45.00.00002

10130Daging bebek, potongan 0207.45.00.00003

10130Daging bebek tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.45.00.00004

10130Daging bebek tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.45.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, bekuKelas          2114 :

Subkelas    21143 Daging angsa, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Daging angsa, utuh 0207.52.00.0000121143 00 ..

10130Hati angsa berlemak 0207.55.00.00002

10130Daging angsa, potongan 0207.55.00.00003

10130Daging angsa tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.55.00.00004

10130Daging angsa tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.55.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, bekuKelas          2114 :

Subkelas    21144 Daging kalkun, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Kalkun tidak dipotong beku 0207.25.00.0000121144 00 ..

10130Potongan kalkun beku 0207.27.99.00002

10130Daging kalkun tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.27.91.00003

10130Daging kalkun tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.27.99.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, bekuKelas          2114 :

Subkelas    21145 Daging ayam guinea, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Daging ayam guinea, utuh 0207.60.00.0000121145 00 ..

10130Daging ayam guinea karkas 0207.60.00.00002

10130Daging ayam guinea, potongan 0207.60.00.00003

10130Daging ayam guinea tanpa tulang, dipisahkan dengan mesin 0207.60.00.00004

10130Daging ayam guinea tanpa tulang, dipisahkan tanpa mesin 0207.60.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging unggas, bekuKelas          2114 :

Subkelas    21149 Daging unggas lainnya, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Karkas dan setengah karkas daging burung unta beku00121149 00 ..

10130Potongan daging burung unta bertulang beku002

10130Daging unggas lainnya, beku999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan mamalia, segar, dingin atau bekuKelas          2115 :

Subkelas    21151 Sisaan yang dapat dimakan dari sapi, segar, dingin atau beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jerohan (isi perut) dari sapi, segar atau dingin21151 01 ..

10110Hati sapi 0206.10.00.0000121151 01 ..

10110Paru sapi 0206.10.00.00002

10110Limpa sapi 0206.10.00.00003

10110Babat sapi 0206.10.00.00004

10110Usus sapi 0206.10.00.00005

10110Jerohan (isi perut) sapi lainnya 0206.10.00.00999

Bagian lainnya dari sapi yang bisa dimakan, segar atau dingin21151 02 ..

10110Kepala sapi 0206.10.00.0000121151 02 ..

10110Otak sapi 0206.10.00.00002

10110Lidah sapi 0206.10.00.00003

10110Buntut sapi 0206.10.00.00004

10110Testes (terpedo) sapi 0206.10.00.00005

10110Kaki sapi 0206.10.00.00006

10110Darah sapi 0206.10.00.00007

10110Kulit sapi bahan kerupuk 0206.10.00.00008

10110Tulang kaldu sapi 0206.10.00.00009

10110Bagian lainnya dari sapi lainnya yang bisa dimakan 0206.10.00.00999

Bagian dari sapi yang bisa dimakan, beku21151 03 ..

10130Lidah Sapi Beku 0206.21.00.0000121151 03 ..

10130Hati Sapi Beku 0206.22.00.00002

10130Bagian dari sapi yang bisa dimakan , beku 0206.29.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan mamalia, segar, dingin atau bekuKelas          2115 :

Subkelas    21152 Sisaan yang dapat dimakan dari kerbau, segar, dingin atau beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jerohan (isi perut) dari kerbau , segar atau dingin21152 01 ..

10110Hati kerbau 0206.10.00.0000121152 01 ..

10110Paru kerbau 0206.10.00.00002

10110Limpa kerbau 0206.10.00.00003

10110Babat kerbau 0206.10.00.00004

10110Usus kerbau 0206.10.00.00005

10110Jerohan (isi perut) kerbau lainnya 0206.10.00.00999

Bagian lainnya dari kerbau yang bisa dimakan , segar atau

dingin

21152 02 ..

10110Kepala kerbau 0206.10.00.0000121152 02 ..

10110Otak kerbau 0206.10.00.00002

10110Lidah kerbau 0206.10.00.00003

10110Buntut kerbau 0206.10.00.00004

10110Testes (terpedo) kerbau 0206.10.00.00005

10110Kaki kerbau 0206.10.00.00006

10110Darah kerbau 0206.10.00.00007

10110Kulit kerbau bahan kerupuk 0206.10.00.00008

10110Tulang kaldu kerbau 0206.10.00.00009

10110Bagian lainnya dari kerbau yang bisa dimakan, segar atau

dingin

0206.10.00.00999

Bagian dari kerbau yang bisa dimakan, beku21152 03 ..

10130Lidah kerbau 0206.21.00.0000121152 03 ..

10130Hati kerbau 0206.22.00.00002

10130Bagian lainnya dari sapi yang bisa dimakan, beku 0206.29.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan mamalia, segar, dingin atau bekuKelas          2115 :

Subkelas    21153 Sisaan yang dapat dimakan dari babi, segar, dingin atau beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jerohan (isi perut) dari babi , segar atau dingin21153 01 ..

10110Hati babi 0206.30.00.0000121153 01 ..

10110Jerohan (isi perut) babi lainnya 0206.30.00.00999

Bagian lainnya dari babi yang bisa dimakan , segar atau dingin21153 02 ..

10110Kepala babi 0206.30.00.0000121153 02 ..

10110Kaki babi 0206.30.00.00002

10110Darah babi 0206.30.00.00003

10110Kulit babi bahan kerupuk 0206.30.00.00004

10110Tulang kaldu babi 0206.30.00.00005

10110Bagian lainnya dari babi yang bisa dimakan 0206.30.00.00999

Bagian dari babi yang bisa dimakan , beku21153 03 ..

10130Hati Babi Beku 0206.41.00.0000121153 03 ..

10130Jerohan Babi Beku Lainnya 0206.49.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan mamalia, segar, dingin atau bekuKelas          2115 :

Subkelas    21155 Sisaan yang dapat dimakan dari biri-biri, segar, dingin atau beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jerohan (isi perut) ternak kecil , segar atau dingin21155 01 ..

10110Hati biri-biri 0206.80.00.0000121155 01 ..

10110Jerohan (isi perut) biri-biri lainnya 0206.80.00.00999

Bagian lainnya dari biri-biri yang bisa dimakan , segar atau

dingin

21155 02 ..

10110Kepala biri-biri 0206.80.00.0000121155 02 ..

10110Otak biri-biri 0206.80.00.00002

10110Testes (terpedo) biri-biri 0206.80.00.00003

10110Kaki biri-biri 0206.80.00.00004

10110Darah biri-biri 0206.80.00.00005

10110Kulit biri-biri bahan kerupuk 0206.80.00.00006

10110Tulang kaldu biri-biri 0206.80.00.00007

10110Bagian lainnya dari biri-biri yang bisa dimakan 0206.80.00.00999

Bagian dari biri-biri yang bisa dimakan , beku21155 03 ..

10130Hati biri-biri, beku 0206.90.00.0000121155 03 ..

10130Bagian lainnya dari biri-biri yang bisa dimakan, beku 0206.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan mamalia, segar, dingin atau bekuKelas          2115 :

Subkelas    21156 Sisaan yang dapat dimakan dari kambing, segar, dingin atau beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jerohan (isi perut) kambing , segar atau dingin21156 01 ..

10110Hati kambing 0206.80.00.0000121156 01 ..

10110Jerohan (isi perut) kambing lainnya 0206.80.00.00999

Bagian lainnya dari kambing yang bisa dimakan , segar atau

dingin

21156 02 ..

10110Kepala kambing 0206.80.00.0000121156 02 ..

10110Otak kambing 0206.80.00.00002

10110Testes (terpedo) kambing 0206.80.00.00003

10110Kaki kambing 0206.80.00.00004

10110Darah kambing 0206.80.00.00005

10110Kulit kambing bahan kerupuk 0206.80.00.00006

10110Tulang kaldu kambing 0206.80.00.00007

10110Bagian kambing lainnya yang bisa dimakan 0206.80.00.00999

Bagian dari kambing yang bisa dimakan , beku21156 03 ..

10130Hati kambing, beku 0206.90.00.0000121156 03 ..

10130Bagian lainnya dari kambing yang bisa dimakan, beku 0206.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan mamalia, segar, dingin atau bekuKelas          2115 :

Subkelas    21159 Sisaan yang dapat dimakan dari mamalia, segar, dingin atau beku, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jerohan (isi perut) kuda , segar atau dingin21159 01 ..

10110Hati kuda 0206.80.00.0000121159 01 ..

10110Paru kuda 0206.80.00.00002

10110Limpa kuda 0206.80.00.00003

10110Babat kuda 0206.80.00.00004

10110Usus kuda 0206.80.00.00005

10110Jerohan (isi perut) kuda lainnya 0206.80.00.00006

Bagian lainnya dari kuda yang bisa dimakan , segar atau

dingin

21159 02 ..

10110Hati rusa 0206.80.00.0000121159 02 ..

10110Jerohan (isi perut) rusa lainnya 0206.80.00.00002

10110Hati ternak kecil lainnya 0206.80.00.00003

10110Testes (terpedo) kuda 0206.80.00.00004

10110Kaki kuda 0206.80.00.00005

10110Darah kuda 0206.80.00.00006

10110Kulit kuda bahan kerupuk 0206.80.00.00007

10110Tulang kaldu kuda 0206.80.00.00008

10110Jerohan (isi perut) ternak kecil lainnya 0206.80.00.00999

Bagian dari kuda yang bisa dimakan , beku21159 03 ..

10130Hati kuda, beku 0206.90.00.0000121159 03 ..

10130Bagian lainnya dari kuda yang bisa dimakan, beku 0206.90.00.00999

Jerohan (isi perut) ternak besar lainnya , segar atau dingin21159 04 ..

10110Buntut ternak lainnya 0206.80.00.0000721159 04 ..

10110Testes (terpedo) kuda 0206.80.00.00008

10110Testes (terpedo) ternak lainnya 0206.80.00.00009

10110Kaki kuda 0206.80.00.00010

10110Kaki ternak lainnya 0206.80.00.00011

10110Bagian ternak lainnya yang bisa dimakan 0206.80.00.00999

Bagian lainnya dari ternak besar yang bisa dimakan , segar

atau dingin

21159 05 ..

10110Kepala ternak besar lainnya 0206.80.00.0000121159 05 ..

10110Otak ternak besar lainnya 0206.80.00.00002

10110Lidah ternak besar lainnya 0206.80.00.00003

10110Testes (terpedo) ternak besar lainnya 0206.80.00.00004

10110Kaki ternak besar lainnya 0206.80.00.00005

10110Darah ternak besar lainnya 0206.80.00.00006

10110Kulit ternak besar lainnya bahan kerupuk 0206.80.00.00007

10110Tulang kaldu ternak besar lainnya 0206.80.00.00008

10110Bagian ternak besar lainnya yang bisa dimakan 0206.80.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan mamalia, segar, dingin atau bekuKelas          2115 :

Subkelas    21159 Sisaan yang dapat dimakan dari mamalia, segar, dingin atau beku, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Bagian dari ternak besar lainnya yang bisa dimakan , beku21159 06 ..

10130Hati ternak besar lainnya , beku 0206.90.00.0000121159 06 ..

10130Bagian lainnya dari ternak besar lainnya yang bisa dimakan,

beku

0206.90.00.00999

Bagian dari kuda yang bisa dimakan , beku21159 07 ..

10110Hati rusa 0206.80.00.0000121159 07 ..

101300206.90.00.00

10110Jerohan (isi perut) rusa lainnya 0206.80.00.00999

101300206.90.00.00

Jerohan (isi perut) ternak kecil lainnya , segar atau dingin21159 08 ..

10110Hati ternak kecil lainnya 0206.80.00.0000121159 08 ..

10110Jerohan (isi perut) lainnya dari ternak kecil lainnya 0206.80.00.00999

Bagian dari ternak kecil lainnya yang bisa dimakan , beku21159 09 ..

10130Hati ternak kecil lainnya, beku 0206.90.00.0000121159 09 ..

10130Bagian lainnya dari ternak kecil lainnya yang bisa dimakan,

beku

0206.90.00.00999

Jerohan (isi perut) aneka ternak , segar atau dingin21159 10 ..

10110Hati aneka ternak 0206.80.00.0000121159 10 ..

10110Jerohan (isi perut) aneka ternak lainnya 0206.80.00.00999

Bagian dari aneka ternak yang bisa dimakan, beku21159 11 ..

10130Hati aneka ternak, beku 0206.90.00.0000121159 11 ..

10130Bagian lainnya dari aneka ternak yang bisa dimakan, beku 0206.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan unggas, segar, dingin atau bekuKelas          2116 :

Subkelas    21160 Sisaan yang dapat dimakan dari hewan unggas, segar, dingin atau beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jerohan (isi perut) ternak unggas , segar atau dingin21160 01 ..

10110Hati ayam 0207.13.00.0000121160 01 ..

10110Ampela ayam 0207.13.00.00002

10110Jerohan (isi perut) ayam lainnya 0207.13.00.00003

10110Hati itik 0207.43.00.00004

10110Jerohan (isi perut) itik lainnya 0207.44.00.00005

10110Hati kalkun 0207.53.00.00006

10110Jerohan (isi perut) kalkun lainnya 0207.54.00.00007

10110Hati ternak unggas lainnya 0207.26.00.00008

10110Jerohan (isi perut) kalkun lainnya 0207.26.00.00009

10110Hati ternak unggas lainnya010

10110Jerohan (isi perut) unggas lainnya999

Bagian lainnya dari ternak yang bisa dimakan , segar atau

dingin

21160 02 ..

10110Kepala ayam 0207.13.00.0000121160 02 ..

10110Kaki ayam 0207.13.00.00002

10110Darah ayam 0207.13.00.00003

10110Tulang kaldu ayam 0207.13.00.00004

10110Bagian ayam lainnya yang bisa dimakan 0207.13.00.00005

10110Bagian burung unta lainnya yang bisa dimakan 0207.13.00.00006

10110Bagian ternak unggas lainnya yang bisa dimakan 0207.13.00.00999

Jerohan (isi perut) ternak unggas, beku21160 03 ..

10130Hati ayam beku 0207.14.30.0000121160 03 ..

10130Hati itik beku 0207.14.99.00002

10130Hati kalkun beku 0207.14.99.00003

10130Hati bebek berlemak 0207.43.00.00004

10130Jerohan (isi perut) bebek lainnya 0207.44.00.00005

10130Hati angsa berlemak 0207.53.00.00006

10130Jerohan (isi perut) angsa lainnya 0207.54.00.00007

10130Hati kalkun 0207.26.00.00008

10130Jerohan (isi perut) kalkun lainnya 0207.26.00.00009

10130Hati ternak unggas lainnya010

10130Daging ternak unggas lainnya beku999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Sisaan yang dapat dimakan dari hewan unggas, segar, dingin atau bekuKelas          2116 :

Subkelas    21160 Sisaan yang dapat dimakan dari hewan unggas, segar, dingin atau beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Bagian lainnya dari ternak yang bisa dimakan, beku21160 04 ..

10130Kepala ayam 0207.13.00.0000121160 04 ..

10130Kaki ayam 0207.13.00.00002

10130Darah ayam 0207.13.00.00003

10130Tulang kaldu ayam 0207.13.00.00004

10130Bagian ayam lainnya yang bisa dimakan 0207.13.00.00005

10130Bagian burung unta lainnya yang bisa dimakan 0207.13.00.00006

10130Bagian ternak unggas lainnya yang bisa dimakan 0207.13.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21171 Daging babi, dipotong, diasinkan, dikeringkan atau diasap (bacon dan paha)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging babi diasinkan, dikeringkan21171 01 ..

10130Daging paha dan bahu babi asin 0210.11.00.0000121171 01 ..

10130Daging perut babi (streaky) asin 0210.12.00.00002

10130Daging punggung babi (bacon) asin 0210.19.30.00003

10130Bagian lainnya dari daging babi, asin 0210.19.90.00999

Daging babi, diasap21171 02 ..

10130Daging paha dan bahu babi asap 0210.11.00.0000121171 02 ..

10130Daging perut babi (streaky) asap 0210.12.00.00002

10130Daging punggung babi (bacon) asap 0210.19.30.00003

10130Bagian lainnya dari daging babi, asap 0210.19.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21172 Daging lembu, diasinkan, dikeringkan atau diasap

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging lembu, diasinkan, dikeringkan21172 01 ..

10130Daging sapi asin 0210.20.00.0000121172 01 ..

10130Lidah sapi asin 0210.20.00.00002

Daging lembu, diasap21172 02 ..

10130Daging sapi, asap 0210.20.00.0000121172 02 ..

10130Daging kerbau, asap 0210.20.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21173 Daging lainnya dan sisaan daging yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan
atau diasap; tepung dan tepung kasar dari daging atau sisaannya yang dapat dimakan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging, dan bagian lainnya, diasinkan, dalam air garam,

dikeringkan

21173 01 ..

10130Daging kerbau asin 0210.91.00.0000121173 01 ..

10130Lidah kerbau asin 0210.92.10.00002

10130Daging kuda asin 0210.92.10.00003

10130Daging kambing asin 0210.92.10.00004

10130Daging biri-biri asin 0210.92.10.00005

10130Daging ayam asin 0210.92.90.00006

10130Daging burung unta asin 0210.92.90.00007

10130Daging beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia), asin 0210.92.90.00008

10130Daging ular, asin 0210.92.90.00009

10130Daging penyu, asin 0210.92.90.00010

10130Daging binatang melata lainnya, asin 0210.93.00.00011

10130Daging ayam dipotong berbentuk kubus, dikeringkan 0210.99.10.00012

10130Kulit babi dikeringkan 0210.99.20.00013

10130Daging kuda, asin 0210.99.90.00014

10130Daging kambing, asin 0210.99.90.00015

10130Daging biri-biri asin 0210.99.90.00016

10130Daging ayam, asin 0210.99.90.00017

10130Daging burung unta, asin 0210.99.90.00018

10130Daging kelinci, asin 0210.99.90.00019

10130Daging hare, asin 0210.99.90.00020

10130Daging ternak lainnya, asin 0210.99.90.00021

10130Lidah sapi, asin 0210.99.90.00022

10130Lidah kerbau, asin 0210.99.90.00023

10130Kodok, diasinkan dan dikeringkan 0210.99.90.00024

Daging, dan bagian lainnya, diasap21173 02 ..

10130Daging kerbau asap 0210.91.00.0000121173 02 ..

10130Daging kambing asap 0210.92.10.00002

10130Daging biri-biri asap 0210.92.10.00003

10130Daging burung unta asap 0210.92.10.00004

10130Lidah sapi asap 0210.92.10.00005

10130Daging anjing laut, asap 0210.92.90.00006

10130Daging singa laut, asap 0210.92.90.00007

10130Daging beruang laut (mamalia dari sub ordo Pinnipedia), asap 0210.92.90.00008

10130Daging ular, asap 0210.92.90.00009

10130Daging penyu, asap 0210.92.90.00010

10130Daging binatang melata lainnya, asap 0210.93.00.00011
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21173 Daging lainnya dan sisaan daging yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan
atau diasap; tepung dan tepung kasar dari daging atau sisaannya yang dapat dimakan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging, dan bagian lainnya, diasap21173 02 ..

10130Daging ayam dipotong berbentuk kubus, diasap 0210.99.10.0001221173 02 ..

10130Kulit babi diasap 0210.99.90.00013

10130Daging kuda, asap 0210.99.90.00014

10130Daging kambing, asap 0210.99.90.00015

10130Daging biri-biri, asap 0210.99.90.00016

10130Daging ayam, asap 0210.99.90.00017

10130Daging burung unta, asap 0210.99.90.00018

10130Daging kelinci, asap 0210.99.90.00019

10130Daging hare, asap 0210.99.90.00020

10130Daging ternak lainnya, asap 0210.99.90.00021

10130Lidah sapi, asap 0210.99.90.00022

10130Lidah kerbau, asap 0210.99.90.00023

10130Kodok, diasap 0210.99.90.00024
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21174 Sosis dan hasil sejenisnya dari daging, sisaan daging atau darah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sosis dalam kaleng21174 01 ..

10130Daging sapi (cornet sapi) dalam kaleng 1601.00.10.0000121174 01 ..

10130Gulai sapi dalam kaleng 1601.00.10.00002

10130Sopini/sop sapi dalam kaleng 1601.00.10.00003

10130Sosis sapi dalam kaleng 1601.00.10.00004

10130Luncheon meat sapi dalam kaleng 1601.00.10.00005

Sosis, dalam kemasan kedap udara lainnya21174 02 ..

10130Dendeng sapi 1601.00.10.0000121174 02 ..

10130Dendeng kerbau 1601.00.10.00002

10130Dendeng kuda 1601.00.10.00003

10130Dendeng Kambing 1601.00.10.00004

10130Dendeng biri-biri 1601.00.10.00005

10130Dendeng babi 1601.00.10.00006

Sosis, dalam kemasan tanpa kedap udara21174 03 ..

10130Bakso sapi 1601.00.90.0000121174 03 ..

10130Bakso babi 1601.00.90.00002

10130Bakso ayam 1601.00.90.00003

10130Bakso ternak lainnya 1601.00.90.00004

10130Abon sapi 1601.00.90.00005

10130Abon kerbau 1601.00.90.00006
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21175 Ekstrak dan jus dari daging, ikan, crustacea, mollusca atau invertebrata air lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sari daging dan air daging21175 01 ..

10779Sari dan air daging ayam, dibumbui 1603.00.10.0000121175 01 ..

10779Sari dan air daging ayam, tanpa bumbu 1603.00.20.00002

10779Sari dan air daging sapi, dibumbui 1603.00.30.00003

10779Sari dan air daging sapi, tanpa bumbu 1603.00.90.00004

10779Sari dan air daging kerbau, dibumbui 1603.00.30.00005

10779Sari dan air daging kerbau, tanpa bumbu 1603.00.90.00006

10779Sari dan air daging kambing, dibumbui 1603.00.30.00007

10779Sari dan air daging kambing, tanpa bumbu 1603.00.90.00008

10779Sari dan air daging biri-biri, dibumbui 1603.00.30.00009

10779Sari dan air daging biri-biri, tanpa bumbu 1603.00.90.00010

10779Sari dan air daging babi, dibumbui 1603.00.30.00011

10779Sari dan air daging babi, tanpa bumbu 1603.00.90.00012

10779Sari dan air daging rusa, dibumbui 1603.00.30.00013

10779Sari dan air daging rusa, tanpa bumbu 1603.00.90.00014

10779Sari dan air daging burung unta, dibumbui 1603.00.30.00015

10779Sari dan air daging burung unta, tanpa bumbu 1603.00.90.00016

10779Sari dan air daging ternak lainnya, dibumbui 1603.00.30.00017

10779Sari dan air daging ternak lainnya, tanpa bumbu 1603.00.90.00018

Sari dan ekstraksi ikan crustacea, mollusca atau invertebrata

air lainnya

21175 02 ..

10779Sari dan air ikan (fish protein concentrate), dibumbui 1603.00.30.0000121175 02 ..

10779Sari dan air ikan (fish protein concentrate), tanpa bumbu 1603.00.90.00002

10779Sari dan air crustacea, dibumbui 1603.00.30.00003

10779Sari dan air crustacea, tanpa bumbu 1603.00.90.00004

10779Sari dan air mollusca, dibumbui 1603.00.30.00005

10779Sari dan air mollusca, tanpa bumbu 1603.00.90.00006

10779Sari dan air invertebrata, dibumbui 1603.00.30.00007

10779Sari dan air invertebrata, tanpa bumbu 1603.00.90.00008

10779Sari dan ekstrak ikan crustacea, mollusca, invertebrata

lainnya, dibumbui

1603.00.30.00009

10779Sari dan ekstrak ikan crustacea, mollusca, invertebrata

lainnya, tanpa bumbu

1603.00.90.00010

107791603.00.30.00011

Halaman 47Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21175 Ekstrak dan jus dari daging, ikan, crustacea, mollusca atau invertebrata air lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10779Hasil ikutan/sisa pengolahan ekstrak dan jus daging, ikan,

crustacea, mollusca atau invertebrata lainnya

00021175 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21176 Makanan olahan dan tepung kasar siap saji yang bahan dasarnya dari daging

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging olahan siap konsumsi, dalam kemasan kedap udara21176 01 ..

10750Abon sapi 1602.90.90.0000121176 01 ..

10750Abon kerbau 1602.90.90.00002

10750Abon babi 1602.90.90.00003

10750Abon rusa 1602.90.90.00004

10750Abon ayam 1602.90.90.00005

10750Abon itik 1602.90.90.00006

10750Abon ternak lainnya 1602.90.90.00007

10750Dendeng sapi 1602.90.90.00008

10750Dendeng kerbau 1602.90.90.00009

10750Dendeng kuda 1602.90.90.00010

10750Dendeng kambing 1602.90.90.00011

10750Dendeng biri-biri 1602.90.90.00012

10750Dendeng babi 1602.90.90.00013

10750Dendeng rusa 1602.90.90.00014

10750Dendeng burung unta 1602.90.90.00015

10750Dendeng ternak lainnya 1602.90.90.00999

Daging olahan siap konsumsi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

21176 02 ..

10750Abon sapi 1602.90.90.0000121176 02 ..

10750Abon kerbau 1602.90.90.00002

10750Abon babi 1602.90.90.00003

10750Abon rusa 1602.90.90.00004

10750Abon ayam 1602.90.90.00005

10750Abon itik 1602.90.90.00006

10750Abon ternak lainnya 1602.90.90.00007

10750Dendeng sapi 1602.90.90.00008

10750Dendeng kerbau 1602.90.90.00009

10750Dendeng kuda 1602.90.90.00010

10750Dendeng kambing 1602.90.90.00011

10750Dendeng biri-biri 1602.90.90.00012

10750Dendeng babi 1602.90.90.00013

10750Dendeng rusa 1602.90.90.00014

10750Dendeng burung unta 1602.90.90.00015

10750Dendeng ternak lainnya 1602.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21176 Makanan olahan dan tepung kasar siap saji yang bahan dasarnya dari daging

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging olahan siap konsumsi dan awetan lainnya21176 03 ..

10750Ayam goreng 1602.90.90.0000121176 03 ..

10750Ayam bakar 1602.90.90.00002

10750Makanan olahan siap konsumsi lainnya dari daging 1602.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21179 Pengawetan dan pengolahan lainnya dari daging, sisaan daging atau darah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging dalam kaleng21179 01 ..

10130Daging sapi (cornet sapi) dalam kaleng 1602.50.00.0000121179 01 ..

10130Gulai sapi dalam kaleng 1602.50.00.00002

10130Sopini/sop sapi dalam kaleng 1602.50.00.00003

10130Luncheon meat sapi dalam kaleng 1602.50.00.00004

10130Pasta daging sapi dalam kaleng 1602.50.00.00005

10130Pasta hati sapi dalam kaleng 1602.50.00.00006

10130Daging sapi lainnya dalam kaleng 1602.50.00.00007

10130Daging kerbau (cornet kerbau) dalam kaleng 1602.50.00.00008

10130Sopini/sop kerbau dalam kaleng 1602.50.00.00009

10130Luncheon meat kerbau dalam kaleng 1602.50.00.00010

10130Pasta daging kerbau dalam kaleng 1602.50.00.00011

10130Pasta hati kerbau dalam kaleng 1602.50.00.00012

10130Daging kerbau lainnya dalam kaleng 1602.50.00.00013

10130Daging kuda (cornet kuda) dalam kaleng 1602.90.90.00014

10130Luncheon meat kuda dalam kaleng 1602.90.90.00015

10130Pasta daging kuda dalam kaleng 1602.90.90.00016

10130Daging kuda lainnya dalam kaleng 1602.90.90.00017

10130Daging kambing (cornet kambing) dalam kaleng 1602.90.90.00018

10130Gulai kambing dalam kaleng 1602.90.90.00019

10130Sopini/sop kambing dalam kaleng 1602.90.90.00020

10130Luncheon meat kambing dalam kaleng 1602.90.90.00021

10130Pasta daging kambing dalam kaleng 1602.90.90.00022

10130Pasta hati kambing dalam kaleng 1602.90.90.00023

10130Daging kambing lainnya dalam kaleng 1602.90.90.00024

10130Daging biri-biri (cornet biri-biri) dalam kaleng 1602.90.90.00025

10130Gulai biri-biri dalam kaleng 1602.90.90.00026

10130Sopini/sop biri-biri dalam kaleng 1602.90.90.00027

10130Luncheon meat biri-biri dalam kaleng 1602.90.90.00028

10130Pasta daging biri-biri dalam kaleng 1602.90.90.00029

10130Pasta hati biri-biri dalam kaleng 1602.90.90.00030

10130Daging biri-biri lainnya dalam kaleng 1602.90.90.00031

10130Daging paha babi dan potongannya dalam kaleng 1602.41.10.00032

10130Daging bahu babi dan potongannya dalam kaleng 1602.42.10.00033

10130Bacon dalam kaleng 1602.49.91.00034

10130Floss daging babi dalam kaleng 1602.49.91.00035

10130Daging kaki babi dalam kaleng 1602.49.91.00036

10130Luncheon meat babi dalam kaleng 1602.49.11.00037
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21179 Pengawetan dan pengolahan lainnya dari daging, sisaan daging atau darah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging dalam kaleng21179 01 ..

10130Pasta daging babi dalam kaleng 1602.49.91.0003821179 01 ..

10130Daging babi lainnya dalam kaleng 1602.49.91.00039

10130Daging kelinci dalam kaleng 1602.90.90.00040

10130Kari ayam dalam kaleng 1602.32.10.00041

10130Daging floss ayam dalam  kaleng 1602.39.00.00042

10130Daging ayam lainnya dalam kaleng 1602.39.00.00043

10130Daging itik dalam kaleng 1602.39.00.00044

10130Daging kalkun dalam kaleng 1602.31.10.00045

10130Daging burung unta dalam kaleng 1602.39.00.00046

10130Daging unggas lainnya dalam kaleng 1602.39.00.00047

10130Hati ternak dalam kaleng 1602.20.00.00048

10130Daging ternak lainnya dalam kaleng 1602.90.90.00999

Daging olahan, dalam kemasan kedap udara lainnya21179 02 ..

10130Luncheon meat sapi dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.50.00.0000221179 02 ..

10130Burger sapi dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.50.00.00003

10130Daging sapi lainnya dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.50.00.00004

10130Luncheon meat kerbau dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.50.00.00006

10130Burger kerbau dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.50.00.00007

10130Daging kerbau lainnya dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.50.00.00008

10130Luncheon meat kuda dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00010

10130Burger kuda dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00011

10130Daging kuda lainnya dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00012

10130Luncheon meat kambing dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00014

10130Burger kambing dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00015

10130Daging kambing lainnya dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00016

10130Luncheon meat biri-biri dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00018

10130Burger biri-biri dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00019

10130Daging biri-biri lainnya dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00020

10130Luncheon meat babi dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.49.11.00022

10130Burger babi dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.49.91.00023

10130Daging babi lainnya dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.49.91.00024

10130Daging kelinci dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00025

10130Kari ayam dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.32.10.00026

10130Daging ayam dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.39.00.00027

10130Daging itik dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.39.00.00028

10130Daging kalkun dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.31.10.00029

10130Daging burung unta dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.39.00.00030
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21179 Pengawetan dan pengolahan lainnya dari daging, sisaan daging atau darah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging olahan, dalam kemasan kedap udara lainnya21179 02 ..

10130Daging unggas lainnya dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.39.00.0003121179 02 ..

10130Hati ternak dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.20.00.00032

10130Daging ternak lainnya dalam kemasan kedap udara lainnya 1602.90.90.00999

Daging olahan tanpa kedap udara21179 03 ..

10130Luncheon meat sapi tanpa kedap udara 1602.50.00.0000221179 03 ..

10130Burger sapi tanpa kedap udara 1602.50.00.00003

10130Daging sapi olahan lainnya tanpa kedap udara 1602.50.00.00004

10130Luncheon meat kerbau tanpa kedap udara 1602.50.00.00006

10130Burger kerbau tanpa kedap udara 1602.50.00.00007

10130Daging kerbau olahan lainnya tanpa kedap udara 1602.50.00.00008

10130Luncheon meat kuda tanpa kedap udara 1602.90.90.00010

10130Burger kuda tanpa kedap udara 1602.90.90.00011

10130Daging kuda olahan lainnya tanpa kedap udara 1602.90.90.00012

10130Luncheon meat kambing tanpa kedap udara 1602.90.90.00014

10130Burger kambing tanpa kedap udara 1602.90.90.00015

10130Daging kambing olahan lainnya tanpa kedap udara 1602.90.90.00016

10130Luncheon meat biri-biri tanpa kedap udara 1602.90.90.00018

10130Burger biri-biri tanpa kedap udara 1602.90.90.00019

10130Daging biri-biri olahan lainnya tanpa kedap udara 1602.90.90.00020

10130Luncheon meat babi tanpa kedap udara 1602.49.19.00022

10130Burger babi tanpa kedap udara 1602.49.99.00023

10130Daging floss babi tanpa kedap udara 1602.49.99.00024

10130Daging babi olahan lainnya tanpa kedap udara 1602.49.99.00025

10130Daging kelinci olahan tanpa kedap udara 1602.90.90.00026

10130Kari ayam dalam kemasan tanpa kedap udara 1602.32.90.00027

10130Daging floss ayam olahan tanpa kedap udara 1602.39.00.00028

10130Daging ayam olahan lainnya tanpa kedap udara 1602.39.00.00029

10130Daging itik olahan tanpa kedap udara 1602.39.00.00030

10130Daging kalkun olahan tanpa kedap udara 1602.49.19.00031

10130Daging burung unta olahan tanpa kedap udara 1602.39.00.00032

10130Daging unggas olahan lainnya tanpa kedap udara 1602.39.00.00033

10130Hati ternak olahan tanpa kedap udara 1602.20.00.00034

10130Daging olahan ternak lainnya  tanpa kedap udara 1602.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau darahKelas          2117 :

Subkelas    21179 Pengawetan dan pengolahan lainnya dari daging, sisaan daging atau darah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging olahan dan awetan lainnya21179 04 ..

10130Daging sapi olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.0000121179 04 ..

10130Daging kerbau olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00002

10130Daging kambing olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00003

10130Daging biri-biri olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00004

10130Daging paha babi olahan dan awetan lainnya, dalam kemasan

kedap udara

1602.41.10.00005

Daging paha babi olahan dan awetan lainnya, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1602.41.90.00006

10130Daging bahu babi olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00007

10130Daging floss babi olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00008

10130Daging babi lainnya olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00009

10130Daging ayam olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00010

10130Daging itik olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00011

10130Daging kalkun olahan dan awetan lainnya 1602.31.10.00012

10130Daging burung unta olahan dan awetan lainnya 1602.90.90.00013

10130Daging ternak lainnya yang diolah dan diawetkan lainnya 1602.90.90.00014

10130Nugget daging ayam 1602.39.00.00015

10130Nugget daging sapi 1602.50.00.00016

10130Nugget daging lainnya 1602.90.90.00017

10130Bakso sapi 1602.50.00.00018

10130Bakso babi 1602.50.00.00019

10130Bakso ayam 1602.39.00.00020

10130Bakso ternak lainnya 1602.90.90.00021
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Tepung, tepung kasar dan pelet dari daging atau sisaannya, tidak dapat dimakan; greavesKelas          2118 :

Subkelas    21180 Tepung, tepung kasar dan pelet dari daging atau sisaannya, tidak dapat dimakan; greaves

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10130Tepung 2301.10.00.0000121180 00 ..

10130Tepung kasar 2301.10.00.00002

10130Pelet 2301.10.00.00003

10130Ampas Lemak Unggas 2301.10.00.00004

10130Ampas Lemak Ternak lainnya 2301.10.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   211 Daging dan hasil-hasilnya:

Daging dan sisaan daging lainnya yang dapat dimakan, segar, dingin atau bekuKelas          2119 :

Subkelas    21190 Daging dan sisaan daging lainnya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging dan sisaan daging lainnya yang dapat dimakan, segar,

dingin atau beku

21190 01 ..

10130Daging primata 0208.30.00.0000121190 01 ..

10130Daging ular 0201.50.00.00002

10130Daging penyu 0201.50.00.00003

10130Daging binatang melata lainnya 0201.50.00.00004

10130Paha kodok 0208.90.10.00005

10130Daging kodok (tanpa paha), segar atau dingin 0208.90.90.00006

10130Kodok, segar atau dingin 0208.90.90.00007

10130Kepala ternak, segar atau dingin 0208.90.90.00008

10130Darah ternak, segar atau dingin 0208.90.90.00009

10130Tulang kaldu ternak, segar atau dingin 0208.90.90.00010

10130Bagian ternak lainnya yang dapat dimakan, segar atau dingin 0208.90.90.00011

Daging dan sisaan daging lainnya yang dapat dimakan, segar,

dingin atau beku

21190 02 ..

10130Daging primata 0208.30.00.0000121190 02 ..

10130Daging ular 0201.50.00.00002

10130Daging penyu 0201.50.00.00003

10130Daging binatang melata lainnya 0201.50.00.00004

10130Paha kodok 0208.90.10.00005

10130Daging kodok (tanpa paha), beku 0208.90.90.00006

10130Kodok, beku 0208.90.90.00007

10130Kepala ternak, beku 0208.90.90.00008

10130Darah ternak, beku 0208.90.90.00009

10130Tulang kaldu ternak, beku 0208.90.90.00010

10130Bagian ternak lainnya yang dapat dimakan, beku 0208.90.90.00011
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa tulang/fillet dan daging ikan)Kelas          2121 :

Subkelas    21210 Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa tulang/fillet dan daging ikan)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan salem sockeye (salem merah) (Oncorhynchus nerka) 0303.11.00.0000121210 00 ..

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus gorbusca) 0303.12.00.00002

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus keta) 0303.12.00.00003

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus ischawystscha) 0303.12.00.00004

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus kisutch) 0303.12.00.00005

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus masou) 0303.12.00.00006

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus rhodurus) 0303.12.00.00007

10213Ikan salem Atlantik (Salmo Selar) 0303.13.00.10008

10213Ikan salem Danube (Hucho hucho) 0303.13.00.20009

10213Ikan trout (Salmo trutta) 0303.14.00.00010

10213Ikan trout (Oncorhynchus mykiss) 0303.14.00.00011

10213Ikan trout (Oncorhynchus clarki) 0303.14.00.00012

10213Ikan trout (Oncorhynchus aguabonita) 0303.14.00.00013

10213Ikan trout (Oncorhynchus gilae) 0303.14.00.00014

10213Ikan trout (Oncorhynchus apeche) 0303.14.00.00015

10213Ikan trout (Oncorhynchus chrysogaster) 0303.14.00.00016

10213Ikan salem lainnya 0303.19.00.00017

10213Ikan tilapia (Oreochromis spp) 0303.23.00.10018

10213Ikan tilapia lainnya 0303.24.00.10019

10213Ikan patin (Pangasius spp.) 0303.24.00.00020

10213Ikan lele (Silurus spp.) 0303.24.00.00021

10213Ikan lele (Clarias spp.) 0303.24.00.00022

10213Ikan lele lainnya/cat fish (Ictelurus spp. dll) 0303.24.00.00023

10213Karper (Cyprinus carpio) 0303.25.00.00024

10213Karper (Carassius caressius) 0303.25.00.00025

10213Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0303.25.00.00026

10213Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0303.25.00.00027

10213Karper (Cirrhinus spp.) 0303.25.00.00028

10213Karper (Mylopharyngodon piceus) 0303.25.00.00029

10213Belut (Angulia spp) 0303.26.00.00030

10213Halibut (Reinharditius) 0303.31.00.00031

10213Halibut (hippoglossoides) 0303.31.00.00032

10213Halibut (Hippoglossus) 0303.31.00.00033

10213Halibut (Hippoglossus stenolepis) 0303.31.00.00034

10213Ikan plaice (Pleuronecies platessa) 0303.32.00.00035

10213Ikan sole (Solea spp) 0303.33.00.00036

10213Ikan Turbots (Psetta maxima) 0303.34.00.00037

10213Ikan pipih lainnya 0303.39.00.00038
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa tulang/fillet dan daging ikan)Kelas          2121 :

Subkelas    21210 Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa tulang/fillet dan daging ikan)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan albacore atau tuna sirip panjang (Thunnus alalunge) 0303.41.00.0003921210 00 ..

10213Ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) 0303.42.00.00040

10213Ikan cakalang atau stripe belled bonito 0303.43.00.00041

10213Ikan tuna mata besar (Thunus obesus) 0303.44.00.00042

10213Ikan tuna sirip biru Atlantik (Thunnus thynnus) 0303.45.00.00043

10213Ikan tuna sirip biru Pasifik (Thunnus orientali) 0303.45.00.00044

10213Ikan tuna sirip biru Selatan (Thunnus maccoyii) 0303.46.00.00045

10213Ikan tuna lainnya 0303.43.00.00046

10213Ikan herring (Clupee herengus, Clupee pallasii) 0303.51.00.00047

10213Ikan Sarden (Sardina piichardus, Sardinops spp) 0303.53.00.00048

10213Ikan makarel (Scomber scombrus) 0303.54.00.10049

10213Ikan makarel (Scomber australasicus) 0303.54.00.10050

10213Ikan makarel pasifik (Scomber japonicus) 0303.54.00.20051

10213Ikan makarel jack 0303.55.00.00052

10213Ikan makarel kuda (Trachurus spp) 0303.55.00.00053

10213Ikan Cobia (Rachycentron canadum) 0303.56.00.00054

10213Ikan todak (Xiphias gladius) 0303.57.00.00055

10213Ikan cod (Gadus morhua) 0303.63.00.00056

10213Ikan cod (Gadus ogac) 0303.63.00.00057

10213Ikan cod (Gadus macrocephalus) 0303.63.00.00058

10213Ikan haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0303.64.00.00059

10213Coalfish (Pollachius virens) 0303.65.00.00060

10213Hake (Meriuccius spp) 0303.66.00.00061

10213Hake (Urophycis spp) 0303.66.00.00062

10213Alasca Pollack (Theragre chalcogramma) 0303.67.00.00063

10213Blue whittings (Micromesistius poutassou) 0303.68.00.00064

10213Blue whittings (Micromesi) 0303.68.00.00065

10213Ikan beku lainnya dari keluarga Bregmacerotidae,

Euclichthyidae, Gadidae, Macrourridae, Melanonidae,

Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae)

0303.69.00.00066

10213Dogfish dan hiu lainnya 0303.81.00.00067

10213Ikan pari dan skates (Rajidae) 0303.82.00.00068

10213Toothfish (Dissostichus spp.) 0303.83.00.00069

10213Ikan seabass (Dicentrarchus spp.) 0303.84.00.00070

10213Longfin mojarra 0303.89.12.00071

10213Bluntnose lizardfish 0303.89.13.00072

10213Ikan layur (Lepturacanthus savala) 0303.89.14.00073

10213Belanger's croakers (Johnius belangerii) 0303.89.14.00074

10213Reeva's croakers (Chrysochir aureus) 0303.89.14.00075
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa tulang/fillet dan daging ikan)Kelas          2121 :

Subkelas    21210 Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa tulang/fillet dan daging ikan)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Bigeye croakers (Pennahia anea) 0303.89.14.0007621210 00 ..

10213Ikan makarel Indian (Restrelliger kanagurta) 0303.89.15.10077

10213Ikan makarel Island (Restrelliger faughni) 0303.89.15.20078

10213Ikan scad torpedo (Megalaspis cordyla) 0303.84.16.00079

10213Spotled sicklefish (Drepane punctata) 0303.84.16.00080

10213Ikan barracuda besar (Sphyraena berracude) 0303.84.16.00081

10213Ikan bawal putih/bintang (Pampus argenteus) 0303.89.17.10082

10213Ikan bawal hitam 0303.84.17.20083

10213Ikan kakap merah 0303.89.18.00084

10213Ikan kerapu 0303.89.19.10085

10213Ikan marlin 0303.89.19.20086

10213Ikan makarel 0303.89.19.30087

10213Ikan layar Indo-pasifik 0303.89.19.40088

10213Ikan laut lainnya 0303.89.19.90089

10213Rohu (Labeo rohita) 0303.89.22.00090

10213Calla (Catla catla) 0303.89.22.00091

10213Swamp barb (Puntius chola) 0303.89.22.00092

10213Ikan gurami (Trichogester pectoralis) 0303.89.24.00093

10213Indian threadfins 0303.89.26.00094

10213Hilsa shad 0303.89.27.00095

10213Wallago 0303.89.28.00096

10213Ikan air tawar lainnya 0303.89.29.00097

10213Ikan air payau lainnya 0303.89.29.00098

10213Kerapu (Grouper) 0303.89.19.10099

10213Kakap (Snapper) 0303.89.19.10100

10213Tonang/Kemang 0303.89.19.10101

10213Kurisi 0303.89.19.10102

10213Ekor Kuning 0303.89.19.10103

10213Gurita (Octopus spp) 0303.89.19.10104

10213Bekutak 0303.89.19.10105

10213Sotong (sepia spp, cuttle fish) 0303.89.19.10106

10213Cumi-cumi (loligo, commond squids) 0303.89.19.10107

10213Ikan Kaka Tua (parrot fish) 0303.89.19.10108

10213Lele (cat fish) 0303.89.29.00109

10213Nila (Nile tilapia) 0303.89.29.00110

10213Patin (pangasius djambal) 0303.89.29.00111

10213Tengiri 0303.89.19.10112

10213Lemuru (sardinella lemuru) 0303.89.19.10113
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa tulang/fillet dan daging ikan)Kelas          2121 :

Subkelas    21210 Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa tulang/fillet dan daging ikan)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Julung-julung (roa) 0303.89.19.1011421210 00 ..

10213Bandeng 0303.89.29.00115

10213Layur (Feathertail Goby, common hairtail) 0303.89.19.10116

10213Manyung (Spotted catfish dan giant catfish) 0303.89.19.10117

10213Layaran (Indo-pacific sailfish) 0303.89.19.10118

10213Lamadang (common dolphin fish) 0303.89.19.10119

10213Kambing-kambing (Bannerfish) 0303.89.19.10120

10213Leather Jacket 0303.89.19.10121

10213Belanak (Flathead mullet) 0303.89.19.10122

10213Beloso (Pearch Like, greather lizardfish) 0303.89.19.10123

10213Kapas-kapas (Minnows or card) 0303.89.19.10124

10213Lencam (Emperor) 0303.89.19.10125

10213Cakalang 0303.89.19.10126

10213Julung-julung (roa) 0303.89.19.10127

10213Ikan, beku lainnya (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa

tulang/fillet dan daging ikan)

0303.89.19.10999

10213Hasil ikutan/sisa industri pembekuan ikan00021210 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21221 Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet (dicincang ataupun tidak), segar atau
dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet

dicincang, segar dingin

21221 01 ..

10217Ikan tilapia (Oreochromis spp) 0304.31.00.0000121221 01 ..

10217Ikan patin (Pangasius spp.) 0304.32.00.10002

10217Ikan lele (Clarius spp.) 0304.32.00.20003

10217Ikan lele lainnya/cat fish (Ictelurus spp. dll) 0304.32.00.20004

10217Ikan nile perch (Lates niloticus) 0304.33.00.00005

10217Karper (Cyprinus carpio) 0304.39.00.00006

10217Karper (Carassius caressius) 0304.39.00.00007

10217Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0304.39.00.00008

10217Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0304.39.00.00009

10217Karper (Cirrhinus spp.) 0304.39.00.00010

10217Karper (Mylopharyngodon piceus) 0304.39.00.00011

10217Belut (Angulia spp.) 0304.39.00.00012

10217Gabus (Channa spp.) 0304.39.00.00013

10217Ikan salem Pasifik 0304.41.00.00014

10217Ikan salem Atlantik 0304.41.00.00015

10217Ikan salem Danube (Hucho hucho) 0304.41.00.00016

10217Ikan trout (Salmo trutta) 0304.42.00.00017

10217Ikan trout (Oncorhynchus mykiss) 0304.42.00.00018

10217Ikan trout (Oncorhynchus clarki) 0304.42.00.00019

10217Ikan trout (Oncorhynchus aguabonita) 0304.42.00.00020

10217Ikan trout (Oncorhynchus gilae) 0304.42.00.00021

10217Ikan trout (Oncorhynchus apeche) 0304.42.00.00022

10217Ikan trout (Oncorhynchus chrysogaster) 0304.42.00.00023

10217Ikan pipih (Pleuronectidae) 0304.43.00.00024

10217Ikan pipih (Bothidae) 0304.43.00.00025

10217Ikan pipih(Cynoglossidae) 0304.43.00.00026

10217Ikan pipih (Solekda) 0304.43.00.00027

10217Ikan pipih (Scophthalmidee) 0304.43.00.00028

10217Ikan pipih (Citharidae) 0304.43.00.00029

10217Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan

Muraenolepididae)

0304.44.00.00030

10217Ikan todak (Xiphlas gladius) 0304.45.00.00031

10217Toothfish (Dissostichus spp.) 0304.46.00.00032

10217Ikan Tuna (Thunus sp.) 0304.49.00.00033

10217Daging ikan dan potongan daging ikan lainnya tanpa

tulang/fillet dicincang, segar atau dingin

0304.49.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21221 Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet (dicincang ataupun tidak), segar atau
dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet tidak

dicincang, segar dingin

21221 02 ..

10217Ikan tilapia (Oreochromis spp) 0304.51.00.0000121221 02 ..

10217Ikan patin (Pangasius spp.) 0304.51.00.00002

10217Ikan lele (Clarias spp.) 0304.51.00.00003

10217Ikan lele lainnya/cat fish (Ictelurus spp. dll) 0304.51.00.00004

10217Karper (Cyprinus carpio) 0304.51.00.00005

10217Karper (Carassius caressius) 0304.51.00.00006

10217Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0304.51.00.00007

10217Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0304.51.00.00008

10217Karper (Cirrhinus spp.) 0304.51.00.00009

10217Karper (Mylopharyngodon piceus) 0304.51.00.00010

10217Belut (Angulia spp) 0304.51.00.00011

10217Nile Perch (Lates niloticus) 0304.51.00.00012

10217Halibut (Reinharditius) 0304.51.00.00013

10217Halibut (hippoglossoides) 0304.51.00.00014

10217Halibut (Hippoglossus) 0304.51.00.00015

10217Halibut (Hippoglossus stenolepis) 0304.51.00.00016

10217Gabus (Channa spp.) 0304.51.00.00017

10217Ikan salem Atlantik (Salmo Selar) 0304.52.00.00018

10217Ikan salem Danube (Hucho hucho) 0304.52.00.00019

10217Ikan salem lainnya 0304.52.00.00020

10217Ikan lainnya dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae,

Gadidae, Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae

dan Muraenolepididae)

0304.53.00.00021

10217Ikan todak (Xiphias gladius) 0304.54.00.00022

10217Toothfish (Dissostichus spp.) 0304.59.00.00023

10217Ikan seabass (Dicentrarchus spp.) 0304.59.00.00024

10217Longfin mojarra 0304.59.00.00025

10217Bluntnose lizardfish 0304.59.00.00026

10217Ikan layur (Lepturacanthus savala) 0304.59.00.00027

10217Belanger's croakers (Johnius belangerii) 0304.59.00.00028

10217Reeva's croakers (Chrysochir aureus) 0304.59.00.00029

10217Bigeye croakers (Pennahia anea) 0304.59.00.00030

10217Ikan makarel Indian (Restrelliger kanagurta) 0304.59.00.00031

10217Ikan makarel Island (Restrelliger faughni) 0304.59.00.00032

10217Ikan scad torpedo (Megalaspis cordyla) 0304.59.00.00033

10217Spotled sicklefish (Drepane punctata) 0304.59.00.00034
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21221 Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet (dicincang ataupun tidak), segar atau
dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet tidak

dicincang, segar dingin

21221 02 ..

10217Ikan barracuda besar (Sphyraena berracude) 0304.59.00.0003521221 02 ..

10217Ikan bawal putih/bintang (Pampus argenteus) 0304.59.00.00036

10217Ikan bawal hitam 0304.59.00.00037

10217Ikan kakap merah 0304.59.00.00038

10217Ikan kerapu 0304.59.00.00039

10217Ikan marlin 0304.59.00.00040

10217Ikan makarel 0304.59.00.00041

10217Ikan layar Indo-pasifik 0304.59.00.00042

10217Ikan laut lainnya 0304.59.00.00043

10217Rohu (Labeo rohita) 0304.59.00.00044

10217Calla (Catla catla) 0304.59.00.00045

10217Swamp barb (Puntius chola) 0304.59.00.00046

10217Ikan gurami 0304.59.00.00047

10217Indian threadfins 0304.59.00.00048

10217Hilsa shad 0304.59.00.00049

10217Wallago 0304.59.00.00050

10217Ikan air tawar lainnya 0304.59.00.00051

10217Ikan air payau lainnya 0304.59.00.00052

10217Kerapu (Grouper) 0304.59.00.00053

10217Kakap (Snapper) 0304.59.00.00054

10217Tonang/Kemang 0304.59.00.00055

10217Kurisi 0304.59.00.00056

10217Ekor Kuning 0304.59.00.00057

10217Gurita (Octopus spp.) 0304.59.00.00058

10217Bekutak 0304.59.00.00059

10217Sotong (sepia spp, cuttle fish) 0304.59.00.00060

10217Cumi-cumi (loligo, commond squids) 0304.59.00.00061

10217Ikan Kaka Tua (parrot fish) 0304.59.00.00062

10217Lele (cat fish) 0304.59.00.00063

10217Nila (Nile tilapia) 0304.59.00.00064

10217Patin (pangasius spp.) 0304.59.00.00065

10217Tengiri 0304.59.00.00066

10217Lemuru (sardinella lemuru) 0304.59.00.00067

10217Julung-julung (roa) 0304.59.00.00068

10217Bandeng 0304.59.00.00069

10217Layur (Feathertail Goby, common hairtail) 0304.59.00.00070
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21221 Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet (dicincang ataupun tidak), segar atau
dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet tidak

dicincang, segar dingin

21221 02 ..

10217Manyung (spotted catfish dan giant catfish) 0304.59.00.0007121221 02 ..

10217Layaran (Indo-pacific sailfish) 0304.59.00.00072

10217Lamadang (common dolphin fish) 0304.59.00.00073

10217Kambing-kambing (Bannerfish) 0304.59.00.00074

10217Leather Jacket 0304.59.00.00075

10217Belanak (Flathead mullet) 0304.59.00.00076

10217Beloso (Pearch Like, greather lizardfish) 0304.59.00.00077

10217Kapas-kapas (Minnows or card) 0304.59.00.00078

10217Lencam (Emperor) 0304.59.00.00079

10217Beloso (Pearch Like, greather lizardfish) 0304.59.00.00080

10217Cakalang 0304.59.00.00081

10217Julung-julung (roa) 0304.59.00.00082

10217Kerapu 0304.59.00.00083

10217Kakap 0304.59.00.00084

10217Bandeng 0304.59.00.00085

10217Ikan Tuna (Thunus sp.) 0304.59.00.00086

10217Daging ikan dan potongan daging ikan lainnya tanpa

tulang/fillet, tidak dicincang

0304.59.00.00999

10217Hasil ikutan/sisa industri pendinginan/pengesan ikan00021221 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21222 Potongan ikan tanpa tulang/fillet; beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan tilapia (Oreochromis spp)/ Ikan mujair 0304.61.00.0000121222 00 ..

10213Ikan lele (Pangasius spp.)/ Ikan patin 0304.62.00.10002

10213Ikan lele (Clarias spp) 0304.62.00.20003

10213Ikan lele (Silurus spp.) 0304.62.00.90004

10213Ikan lele (Ictalurus spp.) 0304.62.00.90005

10213Nila Perch (Lates niloticus)/ Ikan Nila 0304.63.00.00006

10213Karper (Cyprinus carpio)/ Ikan mas 0304.69.00.00007

10213Karper (Carassius caressius) 0304.69.00.00008

10213Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0304.69.00.00009

10213Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0304.69.00.00010

10213Karper (Cirrhinus spp.) 0304.69.00.00011

10213Karper (Mylopharyngodon piceus) 0304.69.00.00012

10213Belut (Angulia spp.) 0304.69.00.00013

10213Gabus (Chana spp.) 0304.69.00.00014

10213Ikan salem Danube (Hucho hucho) 0304.69.00.00015

10213Ikan cod (Gadus morhua) 0304.71.00.00016

10213Ikan cod (Gadus ogac) 0304.71.00.00017

10213Ikan cod (Gadus macrocephalus) 0304.71.00.00018

10213Ikan haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0304.72.00.00019

10213Coalfish (Pollachius virens) 0304.73.00.00020

10213Hake (Meriuccius spp) 0304.74.00.00021

10213Hake (Urophycis spp) 0304.74.00.00022

10213Alasca Pollack (Theragre chalcogramma) 0304.75.00.00023

10213Blue whiltings (Micromesistius poutassou) 0304.79.00.00024

10213Blue whiltings (Micromesistius autralis) 0304.79.00.00025

10213Ikan lainnya dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae,

Gadidae, Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae

dan Muraenolepididae

0304.79.00.00026

10213Ikan salem sockeye (salem merah) (Oncorhynchus nerka) 0304.81.00.10027

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus gorbusca) 0304.81.00.90028

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus keta) 0304.81.00.90029

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus ischawystscha) 0304.81.00.90030

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus kisutch) 0304.81.00.90031

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus masou) 0304.81.00.90032

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus rhodurus) 0304.81.00.90033

10213Ikan salmon Atlantik (Salmo Selar) 0304.81.00.90034

10213Ikan salmon Danube (Hucho hucho) 0304.81.00.90035

10213Ikan salmon lainnya 0304.81.00.90036

10213Ikan trout (Salmo trutta) 0304.82.00.00037
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21222 Potongan ikan tanpa tulang/fillet; beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan trout (Oncorhynchus mykiss) 0304.82.00.0003821222 00 ..

10213Ikan trout (Oncorhynchus clarki) 0304.82.00.00039

10213Ikan trout (Oncorhynchus aguabonita) 0304.82.00.00040

10213Ikan trout (Oncorhynchus gilae) 0304.82.00.00041

10213Ikan trout (Oncorhynchus apeche) 0304.82.00.00042

10213Ikan trout (Oncorhynchus chrysogaster) 0304.82.00.00043

10213Ikan pipih (Pleuronectidae) 0304.83.00.00044

10213Ikan pipih (Bothidae) 0304.83.00.00045

10213Ikan pipih(Cynoglossidae) 0304.83.00.00046

10213Ikan pipih (Solekda) 0304.83.00.00047

10213Ikan pipih (Scophthalmidee) 0304.83.00.00048

10213Ikan pipih (Citharidae) 0304.83.00.00049

10213Ikan todak (Xiphlas gladius) 0304.84.00.00050

10213Toothfish (Dissostichus spp.) 0304.85.00.00051

10213Ikan herring (Clupea herengus) 0304.86.00.00052

10213Ikan herring (Clupea pallasii) 0304.86.00.00053

10213Ikan tuna (of the genus Thunnus) 0304.87.00.00054

10213Ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) 0304.87.00.00055

10213Ikan cakalang atau stripe bellied bonito (Euthynnus

(Katsuwonus) pelemis)

0304.87.00.00056

10213Ikan pari dan skates (Rajidae) 0304.89.00.00057

10213Toothfish (Dissostichus spp.) 0304.89.00.00058

10213Ikan seabass (Dicentrarchus spp.) 0304.89.00.00059

10213Ikan sebelah 0304.89.00.00060

10213Ikan lidah 0304.89.00.00061

10213Ikan nomet 0304.89.00.00062

10213Ikan peperek 0304.89.00.00063

10213Ikan manyung 0304.89.00.00064

10213Ikan beloso 0304.89.00.00065

10213Ikan biji nangka 0304.89.00.00066

10213Ikan gerot-gerot 0304.89.00.00067

10213Ikan merah/bambangan 0304.89.00.00068

10213Ikan lencam 0304.89.00.00069

10213Ikan kakap putih 0304.89.00.00070

10213Ikan kakap merah 0304.89.00.00071

10213Ikan kurisi 0304.89.00.00072

10213Ikan suanggi 0304.89.00.00073

10213Ikan ekor kuning/pisang-pisang 0304.89.00.00074

10213Ikan gulamah/tiga waja 0304.89.00.00075
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21222 Potongan ikan tanpa tulang/fillet; beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan baronang, 0304.89.00.0007621222 00 ..

10213Ikan kerong-kerong 0304.89.00.00077

10213Ikan cucut 0304.89.00.00078

10213Ikan bawal 0304.89.00.00079

10213Ikan snapper 0304.89.00.00080

10213Ikan alu-alu 0304.89.00.00081

10213Ikan layang 0304.89.00.00082

10213Ikan selar 0304.89.00.00083

10213Ikan kuwe 0304.89.00.00084

10213Ikan tetengkek 0304.89.00.00085

10213Ikan daun bambu/talang-talang 0304.89.00.00086

10213Ikan terbang 0304.89.00.00087

10213Ikan belanak 0304.89.00.00088

10213Ikan sungir beku 0304.89.00.00089

10213Ikan kuro/senangin beku 0304.89.00.00090

10213Ikan Julung-julung Beku 0304.89.00.00091

10213Ikan Japuh Beku 0304.89.00.00092

10213Ikan Tembang Beku 0304.89.00.00093

10213Ikan Golok-golok/parang-parang Beku 0304.89.00.00094

10213Ikan Terubuk Beku 0304.89.00.00095

10213Ikan Lemuru Beku 0304.89.00.00096

10213Ikan Kembung Beku 0304.89.00.00097

10213Ikan Tenggiri Beku 0304.89.00.00098

10213Ikan Layur Beku 0304.89.00.00099

10213Ikan Lemadang Beku 0304.89.00.00100

10213Ikan Remang/cunang Beku 0304.89.00.00101

10213Ikan Tongkol Beku 0304.89.00.00102

10213Ikan Carp (jelowat) Beku 0304.89.00.00103

10213Ikan Leather Jaket Beku 0304.89.00.00104

10213Ikan Kerapu Beku 0304.89.00.00105

10213Ikan  Napoleon Beku 0304.89.00.00106

10213Ikan Cakalang Beku 0304.89.00.00107

10213Ikan Sarden Beku 0304.89.00.00108

10213Ikan Gurame Beku 0304.89.00.00109

10213Ikan Tawes Beku 0304.89.00.00110

10213Ikan Halibut Beku 0304.89.00.00111

10213Ikan Plaice Beku 0304.89.00.00112

10213Ikan Sole Beku 0304.89.00.00113

Halaman 67Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21222 Potongan ikan tanpa tulang/fillet; beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Potongan ikan lainnya tanpa tulang/fillet, beku 0304.89.00.0099921222 00 ..

10213Hasil ikutan/sisa industri pembekuan potongan ikan tanpa

tulang/fillet

00021222 98 ..

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 68

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21223 Daging ikan, dicincang ataupun tidak, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan todak (Xiphias gladius) 0304.91.00.0000121223 00 ..

10213Toothfish (Dissostichus spp.) 0304.92.00.00002

10213Ikan tilapia (Oreochromis spp.)/ Ikan mujair 0304.93.00.00003

10213Ikan lele (Pangasius spp.)/ Ikan patin 0304.93.00.00004

10213Ikan lele (Silurus spp.) 0304.93.00.00005

10213Ikan lele (Clarias spp) 0304.93.00.00006

10213Ikan lele (Iclalurus spp.) 0304.93.00.00007

10213Karper (Cyprinus carpio)/ Ikan mas 0304.93.00.00008

10213Karper (Carassius caressius) 0304.93.00.00009

10213Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0304.93.00.00010

10213Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0304.93.00.00011

10213Karper (Cirrhinus spp.) 0304.93.00.00012

10213Karper (Mylopharyngodon piceus) 0304.93.00.00013

10213Belut (Anguita spp.) 0304.93.00.00014

10213Nila Perch (Lates niloticus)/ Ikan nila 0304.93.00.00015

10213Gabus (Chana spp.) 0304.93.00.00016

10213Alasca Pollack (Theragre chalcogramma) 0304.94.00.00017

10213Ikan cod (Gadus morhua) 0304.95.00.00018

10213Ikan cod (Gadus ogac) 0304.95.00.00019

10213Ikan cod (Gadus macrocephalus) 0304.95.00.00020

10213Ikan haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0304.95.00.00021

10213Coalfish (Pollachius virens) 0304.95.00.00022

10213Hake (Meriuccius spp) 0304.95.00.00023

10213Hake (Urophycis spp) 0304.95.00.00024

10213Blue whiltings (Micromesistius poutassou) 0304.95.00.00025

10213Blue whiltings (Micromesistius autralis) 0304.95.00.00026

10213Ikan lainnya dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae,

Gadidae, Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae

dan Muraenolepididae)

0304.95.00.00027

10213Ikan tuna loin (of the genus Thunnus) 0304.99.00.10028

10213Cakalang (Katsuwonus pelamis) 0304.99.00.10029

10213Ikan salem sockeye (salem merah) (Oncorhynchus nerka) 0304.99.00.90030

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus gorbusca) 0304.99.00.90031

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus keta) 0304.99.00.90032

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus ischawystscha) 0304.99.00.90033

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus kisutch) 0304.99.00.90034

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus masou) 0304.99.00.90035

10213Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus rhodurus) 0304.99.00.90036

10213Ikan salmon Atlantik (Salmo Selar) 0304.99.00.90037
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21223 Daging ikan, dicincang ataupun tidak, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan salmon Danube (Hucho hucho) 0304.99.00.9003821223 00 ..

10213Ikan salmon lainnya 0304.99.00.90039

10213Ikan trout (Salmo trutta) 0304.99.00.90040

10213Ikan trout (Oncorhynchus mykiss) 0304.99.00.90041

10213Ikan trout (Oncorhynchus clarki) 0304.99.00.90042

10213Ikan trout (Oncorhynchus aguabonita) 0304.99.00.90043

10213Ikan trout (Oncorhynchus gilae) 0304.99.00.90044

10213Ikan trout (Oncorhynchus apeche) 0304.99.00.90045

10213Ikan trout (Oncorhynchus chrysogaster) 0304.99.00.90046

10213Ikan pipih (Pleuronectidae) 0304.99.00.90047

10213Ikan pipih (Bothidae) 0304.99.00.90048

10213Ikan pipih(Cynoglossidae) 0304.99.00.90049

10213Ikan pipih (Solekda) 0304.99.00.90050

10213Ikan pipih (Scophthalmidee) 0304.99.00.90051

10213Ikan pipih (Citharidae) 0304.99.00.90052

10213Ikan todak (Xiphlas gladius) 0304.99.00.90053

10213Toothfish (Dissostichus spp.) 0304.99.00.90054

10213Ikan herring (Clupee herengus) 0304.99.00.90055

10213Ikan herring (Clupee pallasii) 0304.99.00.90056

10213Ikan tuna (of the genus Thunnus) 0304.99.00.90057

10213Ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) 0304.99.00.90058

10213Ikan cakalang atau stripe belled bonito (Euthynnus

(Katsuwonus) pelemis)

0304.99.00.90059

10213Ikan pari dan skates (Rajidae) 0304.99.00.90060

10213Toothfish (Dissostichus spp.) 0304.99.00.90061

10213Ikan seabass (Dicentrarchus spp.) 0304.99.00.90062

10213Ikan sebelah 0304.99.00.90063

10213Ikan lidah 0304.99.00.90064

10213Ikan nomet 0304.99.00.90065

10213Ikan peperek 0304.99.00.90066

10213Ikan manyung 0304.99.00.90067

10213Ikan beloso 0304.99.00.90068

10213Ikan biji Nangka 0304.99.00.90069

10213Ikan gerot-gerot 0304.99.00.90070

10213Ikan merah/bambangan 0304.99.00.90071

10213Ikan Lencam 0304.99.00.90073

10213Ikan Kakap putih 0304.99.00.90074

10213Ikan Kakap merah 0304.99.00.90075

10213Ikan Kurisi Beku 0304.99.00.90076
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21223 Daging ikan, dicincang ataupun tidak, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan Suanggi Beku 0304.99.00.9007721223 00 ..

10213Ikan Ekor Kuning/Pisang-pisang Beku 0304.99.00.90078

Ikan Gulamah/tiga waja Beku079

10213Ikan Baronang Beku 0304.99.00.90080

10213Ikan Kerong-kerong Beku 0304.99.00.90081

10213Ikan Cucut Beku 0304.99.00.90082

10213Ikan Bawal Beku 0304.99.00.90083

10213Ikan Snapper Beku 0304.99.00.90084

10213Ikan Alu-alu Beku 0304.99.00.90085

10213Ikan Layang Beku 0304.99.00.90086

10213Ikan Selar Beku 0304.99.00.90087

10213Ikan Kuwe Beku 0304.99.00.90088

10213Ikan Tetengkek Beku 0304.99.00.90089

10213Ikan Daun bambu/talang-talang Beku 0304.99.00.90090

10213Ikan Terbang Beku 0304.99.00.90091

10213Ikan Belanak Beku 0304.99.00.90092

10213Ikan Sungir Beku 0304.99.00.90093

10213Ikan Kuro/senangin Beku 0304.99.00.90094

10213Ikan Julung-julung Beku 0304.99.00.90095

10213Ikan Japuh Beku 0304.99.00.90096

10213Ikan Tembang Beku 0304.99.00.90097

10213Ikan Golok-golok/parang-parang Beku 0304.99.00.90098

10213Ikan Terubuk Beku 0304.99.00.90099

10213Ikan Lemuru Beku 0304.99.00.90100

10213Ikan Kembung Beku 0304.99.00.90101

10213Ikan Tenggiri Beku 0304.99.00.90102

10213Ikan Layur Beku 0304.99.00.90103

10213Ikan Lemadang Beku 0304.99.00.90104

10213Ikan Remang/cunang Beku 0304.99.00.90105

10213Ikan Tongkol Beku 0304.99.00.90106

10213Ikan Carp (jelowat) Beku 0304.99.00.90107

10213Ikan Leather Jaket Beku 0304.99.00.90108

10213Ikan Kerapu Beku 0304.99.00.90109

10213Ikan  Napoleon Beku 0304.99.00.90110

10213Ikan Cakalang Beku 0304.99.00.90111

10213Ikan Sarden Beku 0304.99.00.90112

10213Ikan Gurame Beku 0304.99.00.90113

10213Ikan Tawes Beku 0304.99.00.90114

Halaman 71Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21223 Daging ikan, dicincang ataupun tidak, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10213Ikan Halibut Beku 0304.99.00.9011521223 00 ..

10213Ikan Plaice Beku 0304.99.00.90116

10213Ikan Sole Beku 0304.99.00.90117

10213Daging ikan lainnya dicincang ataupun tidak, beku 0304.99.00.90999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21224 Potongan ikan tanpa tulang/fillet, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak
diasapi

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10211Ikan tilapias (Oreochromis spp.)/ Ikan mujair 0305.31.00.0000121224 00 ..

10211Ikan lele (Pangasius spp.)/Ikan patin 0305.31.00.00002

10211Ikan lele (Silurus spp.) 0305.31.00.00003

10211Ikan lele (Clarias spp) 0305.31.00.00004

10211Ikan lele (Iclalurus spp.) 0305.31.00.00005

10211Karper (Cyprinus carpio)/ Ikan mas 0305.31.00.00006

10211Karper (Carassius caressius) 0305.31.00.00007

10211Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0305.31.00.00008

10211Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0305.31.00.00009

10211Karper (Cirrhinus spp.) 0305.31.00.00010

10211Karper (Mylopharyngodon piceus) 0305.31.00.00011

10211Belut (Anguila spp.) 0305.31.00.00012

10211Nila Perch (Lates niloticus) 0305.31.00.00013

10211Gabus (Channa spp.) 0305.31.00.00014

10211Ikan cod (Gadus morhua) 0305.32.00.00015

10211Ikan cod (Gadus ogac) 0305.32.00.00016

10211Ikan cod (Gadus macrocephalus) 0305.32.00.00017

10211Ikan haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0305.32.00.00018

10211Coalfish (Pollachius virens) 0305.32.00.00019

10211Hake (Meriuccius spp) 0305.32.00.00020

10211Hake (Urophycis spp) 0305.32.00.00021

10211Blue whiltings (Micromesistius poutassou) 0305.32.00.00022

10211Blue whiltings (Micromesistius autralis) 0305.32.00.00023

10211Ikan lainnya dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae,

Gadidae, Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae

dan Muraenolepididae)

0305.32.00.00024

10211Ikan garfish air tawar (Xenenlodon cancila) 0305.39.10.00025

10211Ikan kambing bersirip kuning (Upeneus vittalus) 0305.39.10.00026

10211Ikan long-rakered trevally (Ulus mentelis) 0305.39.10.00027

10211Ikan Savalai hairtails (Lepturecanthus savala) 0305.39.20.00028

10211Balangar's croekers (Johnius vittatus) 0305.39.20.00029

10211Reeve's croakers (Chrysochir aureus) 0305.39.20.00030

10211Bigeye croakers (Pennahia anea) 0305.39.20.00031

10211Ikan kerapu 0305.39.90.00032

10211Ikap kakap 0305.39.90.00033

10211Ikan kakak tua 0305.39.90.00034

10211Ikan pori 0305.39.90.00035

10211Ikan layang 0305.39.90.00036
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21224 Potongan ikan tanpa tulang/fillet, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak
diasapi

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10211Ikan terbang 0305.39.90.0003721224 00 ..

10211Ikan belanak 0305.39.90.00038

10211Ikan lemuru 0305.39.90.00039

10211Ikan terubuk 0305.39.90.00040

10211Ikan kembung 0305.39.90.00041

10211Ikan tenggiri 0305.39.90.00042

10211Ikan layur 0305.39.90.00043

10211Ikan tongkol 0305.39.90.00044

10211Potongan ikan lainnya tanpa tulang/fillet, dikeringkan, diasinkan

atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi

0305.39.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21225 Hati dan telur ikan, segar atau dingin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Hati ikan, segar atau dingin21225 01 ..

10217Hati ikan terbang (flying fish) 0302.90.00.0000121225 01 ..

10217Hati ikan salmon 0302.90.00.00002

10217Hati ikan lainnya 0302.90.00.00999

Telur ikan, segar atau dingin21225 02 ..

10217Telur ikan terbang (flying fish) 0302.90.00.0000121225 02 ..

10217Telur ikan salmon 0302.90.00.00002

10217Telur Ikan lainnya 0302.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21226 Hati dan telur ikan, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Hati ikan, beku21226 01 ..

10213Hati ikan terbang (flying fish) 0303.90.10.0000121226 01 ..

10213Hati ikan salmon 0303.90.10.00002

10213Telur ikan lainnya 0303.90.10.00999

Telur ikan, beku21226 02 ..

10213Telur ikan terbang (flying fish) 0302.90.20.0000121226 02 ..

10213Telur ikan salmon 0302.90.20.00002

10213Telur ikan lainnya, beku 0302.90.20.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; hati dan telur ikanKelas          2122 :

Subkelas    21227 Hati dan telur ikan dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Hati ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam21227 01 ..

10211Hati ikan air tawar 0305.20.10.0000121227 01 ..

10211Hati ikan terbang (flying fish), dikeringkan, diasinkan atau

dalam air garam

0305.20.90.00002

10211Hati ikan salmon, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam 0305.20.90.00003

10211Hati ikan lainnya, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam 0305.20.90.00999

Telur ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam21227 02 ..

10211Telur ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air

garam

0305.20.10.0000121227 02 ..

10211Telur ikan terbang (flying fish), dikeringkan, diasinkan atau

dalam air garam

0305.20.90.00002

10211Telur ikan salmon, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam 0305.20.90.00003

10211Telur ikan lainnya, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam 0305.20.90.00999

Hati ikan, diasapi21227 03 ..

10212Hati ikan air tawar, diasapi 0305.20.90.0000121227 03 ..

10212Hati ikan terbang (flying fish), diasapi 0305.20.90.00002

10212Hati ikan salmon, diasapi 0305.20.90.00003

10212Hati ikan lainnya, diasapi 0305.20.90.00999

Telur ikan, diasapi21227 04 ..

10212Telur ikan air tawar, diasapi 0305.20.90.0000121227 04 ..

10212Telur ikan terbang (flying fish), diasapi 0305.20.90.00002

10212Telur ikan salmon, diasapi 0305.20.90.00003

10212Telur ikan lainnya, diasapi 0305.20.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21231 Ikan, dikeringkan, tetapi tidak diasapi; diasinkan, tetapi tidak dikeringkan atau diasapi; atau
dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, dikeringkan, diasinkan maupun tidak, tetapi tidak diasapi21231 01 ..

10211Ikan cod (Gadus morhua) 0305.51.00.0000121231 01 ..

10211Ikan cod (Gadus ogac) 0305.51.00.00002

10211Ikan cod (Gadus macrocephalus) 0305.51.00.00003

10211Ikan haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0305.59.20.00004

10211Coalfish (Pollachius virens) 0305.59.20.00005

10211Hake (Meriuccius spp) 0305.59.20.00006

10211Hake (Urophycis spp) 0305.59.20.00007

10211Blue whiltings (Micromesistius poutassou) 0305.59.20.00008

10211Blue whiltings (Micromesistius autralis) 0305.59.20.00009

10211Ikan lainnya dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae,

Gadidae, Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae

dan Muraenolepididae)

0305.59.20.00010

10211Ikan cobia (Rachycentron canadum) 0305.59.20.00011

10211Ikan todak (Xiphias gladius) 0305.59.20.00012

10211Alasca Pollack (Theragre chalcogramma) 0305.59.20.00013

10211Ikan salem sockeye (salem merah) (Oncorhynchus nerka) 0305.59.20.00014

10211Ikan salmon merah (Oncorhynchus nerka) 0305.59.20.00015

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus gorbusca) 0305.59.20.00016

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus keta) 0305.59.20.00017

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus ischawystscha) 0305.59.20.00018

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus kisutch) 0305.59.20.00019

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus masou) 0305.59.20.00020

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus rhodurus) 0305.59.20.00021

10211Ikan salmon Atlantik (Salmo Selar) 0305.59.20.00022

10211Ikan salmon Danube (Hucho hucho) 0305.59.20.00023

10211Ikan trout (Salmo trutta) 0305.59.20.00024

10211Ikan trout (Oncorhynchus mykiss) 0305.59.20.00025

10211Ikan trout (Oncorhynchus clarki) 0305.59.20.00026

10211Ikan trout (Oncorhynchus aguabonita) 0305.59.20.00027

10211Ikan trout (Oncorhynchus gilae) 0305.59.20.00028

10211Ikan trout (Oncorhynchus apeche) 0305.59.20.00029

10211Ikan trout (Oncorhynchus chrysogaster) 0305.59.20.00030

10211Ikan pipih (Pleuronectidae) 0305.59.20.00031

10211Ikan pipih (Bothidae) 0305.59.20.00032

10211Ikan pipih(Cynoglossidae) 0305.59.20.00033

10211Ikan pipih (Solekda) 0305.59.20.00034
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21231 Ikan, dikeringkan, tetapi tidak diasapi; diasinkan, tetapi tidak dikeringkan atau diasapi; atau
dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, dikeringkan, diasinkan maupun tidak, tetapi tidak diasapi21231 01 ..

10211Ikan pipih (Scophthalmidee) 0305.59.20.0003521231 01 ..

10211Ikan pipih (Citharidae) 0305.59.20.00036

10211Toothfish (Dissostichus spp.) 0305.59.20.00037

10211Ikan tuna (of the genus Thunnus) 0305.59.20.00038

10211Ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) 0305.59.20.00039

10211Ikan cakalang atau stripe belled bonito (Euthynnus

(Katsuwonus) pelemis)

0305.59.20.00040

10211Ikan pari dan skates (Rajidae) 0305.59.20.00041

10211Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan

Muraenolepididae)

0305.59.20.00042

10211Ikan herring (Clupea harengus) 0305.59.20.00043

10211Ikan herring (Clupea pallasii) 0305.59.20.00044

10211Ikan lemuru 0305.59.20.00045

10211Ikan teri (Engraulis spp.) 0305.59.20.00046

10211Ikan kerapu 0305.59.20.00047

10211Ikap kakap 0305.59.20.00048

10211Ikan kakak tua 0305.59.20.00049

10211Ikan pori 0305.59.20.00050

10211Ikan layang 0305.59.20.00051

10211Ikan terbang 0305.59.20.00052

10211Ikan belanak 0305.59.20.00053

10211Ikan lemuru 0305.59.20.00054

10211Ikan kembung 0305.59.20.00055

10211Ikan tenggiri 0305.59.20.00056

10211Ikan layur 0305.59.20.00057

10211Ikan tongkol 0305.59.20.00058

10211Ikan tilapia (Oreochromis spp.)/ Ikan mujair 0305.59.90.00059

10211Ikan lele (Pangasius spp.)/Ikan patin/ Ikan patin 0305.59.90.00060

10211Ikan lele (Silurus spp.) 0305.59.90.00061

10211Ikan lele (Clarias spp) 0305.59.90.00062

10211Ikan lele (Iclalurus spp.) 0305.59.90.00063

10211Karper (Cyprinus carpio)/ Ikan mas 0305.59.90.00064

10211Karper (Carassius caressius) 0305.59.90.00065

10211Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0305.59.90.00066

10211Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0305.59.90.00067

10211Karper (Cirrhinus spp.) 0305.59.90.00068
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21231 Ikan, dikeringkan, tetapi tidak diasapi; diasinkan, tetapi tidak dikeringkan atau diasapi; atau
dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, dikeringkan, diasinkan maupun tidak, tetapi tidak diasapi21231 01 ..

10211Karper (Mylopharyngodon piceus) 0305.59.90.0006921231 01 ..

10211Belut (Anguita spp.) 0305.59.90.00070

10211Nila Perch (Lates niloticus) 0305.59.90.00071

10211Gabus (Chana spp.) 0305.59.90.00072

10211Ikan lainnya, dikeringkan, diasinkan maupun tidak, tetapi tidak

diasapi

0305.59.90.00999

Ikan, diasinkan, tidak dikeringkan dan tidak diasapi, dan ikan

dalam air garam

21231 02 ..

10211Ikan herring (Clupea harengus) 0305.61.00.0000121231 02 ..

10211Ikan herring (Clupea pallasii) 0305.61.00.00002

10211Ikan cod (Gadus morhua) 0305.62.00.00003

10211Ikan cod (Gadus ogac) 0305.62.00.00004

10211Ikan cod (Gadus macrocephalus) 0305.62.00.00005

10211Ikan teri (Engraulis spp.) 0305.63.00.00006

10211Ikan tilapia (Oreochromis spp.)/ Ikan mujair 0305.64.00.00007

10211Ikan lele (Pangasius spp.)/Ikan patin/ Ikan patin 0305.64.00.00008

10211Ikan lele (Silurus spp.) 0305.64.00.00009

10211Ikan lele (Clarias spp) 0305.64.00.00010

10211Ikan lele (Iclalurus spp.) 0305.64.00.00011

10211Karper (Cyprinus carpio)/ Ikan mas 0305.64.00.00012

10211Karper (Carassius caressius) 0305.64.00.00013

10211Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0305.64.00.00014

10211Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0305.64.00.00015

10211Karper (Cirrhinus spp.) 0305.64.00.00016

10211Karper (Mylopharyngodon piceus) 0305.64.00.00017

10211Belut (Anguita spp.) 0305.64.00.00018

10211Nila Perch (Lates niloticus) 0305.64.00.00019

10211Gabus (Chana spp.) 0305.64.00.00020

10211Ikan makarel (Scomber scombrus) 0305.69.10.10021

10211Ikan makarel (Scomber australasicus) 0305.69.10.10022

10211Ikan makarel pasifik (Scomber japonicus) 0305.69.10.10023

10211Ikan makarel jack 0305.69.10.20024

10211Ikan makarel kuda (Trachurus spp) 0305.69.10.20025

10211Ikan makarel Indian (Restrelliger kanagurta) 0305.69.10.90026

10211Ikan makarel Island (Restrelliger faughni) 0305.69.10.90027

10211Ikan cobia (Rachycentron canadum) 0305.69.10.90028
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21231 Ikan, dikeringkan, tetapi tidak diasapi; diasinkan, tetapi tidak dikeringkan atau diasapi; atau
dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, diasinkan, tidak dikeringkan dan tidak diasapi, dan ikan

dalam air garam

21231 02 ..

10211Ikan todak (Xiphias gladius) 0305.69.10.9002921231 02 ..

10211Ikan haddock (Melanogrammus aeglefinus) 0305.69.10.90030

10211Coalfish (Pollachius virens) 0305.69.10.90031

10211Hake (Meriuccius spp) 0305.69.10.90032

10211Hake (Urophycis spp) 0305.69.10.90033

10211Alasca Pollack (Theragre chalcogramma) 0305.69.10.90034

10211Blue whittings (Micromesistius poutassou) 0305.69.10.90035

10211Blue whittings (Micromesi) 0305.69.10.90036

10211Ikan lainnya dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae,

Gadidae, Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae

dan Muraenolepididae)

0305.69.10.90037

10211Alasca Pollack (Theragre chalcogramma) 0305.69.10.90038

10211Ikan salem sockeye (salem merah) (Oncorhynchus nerka) 0305.69.10.90039

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus gorbusca) 0305.69.10.90040

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus keta) 0305.69.10.90041

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus ischawystscha) 0305.69.10.90042

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus kisutch) 0305.69.10.90043

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus masou) 0305.69.10.90044

10211Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus rhodurus) 0305.69.10.90045

10211Ikan salmon Atlantik (Salmo Selar) 0305.69.10.90046

10211Ikan salmon Danube (Hucho hucho) 0305.69.10.90047

10211Ikan trout (Salmo trutta) 0305.69.10.90048

10211Ikan trout (Oncorhynchus mykiss) 0305.69.10.90049

10211Ikan trout (Oncorhynchus clarki) 0305.69.10.90050

10211Ikan trout (Oncorhynchus aguabonita) 0305.69.10.90051

10211Ikan trout (Oncorhynchus gilae) 0305.69.10.90052

10211Ikan trout (Oncorhynchus apeche) 0305.69.10.90053

10211Ikan trout (Oncorhynchus chrysogaster) 0305.69.10.90054

10211Ikan pipih (Pleuronectidae) 0305.69.10.90055

10211Ikan pipih (Bothidae) 0305.69.10.90056

10211Ikan pipih(Cynoglossidae) 0305.69.10.90057

10211Ikan pipih (Solekda) 0305.69.10.90058

10211Ikan pipih (Scophthalmidee) 0305.69.10.90059

10211Ikan pipih (Citharidae) 0305.69.10.90060

10211Toothfish (Dissostichus spp.) 0305.69.10.90061

10211Ikan tuna (of the genus Thunnus) 0305.69.10.90062
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21231 Ikan, dikeringkan, tetapi tidak diasapi; diasinkan, tetapi tidak dikeringkan atau diasapi; atau
dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, diasinkan, tidak dikeringkan dan tidak diasapi, dan ikan

dalam air garam

21231 02 ..

10211Ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) 0305.69.10.9006321231 02 ..

10211Ikan cakalang atau stripe belled bonito (Euthynnus

(Katsuwonus) pelemis)

0305.69.10.90064

10211Ikan pari dan skates (Rajidae) 0305.69.10.90065

10211Ikan kerapu 0305.69.10.90066

10211Ikap kakap 0305.69.10.90067

10211Ikan kakak tua 0305.69.10.90068

10211Ikan pori 0305.69.10.90069

10211Ikan layang 0305.69.10.90070

10211Ikan terbang 0305.69.10.90071

10211Ikan belanak 0305.69.10.90072

10211Ikan lemuru 0305.69.10.90073

10211Ikan kembung 0305.69.10.90074

10211Ikan tenggiri 0305.69.10.90075

10211Ikan layur 0305.69.10.90076

10211Ikan tongkol 0305.69.10.90077

10211Ikan nomei 0305.69.10.90078

10211Ikan alu-alu 0305.69.10.90079

10211Ikan gerot-gerot 0305.69.10.90080

10211Ikan julung-julung 0305.69.10.90081

10211Ikan cucut 0305.69.10.90082

10211Ikan tiga waja 0305.69.10.90083

10211Ikan songot 0305.69.10.90084

10211Ikan kuwe 0305.69.10.90085

10211Ikan peperek 0305.69.10.90086

10211Ikan jambal 0305.69.10.90087

10211Ikan layang 0305.69.10.90088

10211Ikan supanggi 0305.69.10.90089

10211Ikan terbang 0305.69.10.90090

10211Ikan layur 0305.69.10.90091

10211Ikan laut lainnya 0305.69.10.90092

10211Ikan bandeng 0305.69.90.00093

10211Ikan gabus 0305.69.90.00094

10211Ikan sepat 0305.69.90.00095

10211Ikan carp 0305.69.90.00096
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21231 Ikan, dikeringkan, tetapi tidak diasapi; diasinkan, tetapi tidak dikeringkan atau diasapi; atau
dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, diasinkan, tidak dikeringkan dan tidak diasapi, dan ikan

dalam air garam

21231 02 ..

10211Ikan gurami 0305.69.90.0009721231 02 ..

10211Ikan belanak 0305.69.90.00098

10211Ikan tawes 0305.69.90.00099

10211Ikan moa 0305.69.90.00100

10211Ikan lainnya, diasinkan, tidak dikeringkan dan tidak diasapi,

dan ikan dalam air garam

0305.69.90.00999

Sirip Ikan, kepala, ekor, perut, dan bagian ikan lainnya yang

dapat dimakan

21231 03 ..

10211Sirip Ikan Hiu 0305.71.00.0000121231 03 ..

10211Perut ikan 0305.72.10.00002

10211Kepala ikan 0305.72.90.00003

10211Ekor ikan 0305.72.90.00004

10211Tuna gourmet 0305.79.00.10005

10211Bagian ikan lainnya yang dapat dimakan 0305.79.00.90999

10211Hasil ikutan/sisa industri penggaraman/pengeringan ikan00021231 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21232 Ikan termasuk potongan ikan tanpa tulang/fillet, diasapi

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10212Ikan salem sockeye (salem merah) (Oncorhynchus nerka) 0305.41.00.0000121232 00 ..

10212Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus gorbusca) 0305.41.00.00002

10212Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus keta) 0305.41.00.00003

10212Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus ischawystscha) 0305.41.00.00004

10212Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus kisutch) 0305.41.00.00005

10212Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus masou) 0305.41.00.00006

10212Ikan salmon pasifik  (Oncorhynchus rhodurus) 0305.41.00.00007

10212Ikan salem Atlantic (Salmo Selar) 0305.41.00.00008

10212Ikan salem Danube (Hucho hucho) 0305.41.00.00009

10212Ikan herring (Clupea harengus) 0305.42.00.00010

10212Ikan herring (Clupea pallasii) 0305.42.00.00011

10212Ikan trout (Salmo trutta) 0305.43.00.00012

10212Ikan trout (Oncorhynchus mykiss) 0305.43.00.00013

10212Ikan trout (Oncorhynchus clarki) 0305.43.00.00014

10212Ikan trout (Oncorhynchus aguabonita) 0305.43.00.00015

10212Ikan trout (Oncorhynchus gilae) 0305.43.00.00016

10212Ikan trout (Oncorhynchus apeche) 0305.43.00.00017

10212Ikan trout (Oncorhynchus chrysogaster) 0305.43.00.00018

10212Belut (Anguita spp.) 0305.44.00.10019

10212Ikan lele (Pangasius spp.)/Ikan patin 0305.44.00.20020

10212Ikan lele (Silurus spp.) 0305.44.00.20021

10212Ikan lele (Clarias spp) 0305.44.00.20022

10212Ikan lele (Iclalurus spp.) 0305.44.00.20023

10212Ikan tilapia (Oreochromis spp.)/Ikan mujair 0305.44.00.90024

10212Karper (Cyprinus carpio)/Ikan mas 0305.44.00.90025

10212Karper (Carassius caressius) 0305.44.00.90026

10212Karper (Clenopharyngodon Idellus) 0305.44.00.90027

10212Karper (Hypophthelmichthys spp.) 0305.44.00.90028

10212Karper (Cirrhinus spp.) 0305.44.00.90029

10212Karper (Mylopharyngodon piceus) 0305.44.00.90030

10212Nila Perch (Lates niloticus) 0305.44.00.90031

10212Gabus (Channa spp.) 0305.44.00.90032

10212Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

Macrourridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan

Muraenolepididae)

0305.49.00.00033

10212Ikan garfish air tawar (Xenenlodon cancila) 0305.49.00.00034

10212Ikan kambing bersirip kuning (Upeneus vittalus) 0305.49.00.00035

10212Ikan long-rakered trevally (Ulus mentelis) 0305.49.00.00036
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21232 Ikan termasuk potongan ikan tanpa tulang/fillet, diasapi

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10212Ikan Savalai hairtails (Lepturecanthus savala) 0305.49.00.0003721232 00 ..

10212Balangar's croekers (Johnius vittatus) 0305.49.00.00038

10212Reeve's croakers (Chrysochir aureus) 0305.49.00.00039

10212Bigeye croakers (Pennahia anea) 0305.49.00.00040

10212Ikan cakalang 0305.49.00.00041

10212Ikan tongkol 0305.49.00.00042

10212Ikan tuna 0305.49.00.00043

10212Ikan cucut 0305.49.00.00044

10212Ikan pari 0305.49.00.00045

10212Ikan lemuru 0305.49.00.00046

10212Ikan tenggiri 0305.49.00.00047

10212Ikan selais 0305.49.00.00048

10212Ikan baung 0305.49.00.00049

10212Ikan manyung 0305.49.00.00050

10212Ikan julung-julung 0305.49.00.00051

10212Ikan bandeng 0305.49.00.00052

10212Ikan tawes 0305.49.00.00053

10212Ikan gurame 0305.49.00.00054

10212Ikan emas 0305.49.00.00055

10212Ikan lainnya termasuk potongan ikan tanpa tulang/fillet, diasapi 0305.49.00.00999

10212Hasil ikutan/sisa industri pengasapan potongan ikan tanpa

tulang/fillet

00021232 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air garam; termasuk potongan ikan tanpa
tulang/fillet yang diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

Kelas          2123 :

Subkelas    21233 Tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10219Tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan 0305.10.00.0000021233 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar dan pengganti caviarKelas          2124 :

Subkelas    21241 Makanan olahan dan tepung kasar siap saji yang bahan dasarnya dari ikan, mollusca dan
crustacea

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, mollusca dan crustacea  olahan siap konsumsi, dalam

kemasan kedap udara

21241 01 ..

10750Sirip ikan hiu 1604.20.11.0000121241 01 ..

10750Bandeng presto 1604.20.91.00002

10750Bandeng pindang presto 1604.20.91.00003

10750Bandeng tanpa duri 1604.20.91.00004

10750Bandeng duri lunak 1604.20.91.00005

10750Abon ikan 1604.20.91.00006

10750Abon rajungan 1604.20.91.00007

10750Abon cumi 1604.20.91.00008

10750Dendeng ikan 1604.20.91.00009

10750Makanan olahan siap konsumsi lainnya, dalam kemasan kedap

udara

1604.20.91.00999

Ikan, mollusca dan crustacea  olahan siap konsumsi, dalam

kemasan tanpa kedap udara

21241 02 ..

10750Sirip ikan hiu 1604.20.19.0000121241 02 ..

10750Bandeng presto 1604.20.99.00002

10750Bandeng pindang presto 1604.20.99.00003

10750Bandeng tanpa duri 1604.20.99.00004

10750Bandeng duri lunak 1604.20.99.00005

10750Abon ikan 1604.20.99.00006

10750Abon Rajungan 1604.20.99.00007

10750Abon Cumi 1604.20.99.00008

10750Dendeng ikan 1604.20.99.00009

10750Makanan olahan siap konsumsi lainnya, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1604.20.99.00999

Olahan siap konsumsi lainnya dari ikan21241 03 ..

10750Ikan pepes 1604.20.99.0000121241 03 ..

10750Ikan goreng 1604.20.99.00002

10750Sate bandeng 1604.20.99.00003

10750Dim sum ikan 1604.20.99.00004

10750Bakwan ikan 1604.20.99.00005

10750Lumpia ikan 1604.20.99.00006

10750Otak-otak ikan 1604.20.99.00007

10750Otak-otak bandeng 1604.20.99.00008

10750Siomay ikan 1604.20.99.00009

10750Mpek-mpek 1604.20.99.00010

10750Olahan siap konsumsi lainnya dari ikan 1604.20.99.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar dan pengganti caviarKelas          2124 :

Subkelas    21241 Makanan olahan dan tepung kasar siap saji yang bahan dasarnya dari ikan, mollusca dan
crustacea

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Olahan siap konsumsi lainnya dari binatang berkulit keras21241 04 ..

10750Udang goreng00121241 04 ..

10750Udang rebus/kukus002

10750Olahan siap konsumsi lainnya dari binatang berkulit keras999

Olahan siap konsumsi lainnya dari binatang berkulit lunak21241 05 ..

10750Kerang goreng00121241 05 ..

10750Cumi-cumi goreng002

10750Olahan siap konsumsi lainnya dari binatang berkulit lunak003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar dan pengganti caviarKelas          2124 :

Subkelas    21242 Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang, dalam

kaleng

21242 01 ..

10221Ikan salmon 1604.11 .10.0000121242 01 ..

10221Ikan herring 1604.12 .10.00002

10221Ikan sarden 1604.13 .11.00003

10221Ikan sardenella dan brisling atau sprat 1604.13 .91.00004

10221Ikan tuna 1604.14 .11.00005

10221Ikan cakalang 1604.14 .19.00006

10221Ikan bonito (Sarda spp.) 1604.14 .19.00007

10221Ikan makarel 1604.15 .10.00008

10221Ikan teri 1604.16 .10.00009

10221Belut 1604.17 .10.00010

10221Ikan makarel kuda 1604.19 .20.00011

10221Ikan lemuru 1604.19 .30.00012

10221Ikan kembung 1604.19 .30.00013

10221Ikan layang 1604.19 .30.00014

10221Ikan bawal 1604.19 .30.00015

10221Ikan tenggiri 1604.19 .30.00016

10221Ikan layur 1604.19 .30.00017

10221Ikan kakap 1604.19 .30.00018

10221Ikan belanak 1604.19 .30.00019

10221Ikan manyung 1604.19 .30.00020

10221Ikan cucut 1604.19 .30.00021

10221Ikan lainnya, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang,

dalam kaleng

1604.19 .30.00999

Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang, dalam

kemasan kedap udara lainnya

21242 02 ..

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan salmon 1604.11 .10.0000121242 02 ..

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan herring 1604.12 .10.00002

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan sarden 1604.13 .11.00003

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan sardenella dan brisling atau sprat 1604.13 .91.00004

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan tuna 1604.14 .11.00005

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan cakalang 1604.14 .19.00006

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan bonito (Sarda spp.) 1604.14 .19.00007
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar dan pengganti caviarKelas          2124 :

Subkelas    21242 Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang, dalam

kemasan kedap udara lainnya

21242 02 ..

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan makarel 1604.15 .10.0000821242 02 ..

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan teri 1604.16 .10.00009

10214, 10215, 10216,

10219

Belut 1604.17 .10.00010

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan makarel kuda 1604.19 .20.00011

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan lemuru 1604.19 .30.00012

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan kembung 1604.19 .30.00013

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan layang 1604.19 .30.00014

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan bawal 1604.19 .30.00015

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan tenggiri 1604.19 .30.00016

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan layur 1604.19 .30.00017

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan kakap 1604.19 .30.00018

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan belanak 1604.19 .30.00019

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan manyung 1604.19 .30.00020

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan cucut 1604.19 .30.00021

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan lainnya, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang,

dalam kemasan kedap udara lainnya

1604.19 .30.00999

Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang, dalam

kemasan tanpa kedap udara

21242 03 ..

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan salmon 1604.11 .90.0000121242 03 ..

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan herring 1604.12 .90.00002

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan sarden utuh atau dalam potongan 1604.13 .19.00003

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan sardenella dan brisling atau sprat 1604.13 .99.00004

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan tuna 1604.14 .90.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar dan pengganti caviarKelas          2124 :

Subkelas    21242 Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang, dalam

kemasan tanpa kedap udara

21242 03 ..

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan cakalang 1604.14 .90.0000621242 03 ..

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan bonito (Sarda spp.) 1604.14 .90.00007

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan makarel 1604.15 .90.00008

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan teri 1604.16 .90.00009

10214, 10215, 10216,

10219

Belut 1604.17 .90.00010

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan makarel kuda 1604.19 .90.00011

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan lemuru 1604.19 .90.00012

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan kembung 1604.19 .90.00013

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan layang 1604.19 .90.00014

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan bawal 1604.19 .90.00015

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan tenggiri 1604.19 .90.00016

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan layur 1604.19 .90.00017

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan kakap 1604.19 .90.00018

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan belanak 1604.19 .90.00019

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan manyung 1604.19 .90.00020

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan cucut 1604.19 .90.00021

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan lainnya, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang,

dalam kemasan kedap udara lainnya

1604.19 .90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar dan pengganti caviarKelas          2124 :

Subkelas    21242 Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan olahan atau awetan lainnya21242 04 ..

10216Sosis ikan dalam kemasan kedap udara 1604.20.21.0000121242 04 ..

10216Sosis ikan dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.29.00002

10216Nuget ikan, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00003

10216Nuget ikan, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00004

10216Bakso ikan, dalam kemasan kedap udara 1604.20.93.10005

10216Bakso ikan, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.93.90006

10216Kaki naga ikan, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00007

10216Kaki naga ikan, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00008

10216Stick ikan, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00009

10216Stick ikan, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00010

10216Drumb stik, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00011

10216Drumb stik, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00012

10216Ekado, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00013

10216Ekado, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00014

10216Keong mas, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00015

10216Keong mas, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00016

10216Seafood crispy deli, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00017

10216Seafood crispy deli, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00018

10216Seafood kekeian, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00019

10216Seafood kekeian, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00020

10216Breaded fish, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00021

10216Breaded fish, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00022

10216Fish finger, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00023

10216Fish finger, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00024

10216Tempura, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00026

10216Salmon roti, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00027

10216Salmon roti, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00028

10216Tuna roll, dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00029

10216Tuna roll, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00030

10216Dim sum ikan, dalam kemasan tanpa kedap udara 1604.20.99.00032

10216Tahu ikan 1604.20.93.00033

10219Ikan rebus/kukus 1604.20.99.00035

10219Ikan peda 1604.20.99.00036

10216Lumpia ikan 1604.20.99.00037

10216Otak-otak bandeng 1604.20.99.00039

10216Mpek-mpek 1604.20.99.00041

10219Ikan yang dimaniskan/dendeng ikan 1604.20.99.00042
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar dan pengganti caviarKelas          2124 :

Subkelas    21242 Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ikan olahan atau awetan lainnya21242 04 ..

10219Dendeng belut 1604.20.99.0004321242 04 ..

10219Dendeng patin 1604.20.99.00044

10214Ikan pindang bandeng 1604.20.99.00045

10214Ikan pindang tongkol 1604.20.99.00046

10214Ikan pindang kembung 1604.20.99.00047

10214Ikan pindang belanak 1604.20.99.00048

10214Ikan pindang ekor kuning 1604.20.99.00049

10214Ikan pindang lemuru 1604.20.99.00050

10214Ikan pindang salem 1604.20.99.00051

10214Ikan pindang talang-talang 1604.20.99.00052

10214Ikan pindang cue 1604.20.99.00053

10214Ikan pindang belanak 1604.20.99.00054

10214Ikan pindang layang 1604.20.99.00055

10214Ikan pindang  mas 1604.20.99.00056

10214Ikan pindang cakalang 1604.20.99.00057

10214Ikan pindang jambal 1604.20.99.00058

10214Ikan pindang tuna 1604.20.99.00059

10214Ikan pindang layar 1604.20.99.00060

10214Ikan pindang teri 1604.20.99.00061

10214Ikan pindang lainnya 1604.20.99.00062

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan, olahan dan awetan lainnya dalam kemasan kedap udara 1604.20.91.00063

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan olahan dan awetan lainnya dalam kemasan tanpa kedap

udara

1604.20.99.00064

10214, 10215, 10216,

10219

Ikan olahan dan awetan lainnya 1604.20.99.00999

10214, 10215, 10216,

10219

Hasil ikutan/sisa industri pengolahan atau pengawetan lainnya

untuk ikan

00021242 98 ..

Halaman 93Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar dan pengganti caviarKelas          2124 :

Subkelas    21243 Caviar dan pengganti caviar

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10219Caviar 1604.31.00.0000121243 00 ..

10219Pengganti Caviar 1604.31.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, bekuKelas          2125 :

Subkelas    21250 Crustacea, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10293Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.) 0306.11.00.0000121250 00 ..

10293Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.) 0306.11.00.00002

10293Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.) 0306.11.00.00003

10293Lobster (Homarus spp.) 0306.12.00.00004

10293Kepiting cangkang lunak 0306.14.10.00005

10293Rajungan 0306.14.90.00006

10293Kepiting jenis lainnya 0306.14.90.00007

10293Lobster Norwegia (Naphrops novergicus) 0306.15.00.00008

10293Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.) 0306.16.00.00009

10293Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon) 0306.16.00.00010

10293Udang windu (Penaeus monodon) dengan kepala 0306.17.10.10011

10293Udang windu (Penaeus monodon) tanpa kepala 0306.17.10.20012

10293Udang windu (Penaeus monodon) tanpa kepala, tanpa ekor 0306.17.10.90013

10293Udang windu (Penaeus monodon) tanpa kepala, dengan ekor 0306.17.10.90014

10293Udang vanamei (Liptopenasus vannamei) dengan kepala 0306.17.20.10015

10293Udang vanamei (Liptopenasus vannamei) tanpa kepala,

dengan ekor

0306.17.20.20016

10293Udang vanamei (Liptopenasus vannamei) tanpa kepala, tanpa

ekor

0306.17.20.30017

10293Udang vanamei (Liptopenasus vannamei) tanpa kepala 0306.17.20.90018

10293Udang galah (Macrobrachium rosenbergii) 0306.17.30.00019

10293Udang galah kecil/biasa 0306.17.90.00020

10293Udang galah besar 0306.17.90.00021

10293Udang barong Kecil/biasa 0306.17.90.00022

10293Udang barong besar segar 0306.17.90.00023

10293Udang barong besar masak 0306.17.90.00024

10293Udang windu kecil/biasa 0306.17.90.00025

10293Udang windu besar 0306.17.90.00026

10293Udang putih kecil/biasa 0306.17.90.00027

10293Udang putih besar 0306.17.90.00028

10293Udang dogol kecil/biasa 0306.17.90.00029

10293Udang dogol besar 0306.17.90.00030

10293Udang grago kecil/biasa 0306.17.90.00031

10293Udang grago besar 0306.17.90.00032

10293Udang api-api kecil/biasa 0306.17.90.00033

10293Udang api-api besar 0306.17.90.00034

10293Udang pasir kecil/biasa 0306.17.90.00035

10293Udang pasir besar 0306.17.90.00036

10293Udang jumbo/tiger kecil/biasa 0306.17.90.00037
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, bekuKelas          2125 :

Subkelas    21250 Crustacea, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10293Udang jumbo/tiger besar 0306.17.90.0003821250 00 ..

10293Udang kecil/biasa lainnya 0306.17.90.00039

10293Udang besar lainnya 0306.17.90.00040

10293Crustacea lainnya, beku 0306.17.90.00999

10293Hasil ikutan/sisa industri pembekuan crustacea00021250 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Mollusca dan invertebrata air lainnya, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garamKelas          2126 :

Subkelas    21261 Mollusca, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Mollusca, beku21261 01 ..

10293Tiram 0307.19.10.0000121261 01 ..

10293Kerang ratu (Genera pecten) 0307.29.10.00002

10293Kerang ratu (Chlamys) 0307.29.10.00003

10293Kerang ratu (Placopecten) 0307.29.10.00004

10293Kerang Hijau 0307.29.10.00005

10293Kerang Darah 0307.29.10.00006

10293Kerang lainnya 0307.29.10.00007

10293Remis (Mylilus spp.) 0307.39.10.00008

10293Remis (Perna spp.) 0307.39.10.00009

10293Cumi-cumi (Sepia officinalis) 0307.49.10.00010

10293Cumi-cumi (Rossia macrosoma) 0307.49.10.00011

10293Cumi-cumi (Sepiola spp.) 0307.49.10.00012

10293Sotong (Ommastrephes spp.) 0307.49.10.00013

10293Sotong (Loligo spp.) 0307.49.10.00014

10293Sotong (Notolodarus spp.) 0307.49.10.00015

10293Sotong (Sepioteuthis spp.) 0307.49.10.00016

10293Gurita (Octopus spp.) 0307.59.10.00017

10293Siput, selain siput laut 0307.60.20.00018

10293Remis, Tiram, dan kerang dari (keluarga Arcticidae, Cardidae,

Donarcidae, Hiatelidae, Marctridae, Masodesmatidae, Myldae,

Semelidae, Solecurtidae, Slenidae, Tridacnidea dan Veneridae)

, beku

0307.79.10.00019

10293Abalon (Haliotis spp.) 0307.89.10.00020

10293Simping 0307.99.10.00021

10293Kepah 0307.99.10.00022

10293Kijing 0307.99.10.00023

10293Mollusca lainnya, beku 0307.99.10.00999

Mollusca, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam21261 02 ..

10291Tiram 0307.19.20.0000121261 02 ..

10291Kerang ratu (Genera pecten) 0307.29.20.00002

10291Kerang ratu (Chlamys) 0307.29.20.00003

10291Kerang ratu (Placopecten) 0307.29.20.00004

10291Kerang Hijau 0307.29.20.00005

10291Kerang Darah 0307.29.20.00006

10291Kerang lainnya 0307.29.20.00007

10291Remis (Mylilus spp.) 0307.39.20.00008

10291Remis (Perna spp.) 0307.39.20.00009

10291Cumi-cumi (Sepia officinalis) 0307.49.20.00010
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Mollusca dan invertebrata air lainnya, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garamKelas          2126 :

Subkelas    21261 Mollusca, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Mollusca, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam21261 02 ..

10291Cumi-cumi (Rossia macrosoma) 0307.49.20.0001121261 02 ..

10291Cumi-cumi (Sepiola spp.) 0307.49.20.00012

10291Sotong (Ommastrephes spp.) 0307.49.20.00013

10291Sotong (Loligo spp.) 0307.49.20.00014

10291Sotong (Notolodarus spp.) 0307.49.20.00015

10291Sotong (Sepioteuthis spp.) 0307.49.20.00016

10291Gurita (Octopus spp.) 0307.59.20.00017

10291Siput, selain siput laut 0307.60.30.00018

10291Remis, Tiram, dan kerang dari (keluarga Arcticidae, Cardidae,

Donarcidae, Hiatelidae, Marctridae, Masodesmatidae, Myldae,

Semelidae, Solecurtidae, Slenidae, Tridacnidea dan Veneridae)

, beku

0307.79.20.00019

10291Abalon (Haliotis spp.) 0307.89.20.00020

10291Simping 0307.99.20.00021

10291Kepah 0307.99.20.00022

10291Kijing 0307.99.20.00023

10291Mollusca lainnya, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam 0307.99.90.00999

10291Hasil ikutan/sisa industri pengeringan, pengasinan atau dalam

air garam

10293Hasil ikutan/sisa industri pembekuan mollusca00021261 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Mollusca dan invertebrata air lainnya, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garamKelas          2126 :

Subkelas    21269 Invertebrata air lainnya, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Invertebrata air selain crustacea dan mollusca, beku21269 01 ..

10293Teripang 0308.19.10.0000121269 01 ..

10293Bulu babi (Strongylocentrotus spp.) 0308.29.10.00002

10293Bulu babi (Paracentrotus lividus) 0308.29.10.00003

10293Bulu babi (Loxechinus albus) 0308.29.10.00004

10293Bulu babi (Echichinus asculentus) 0308.29.10.00005

10293Ubur-ubur (Rhopilema spp.) 0308.30.30.00006

10293Bulus 0308.90.30.00007

10293Labi-Labi 0308.30.30.00008

10293Kura-Kura 0308.30.30.00009

10293Keong Laut 0308.30.30.00010

10293Invertebrata air lainnya, beku 0308.30.30.00999

Invertebrata air selain crustacea dan mollusca, dikeringkan,

diasinkan atau dalam air garam

21269 02 ..

10291Teripang 0308.19.20.0000121269 02 ..

10291Bulu babi (Strongylocentrotus spp.) 0308.29.20.00002

10291Bulu babi (Paracentrotus lividus) 0308.29.20.00003

10291Bulu babi (Loxechinus albus) 0308.29.20.00004

10291Bulu babi (Echichinus asculentus) 0308.29.20.00005

10291Ubur-ubur (Rhopilema spp.) 0308.30.40.00006

10291Bulus 0308.90.40.00007

10291Labi-Labi 0308.90.40.00008

10291Kura-Kura 0308.90.40.00009

10291Keong Laut 0308.90.40.00010

10291Invertebrata air lainnya, dikeringkan, diasinkan atau dalam air

garam

0308.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, dalam kaleng21270 01 ..

10221Kepiting, dalam kaleng 1605.10.10.0000121270 01 ..

10221Kepiting cangkang lunak, dalam kaleng 1605.10.10.00002

10221Rajungan, dalam kaleng 1605.10.10.00003

10221Kepiting jenis lainnya, dalam kaleng 1605.10.10.00004

10221Pasta udang, , dalam kaleng 1605.29.10.00005

10222Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.), dalam

kaleng

1605.29.90.90006

10222Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

dalam kaleng

1605.29.90.90007

10222Udang windu (Penaeus monodon), dalam kaleng 1605.29.90.90008

10222Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), dalam kaleng 1605.29.90.90009

10222Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), dalam kaleng 1605.29.90.90010

10222Udang barong, dalam kaleng 1605.29.90.90011

10222Udang windu, dalam kaleng 1605.29.90.90012

10222Udang putih, dalam kaleng 1605.29.90.90013

10222Udang dogol, dalam kaleng 1605.29.90.90014

10222Udang barong, dalam kaleng 1605.29.90.90015

10222Udang windu, dalam kaleng 1605.29.90.90016

10222Udang putih, dalam kaleng 1605.29.90.90017

10222Udang dogol, dalam kaleng 1605.29.90.90018

10222Udang grago, dalam kaleng 1605.29.90.90019

10222Udang api-api, dalam kaleng 1605.29.90.90020

10222Udang pasir, dalam kaleng 1605.29.90.90021

10222Udang jumbo/tiger, dalam kaleng 1605.29.90.90022

10222Udang lainnya, dalam kaleng 1605.29.90.90023

10222Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.),

dalam kaleng

1605.30.00.00024

10222Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.),

dalam kaleng

1605.30.00.00025

10222Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

dalam kaleng

1605.30.00.00026

10222Lobster (Homarus spp), dalam kaleng 1605.30.00.00027

10222Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), dalam kaleng 1605.30.00.00028

10222Lobster lainnya, dalam kaleng 1605.30.00.00029

10222Crustacea lainnya, dalam kaleng 1605.40.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang diasinkan, dan dikeringkan, dalam kemasan

kedap udara

21270 02 ..

10291Kepiting, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap udara 1605.10.10.0000121270 02 ..

10291Kepiting, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.10.90.00002

10291Kepiting cangkang lunak, diasinkan, dikeringkan, dalam

kemasan kedap udara

1605.10.10.00003

10291Kepiting cangkang lunak, diasinkan, dikeringkan, dalam

kemasan tanpa kedap udara

1605.10.90.00004

10291Rajungan, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.10.10.00005

10291Rajungan, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.10.90.00006

10291Kepiting jenis lainnya, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan

kedap udara

1605.10.10.00007

10291Kepiting jenis lainnya, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.10.90.00008

10291Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.),

diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90009

10291Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.),

diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90010

10291Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90011

10291Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90012

10291Udang windu (Penaeus monodon), diasinkan, dikeringkan,

dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90013

10291Udang windu (Penaeus monodon), diasinkan, dikeringkan,

dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90014

10291Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), diasinkan,

dikeringkan, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90015

10291Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), diasinkan,

dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90016

10291Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), diasinkan,

dikeringkan, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90017

10291Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), diasinkan,

dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90018

10291Udang barong, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90019

10291Udang barong, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90020

10291Udang windu, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90021

10291Udang windu, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa 1605.21.90.90022
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang diasinkan, dan dikeringkan, dalam kemasan

kedap udara

21270 02 ..

kedap udara21270 02 ..

10291Udang putih, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90023

10291Udang putih, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90024

10291Udang dogol, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90025

10291Udang dogol, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90026

10291Udang barong, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90027

10291Udang barong, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90028

10291Udang windu, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90029

10291Udang windu, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90030

10291Udang putih, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90031

10291Udang putih, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90032

10291Udang dogol, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90033

10291Udang dogol, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90034

10291Udang grago, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90035

10291Udang grago, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90036

10291Udang api-api, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90037

10291Udang api-api, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90038

10291Udang pasir, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90039

10291Udang pasir, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90040

10291Udang jumbo/tiger, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan

kedap udara

1605.29.90.90041

10291Udang jumbo/tiger, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.21.90.90042

10291Udang lainnya, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan  kedap 1605.29.90.90043
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang diasinkan, dan dikeringkan, dalam kemasan

kedap udara

21270 02 ..

udara21270 02 ..

10291Udang lainnya, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90044

10291Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.),

diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00045

10291Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.),

diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00048

10291Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00049

10291Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00050

10291Lobster (Homarus spp), diasinkan, dikeringkan, dalam

kemasan kedap udara

1605.30.00.00051

10291Lobster (Homarus spp), diasinkan, dikeringkan, dalam

kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00052

10291Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), diasinkan,

dikeringkan, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00053

10291Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), diasinkan,

dikeringkan, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00054

10291Lobster lainnya, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan kedap

udara

1605.30.00.00055

10291Lobster lainnya, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.30.00.00056

10291Crustacea lainnya, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan

kedap udara

1605.40.00.00057

10291Crustacea lainnya, diasinkan, dikeringkan, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.40.00.00058

Crustacea, yang diasap/dipanggang21270 03 ..

10292Kepiting, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara 1605.10.10.0000121270 03 ..

10292Kepiting, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.10.90.00002

10292Kepiting cangkang lunak, diasap/dipanggang, dalam kemasan

kedap udara

1605.10.10.00003

10292Kepiting cangkang lunak, diasap/dipanggang, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.10.90.00004

10292Rajungan, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara 1605.10.10.00005

10292Rajungan, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.10.90.00006

10292Kepiting jenis lainnya, diasap/dipanggang, dalam kemasan

kedap udara

1605.10.10.00007

10292Kepiting jenis lainnya, diasap/dipanggang, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.10.90.00008

Halaman 103Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang diasap/dipanggang21270 03 ..

10292Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.),

diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.9000921270 03 ..

10292Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.),

diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90010

10292Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90011

10292Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90012

10292Udang windu (Penaeus monodon), diasap/dipanggang, dalam

kemasan kedap udara

1605.29.90.90013

10292Udang windu (Penaeus monodon), diasap/dipanggang, dalam

kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90014

10292Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), diasap/dipanggang,

dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90015

10292Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), diasap/dipanggang,

dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90016

10292Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), diasap/dipanggang,

dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90017

10292Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), diasap/dipanggang,

dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90018

10292Udang barong, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90019

10292Udang barong, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90020

10292Udang windu, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90021

10292Udang windu, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90022

10292Udang putih, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90023

10292Udang putih, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90024

10292Udang dogol, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90025

10292Udang dogol, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90026

10292Udang barong, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90027

10292Udang barong, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90028

10292Udang windu, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90029

10292Udang windu, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90030

10292Udang putih, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90031
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang diasap/dipanggang21270 03 ..

10292Udang putih, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.9003221270 03 ..

10292Udang dogol, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90033

10292Udang dogol, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90034

10292Udang grago, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90035

10292Udang grago, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90036

10292Udang api-api, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90037

10292Udang api-api, diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90038

10292Udang pasir, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90039

10292Udang pasir, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90040

10292Udang jumbo/tiger, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90041

10292Udang jumbo/tiger, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90042

10292Udang lainnya, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90043

10292Udang lainnya, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90044

10292Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.),

diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00045

10292Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.),

dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00046

10292Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.),

diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00047

10292Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.),

diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00048

10292Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00049

10292Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

diasap/dipanggang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00050

10292Lobster (Homarus spp), diasap/dipanggang, dalam kemasan

kedap udara

1605.30.00.00051

10292Lobster (Homarus spp), diasap/dipanggang, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.30.00.00052

10292Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), diasap/dipanggang,

dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00053

10292Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), diasap/dipanggang,

dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00054

10292Lobster lainnya, diasap/dipanggang, diasap/dipanggang, dalam

kemasan kedap udara

1605.30.00.00055
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang diasap/dipanggang21270 03 ..

10292Lobster lainnya, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.30.00.0005621270 03 ..

10292Crustacea lainnya, diasap/dipanggang, dalam kemasan kedap

udara

1605.40.00.00057

10292Crustacea lainnya, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.40.00.00058

Crustacea, yang dipindang21270 04 ..

10294Kepiting, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.10.10.0000121270 04 ..

10294Kepiting, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.10.90.00002

10294Kepiting cangkang lunak, dipindang, dalam kemasan kedap

udara

1605.10.10.00003

10294Kepiting cangkang lunak, dipindang, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.10.90.00004

10294Rajungan, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.10.10.00005

10294Rajungan, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.10.90.00006

10294Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.),

dipindang, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90009

10294Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.),

dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90010

10294Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

dipindang, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90011

10294Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90012

10294Udang windu (Penaeus monodon), dipindang, dalam kemasan

kedap udara

1605.29.90.90013

10294Udang windu (Penaeus monodon), dipindang, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.21.90.90014

10294Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), dipindang, dalam

kemasan kedap udara

1605.29.90.90015

10294Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), dipindang, dalam

kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90016

10294Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), dipindang, dalam

kemasan kedap udara

1605.29.90.90017

10294Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), 1605.21.90.90018

10294Udang barong, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90019

10294Udang barong, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90020

10294Udang windu, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90021

10294Udang windu, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90022

10294Udang putih, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90023

10294Udang putih, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90024

10294Udang dogol, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90025

10294Udang dogol, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90026

10294Udang barong, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90027
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang dipindang21270 04 ..

10294Udang barong, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.9002821270 04 ..

10294Udang windu, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90029

10294Udang windu, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90030

10294Udang putih, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90031

10294Udang putih, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90032

10294Udang dogol, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90033

10294Udang dogol, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90034

10294Udang grago, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90035

10294Udang grago, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90036

10294Udang api-api, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90037

10294Udang api-api, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90038

10294Udang pasir, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90039

10294Udang pasir, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90040

10294Udang jumbo/tiger, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90041

10294Udang jumbo/tiger, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90042

10294Udang lainnya, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90043

10294Udang lainnya, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90044

10294Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.),

dipindang, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00045

10294Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.),

dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00046

10294Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.),

dipindang, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00047

10294Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.),

dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00048

10294Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

dipindang, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00049

10294Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00050

10294Lobster (Homarus spp), dipindang, dalam kemasan kedap

udara

1605.30.00.00051

10294Lobster (Homarus spp), dipindang, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.30.00.00052

10294Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), dipindang, dalam

kemasan kedap udara

1605.30.00.00053

10294Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), dipindang, dalam

kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00054

10294Lobster lainnya, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.30.00.00055

10294Lobster lainnya, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.30.00.00056
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang dipindang21270 04 ..

10294Crustacea lainnya, dipindang, dalam kemasan kedap udara 1605.40.00.0005721270 04 ..

10294Crustacea lainnya, dipindang, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.40.00.00058

Crustacea, yang diragi/difermentasi21270 05 ..

10295Kepiting, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.10.10.0000121270 05 ..

10295Kepiting, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.10.90.00002

10295Kepiting cangkang lunak, diragi/difermentasi, dalam kemasan

kedap udara

1605.10.10.00003

10295Kepiting cangkang lunak, diragi/difermentasi, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.10.90.00004

10295Rajungan, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.10.10.00005

10295Rajungan, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.10.90.00006

10295Kepiting jenis lainnya, diragi/difermentasi, dalam kemasan

kedap udara

1605.10.10.00007

10295Kepiting jenis lainnya, diragi/difermentasi, dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.10.90.00008

10295Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.),

diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90009

10295Udang kecil dan udang biasa air dingin (Pandalus spp.),

diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90010

10295Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90011

10295Udang kecil dan udang biasa air dingin (Crangon crangon),

diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90012

10295Udang windu (Penaeus monodon), diragi/difermentasi, dalam

kemasan kedap udara

1605.29.90.90013

10295Udang windu (Penaeus monodon), diragi/difermentasi, dalam

kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90014

10295Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), diragi/difermentasi,

dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90015

10295Udang vanamei (Liptopenasus vannamei), diragi/difermentasi,

dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90016

10295Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), diragi/difermentasi,

dalam kemasan kedap udara

1605.29.90.90017

10295Udang galah (Macrobrachium rosenbergii), diragi/difermentasi,

dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.21.90.90018

10295Udang barong, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90019

10295Udang barong, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90020

10295Udang windu, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90021
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang diragi/difermentasi21270 05 ..

10295Udang windu, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.9002221270 05 ..

10295Udang putih, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90023

10295Udang putih, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90024

10295Udang dogol, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90025

10295Udang dogol, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90026

10295Udang barong, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90027

10295Udang barong, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90028

10295Udang windu, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90029

10295Udang windu, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90030

10295Udang putih, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90031

10295Udang putih, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90032

10295Udang dogol, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90033

10295Udang dogol, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90034

10295Udang grago, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90035

10295Udang grago, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90036

10295Udang api-api, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90037

10295Udang api-api, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90038

10295Udang pasir, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90039

10295Udang pasir, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap

udara

1605.21.90.90040

10295Udang jumbo/tiger, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90041

10295Udang jumbo/tiger, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90042

10295Udang lainnya, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90043

10295Udang lainnya, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.21.90.90044

10295Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.),

diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00045

10295Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Palinurus spp.), 1605.30.00.00046
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, yang diragi/difermentasi21270 05 ..

diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap udara21270 05 ..

10295Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.),

diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00047

10295Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Panulirus spp.),

diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00048

10295Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00049

10295Lobster karang dan udang laut besar lainnya (Jasus spp.),

diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa kedap udara

1605.30.00.00050

10295Lobster (Homarus spp), diragi/difermentasi, dalam kemasan

kedap udara

1605.30.00.00051

10295Lobster (Homarus spp), dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.30.00.00052

10295Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), diragi/difermentasi,

dalam kemasan kedap udara

1605.30.00.00053

10295Lobster Norwegia (Naphrops novergicus), dalam kemasan

tanpa kedap udara

1605.30.00.00054

10295Lobster lainnya, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap

udara

1605.30.00.00055

10295Lobster lainnya, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.30.00.00056

10295Crustacea lainnya, diragi/difermentasi, dalam kemasan kedap

udara

1605.40.00.00057

10295Crustacea lainnya, diragi/difermentasi, dalam kemasan tanpa

kedap udara

1605.40.00.00058

Crustacea, berbasis lumatan21270 06 ..

10296Udang roti, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.9000121270 06 ..

10296Udang roti, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90002

10296Nuget udang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90003

10296Nuget udang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90004

10296Nuget kepiting, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.90005

10296Nuget kepiting, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90006

10296Bakso udang, dalam kemasan  kedap udara 1605.29.90.90007

10296Bakso udang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90008

10296Kaki naga udang, dalam kemasan kedap udara lainnya 1605.29.90.90009

10296Kaki naga udang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90010

10296Shrimp spring roll, dalam kemasan kedap udara lainnya 1605.29.90.90011

10296Shrimp spring roll, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90012

10296Tail on shrimp dumpling, dalam kemasan kedap udara lainnya 1605.29.90.90013

10296Tail on shrimp dumpling, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90014

10296Tail on shrimp roll, dalam kemasan kedap udara lainnya 1605.29.90.90015

10296Tail on shrimp roll, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90016
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2127 :

Subkelas    21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Crustacea, berbasis lumatan21270 06 ..

10296Shrimp puff, dalam kemasan kedap udara lainnya 1605.29.90.9001721270 06 ..

10296Shrimp puff, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.90018

10296Crustacea, berbasis lumatan lainnya, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90019

102961605.21.90.90020

Crustacea, diolah/diawetkan lainnya21270 07 ..

10299Udang diberi tepung, dalam kemasan kedap udara 1605.29.90.2000121270 07 ..

10299Udang diberi tepung, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.90.20002

10299Pasta udang, dalam kemasan kedap udara 1605.29.10.00003

10299Pasta udang, dalam kemasan tanpa kedap udara 1605.21.10.00004

10299Crustacea, diolah/diawetkan lainnya, dalam kemasan kedap

udara

1605.29.90.90005

102991605.21.90.90006
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Mollusca dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2128 :

Subkelas    21280 Mollusca dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Mollusca, dalam kaleng21280 01 ..

10221Tiram (Oysters) 1605.51.00.0000121280 01 ..

10221Kerang kipas (Scallops), termasuk kerang ratu (Queen

scallops)

1605.52.00.00002

10221Remis (Mussels) 1605.53.00.00003

10221Sotong (Cutle fish) 1605.54.00.00004

10221Cumi-cumi (Squid) 1605.54.00.00005

10221Gurita (Octopus) 1605.55.00.00006

10221Kerang (Clame), tiram (Cockles) dan arkshell 1605.56.00.00007

10221Abalone 1605.57.00.00008

10221Keong atau siput (Snails), selain siput laut 1605.58.00.00009

10221Kerang Hijau 1605.59.00.00010

10221Kerang Darah 1605.59.00.00011

10221Remis/kepah 1605.59.00.00012

10221Simping 1605.59.00.00013

10221Kijing 1605.59.00.00014

10221Mollusca lainnya, dalam kaleng 1605.59.00.00999

Invertebrata air lainnya, dalam kaleng21280 02 ..

10221Teripang (Sea cucumbers) 1605.61.00.0000121280 02 ..

10221Bulu babi (Sea urchins) 1605.62.00.00002

10221Ubur-ubur (Jelly fish) 1605.63.00.00003

10221Bekicot 1605.69.00.00004

10221Kodok 1605.69.00.00005

10221Invertebrata air lainnya, dalam kaleng 1605.69.00.00999

Mollusca, yang diasap21280 03 ..

10292Tiram (Oysters) 1605.51.00.0000121280 03 ..

10292Kerang kipas (Scallops), termasuk kerang ratu (Queen

scallops)

1605.52.00.00002

10292Remis (Mussels) 1605.53.00.00003

10292Sotong (Cutle fish) 1605.54.00.00004

10292Cumi-cumi (Squid)005

10292Gurita (Octopus) 1605.55.00.00006

10292Kerang (Clame), tiram (Cockles) dan arkshell 1605.56.00.00007

10292Abalone 1605.57.00.00008

10292Keong atau siput (Snails), selain siput laut 1605.58.00.00009

10292Kerang hijau 1605.59.00.00010

10292Kerang darah 1605.59.00.00011

10292Remis/kepah 1605.59.00.00012

10292Simping 1605.59.00.00013
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Mollusca dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan dengan cara lainnyaKelas          2128 :

Subkelas    21280 Mollusca dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Mollusca, yang diasap21280 03 ..

10292Kijing 1605.59.00.0001421280 03 ..

10292Mollusca lainnya, diasap 1605.59.00.00999

Invertebrata air lainnya, yang diasap21280 04 ..

10292Teripang (Sea cucumbers) 1605.61.00.0000121280 04 ..

10292Bulu babi (Sea urchins) 1605.62.00.00002

10292Ubur-ubur (Jelly fish) 1605.63.00.00003

10292Bekicot 1605.69.00.00004

10292Kodok 1605.69.00.00005

10292Invertebrata air lainnya, diasap 1605.69.00.00999

Hasil ikutan/sisa industri pengalengan mollusca, dan

invertebrata lainnya

21280 98 ..

10221Kulit kerang hasil pengalengan00121280 98 ..

10292Kulit kerang hasil pengasapan002

10221Kulit kodok hasil pengalengan003

10292Kulit kodok hasil pengasapan004

10221Hasil ikutan/sisa lainnya hasil industri pengalengan,

pengasapan mollusca, dan invertebrata lainnya

005

10292
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Tepung, tepung kasar dan pellet,  yang tidak dapat dimakan, dan produk lainnya ytdl, dari ikan
atau crustacea, mollusca atau invertebrata air lainnya; ikan mati, crustacea, mollusca atau
invertebrata air lainnya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia

Kelas          2129 :

Subkelas    21291 Tepung, tepung kasar dan pelet, yang tidak dapat dimakan, terbuat dari ikan, crustacea,
mollusca atau invertebrata air lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10219Tepung, tepung kasar dan pelet, dari ikan, dengan kandungan

protein kurang dari 60 % menurut beratnya

2301.20.10.0000121291 00 ..

10219Tepung, tepung kasar dan pelet, dari ikan, dengan kandungan

protein 60 % atau lebih menurut beratnya

2301.20.20.00002

10219Tepung, tepung kasar dan pelet, dari ikan lainnya 2301.20.20.00003

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari lobster 2301.20.90.00004

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari kepiting 2301.20.90.00005

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari rajungan 2301.20.90.00006

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari udang 2301.20.90.00007

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari crustacea lainnya 2301.20.90.00008

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari kerang 2301.20.90.00009

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari cumi -cumi 2301.20.90.00010

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari gurita 2301.20.90.00011

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari sotong 2301.20.90.00012

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari mollusca lainnya 2301.20.90.00013

10299Tepung, tepung kasar dan pelet, dari  invertebrata air lainnya 2301.20.90.00014

10299Hasil ikutan/sisa industri tepung, tepung kasar dan pelet, yang

tidak dapat dimakan manusia

00021291 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan:

Tepung, tepung kasar dan pellet,  yang tidak dapat dimakan, dan produk lainnya ytdl, dari ikan
atau crustacea, mollusca atau invertebrata air lainnya; ikan mati, crustacea, mollusca atau
invertebrata air lainnya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia

Kelas          2129 :

Subkelas    21299 Produk ytdl, dari ikan, crustacea, mollusca atau invertebrata air lainnya; ikan mati, crustacea,
mollusca atau invertebrata air lainnya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10219Binatang mati 0511.91.00.1000121299 00 ..

10219Telur ikan 0511.91.00.20002

10219Telur artemia 0511.91.00.30003

10219Kulit ikan 0511.91.00.40004

10299Cangkang/kerapas 0511.91.00.50005

10299Sponge alami 0511.99.30.00006

10219Produk lainnya dari ikan 0511.99.90.90007

10299Produk lainnya dari crustacea, mollusca, invertebrata lainnya 0511.99.90.90008
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang bekuKelas          2131 :

Subkelas    21311 Kacang, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kacang, beku21311 01 ..

10314Kacang tanah gelondong beku00121311 01 ..

10314Kacang tanah berkulit ari beku002

10314Kacang tanah tidak berkulit ari beku003

Kacang kedelai beku21311 02 ..

10314Kacang kedelai kuning beku00121311 02 ..

10314Kacang kedelai hitam beku002

10314Kacang kedelai hijau beku003

10314Kacang kedelai coklat beku004

10314Kacang kedelai campuran beku005

10314Biji mete beku009

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 116

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang bekuKelas          2131 :

Subkelas    21312 Kacang kapri, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10314Kacang kapri beku00021312 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang bekuKelas          2131 :

Subkelas    21313 Kentang, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10314Kentang beku00021313 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang bekuKelas          2131 :

Subkelas    21319 Sayuran dan kacang-kacangan lainnya, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sayuran dan kacang-kacangan lainnya, beku21319 01 ..

10314Jamur dan cendawan beku00121319 01 ..

10314Bawang beku002

10314Sayuran daun-daunan beku003

10314Rebung beku004

10314Jagung muda beku005

10314Cabe beku006

10314Buncis007

10314Bayam beku008

10314Jagung manis beku009

10314Sayuran campur beku010

10314Sayuran lainnya beku099

Kacang-kacangan beku21319 02 ..

10314Kacang hijau beku00121319 02 ..

10314Kacang merah beku002

10314Kacang hitam kering003

10314Kacang polong beku004

10314Kacang koro beku005

10314Kacang chickpeas beku006

10314Kacang tolo beku007

10314Almond beku008

10314Hezelnut beku009

10314Kacang-kacangan lainnya beku099
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Jus sayur-sayuranKelas          2132 :

Subkelas    21321 Jus tomat

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10330Air/jus tomat siap untuk dikonsumsi00121321 00 ..

10330Sari pekat tomat siap dijual eceran002

10330Sari pekat tomat lainnya009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Jus sayur-sayuranKelas          2132 :

Subkelas    21329 Jus sayuran lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10330Air wortel siap untuk dikonsumsi00121329 00 ..

10330Sari pekat wortel siap dijual eceran002

10330Sari pekat wortel lainnya003

10330Air ketimun siap untuk dikonsumsi004

10330Sari pekat ketimun siap dijual eceran005

10330Sari pekat ketimun lainnya006

10330Air sayuran lainnya siap untuk dikonsumsi007

10330Sari pekat sayuran lainnya siap dijual eceran008

10330Sari pekat sayuran lainnya099
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayur-sayuran yang diawetkan sementaraKelas          2133 :

Subkelas    21330 Sayur-sayuran yang diawetkan sementara

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Bawang Bombay  Dalam Kemasan Kedap Udara00121330 00 ..

Bawang Bombay Dalam Kemasan Lainnya002

Buah Zaitun Dalam Kemasan Kedap Udara003

Buah Zaitun Dalam Kemasan Lainnya004

Kaper/tanaman Semak Dalam Kemasan Kedap Udara005

Kaper/tanaman Semak Dalam Kemasan Lainnya006

Ketimun Dan Ketimun Hijau Dalam Kemasan Kedap Udara007

Ketimun Dan Ketimun Hijau Dalam Kemasan Lainnya008

Buah Cengkeh Dalam Kemasan Kedap Udara009

Buah Cengkeh Dalam Kemasan Lainnya010

Sayuran Yang Diawetkan Dalam Kemasan Kedap Udara011

Sayuran Yang Diawetkan Dalam Kemasan Lainnya012
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang, diawetkan dengan cuka atau asam asetatKelas          2134 :

Subkelas    21340 Sayuran, kacang-kacangan dan kentang, diawetkan dengan cuka atau asam asetat

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang, diawetkan dengan

cuka atau asam asetat

21340 01 ..

10311Asinan ketimun00121340 01 ..

10311Asinan sawi/petsai002

10311Asinan tauge003

10311Asinan wortel004

10311Asinan kubis005

10311Asinan lobak006

10311Asinan terung007

10311Asinan labu siam008

10311Asinan jahe009

10311Asinan sayuran campuran010

10311Asinan sayuran lainnya999

Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan

sayuran

21340 02 ..

10399Acar ketimun00121340 02 ..

10399Acar wortel002

10399Acar daun bawang003

10399Acar bawang bombay004

10399Acar campuran buah-buahan dan sayuran005

10399Acar sayuran lainnya006

10399Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan

sayuran

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang yang diolah dan diawetkan dengan cara lainKelas          2139 :

Subkelas    21391 Makanan siap saji berbahan dasar sayuran, kacang-kacangan dan kentang

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Makanan siap saji berbahan dasar sayuran, kacang-kacangan

dan kentang

21391 01 ..

10750Kapri dalam kaleng00121391 01 ..

10750Jamur dalam kaleng002

10750Cendawan tanah dalam kaleng003

10750Asparagus dalam kaleng004

10750Rebung bambu dalam kaleng005

10750Kacang kupasan dalam kaleng006

10750Kacang panjang dalam kaleng007

10750Jagung muda dalam kaleng008

10750Ketimun dalam kaleng009

10750Buncis dalam kaleng010

10750Sawi/petsai dalam kaleng011

10750Tauge dalam kaleng012

10750Wortel dalam kaleng013

10750Kubis dalam kaleng014

10750Kol bunga dalam kaleng015

10750Petai dalam kaleng016

10750Jengkol dalam kaleng017

10750Cabe dalam kaleng018

10750Kentang dalam kaleng019

10750Tomat dalam kaleng020

10750Sayuran campuran dalam kaleng021

10750Sayuran lainnya dalam kaleng022

Sayuran dalam kemasan21391 02 ..

10750Tomat Dalam Kemasan Kedap Udara00121391 02 ..

10750Tomat Dalam Kemasan Lainnya002

10750Jamur Dalam Kemasan Lainnya003

10750Truffle Dalam Kemasan004

10750Buah Zaitun Olahan Atau Yang Diawetkan Tanpa Cuka Dan

Tidak Beku

005

10750Sayuran Olahan Lainnya Dalam Kemasan Beku999

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 124

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang yang diolah dan diawetkan dengan cara lainKelas          2139 :

Subkelas    21392 Tepung, tepung kasar, bubuk, serpihan, butiran dan pelet dari kentang

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Bubuk sari sayuran00121392 00 ..

10313Tepung kentang002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang yang diolah dan diawetkan dengan cara lainKelas          2139 :

Subkelas    21393 Sayuran kering

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sayuran kering21393 01 ..

10313Bawang merah00121393 01 ..

10313Bawang putih002

10313Bawang bombay003

10313Sayuran daun-daunan kering004

10313Rebung kering005

10313Jagung muda kering006

10313Cabe kering007

10313Sayuran lainnya yang dikeringkan008

Sayuran kering21393 98 ..

Hasil ikutan/sisa industri pengeringan buah-buahan dan

sayuran

99921393 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang yang diolah dan diawetkan dengan cara lainKelas          2139 :

Subkelas    21394 Kentang, diolah dan diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Kentang kering00021394 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang yang diolah dan diawetkan dengan cara lainKelas          2139 :

Subkelas    21397 Jamur dan cendawan tanah, diolah dan diawetkan dengan cara lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Jamur dan cendawan kering00021397 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   213 Pengolahan dan pengawetan sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan:

Sayuran, kacang-kacangan dan kentang yang diolah dan diawetkan dengan cara lainKelas          2139 :

Subkelas    21399 Sayuran dan kacang-kacangan lainnya, diawetkan selain dengan cuka, asam asetat atau gula,
ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10312Sauce tomat00121399 00 ..

10312Sauce cabe002

10312Sauce sayuran lainnya003

10312Purre tomat004

10312Pasta tomat005

10312Cabe giling006

10312Sayuran lumat lainnya009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah keringKelas          2141 :

Subkelas    21411 Kismis

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Anggur kering (kismis) 0806.20.00.0000021411 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah keringKelas          2141 :

Subkelas    21412 Plum, dikeringkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Plum/ prune kering 0813.20.00.0000021412 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah keringKelas          2141 :

Subkelas    21419 Buah kering lainnya, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Pisang kering 0803.10.00.0000121419 00 ..

10313Kurma kering 0804.10.00.00002

10313Buah ara kering 0804.20.00.00003

10313Nanas kering 0804.30.00.00004

Alpokat kering 0804.40.00.00005

10313Jambu kering 0804.50.10.00006

10313Jambu lainnya kering 0804.50.10.00007

10313Mangga kering 0804.50.20.00008

10313Manggis kering 0804.50.30.00009

10313Jeruk kering 0805.10.00.20010

10313Aprikot kering 0813.10.00.00011

10313Apel kering 0813.30.00.00012

10313Rambutan kering 0813.40.90.00013

10313Lengkeng kering 0813.40.10.00014

10313Tamarind kering 0813.40.20.00015

10313Kedondong kering 0813.40.90.00016

10313Salak kering 0813.40.90.00017

10313Cermai kering 0813.40.90.00018

10313Buah pala kering 0813.40.90.00019

10313Kolang kaling kering 0813.40.90.00020

10313Nangka kering 0813.40.90.00021

10313Asam kering 0813.40.90.00022

10313Pepaya kering 0813.40.90.00023

10313Belimbing kering 0813.40.90.00024

10313Cherry kering 0813.40.90.00025

10313Strawberi kering 0813.40.90.00026

10313Buah-buahan lainnya yang dikeringkan099
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Kacang dikupasKelas          2142 :

Subkelas    21421 Kacang tanah, dikupas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Kacang tanah gelondong (kering) dikupas 1202.42.00.0000121421 00 ..

10313Kacang tanah berkulit ari kering 1202.42.00.00002

10313Kacang tanah tidak berkulit ari kering 1202.42.00.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Kacang dikupasKelas          2142 :

Subkelas    21422 Almond, dikupas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Almond kering/dikupas 0802.12.00.0000021422 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Kacang dikupasKelas          2142 :

Subkelas    21423 Hazelnut, dikupas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Hezelnut kering/dikupas 0802.22.00.0000021423 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Kacang dikupasKelas          2142 :

Subkelas    21424 Kacang mete, dikupas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10313Biji mete kering/dikupas 0801.32.00.0000021424 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Kacang dikupasKelas          2142 :

Subkelas    21429 Kacang lainnya dikupas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kacang lainnya dikupas21429 01 ..

10313Kacang Brazil dikupas/dikuliti 0801.21.00.0000121429 01 ..

10313Walnut kering 0802.32.00.00002

10313Chestnut (Castanea spp.) kering 0802.42.00.00003

10313Pistachio kering 0802.52.00.00004

10313Kacang Macadamia kering 0802.62.00.00005

10313Kacang kola (Cola spp.) kering 0802.70.00.00006

10313Buah pinang kering 0802.80.00.00007

10313Kacang hijau kering 0802.90.00.00008

10313Kacang merah kering 0802.90.00.00009

10313Kacang hitam kering 0802.90.00.00010

10313Kacang polong kering 0802.90.00.00011

10313Kacang koro kering 0802.90.00.00012

10313Kacang kapri kering 0802.90.00.00013

10313Kacang chickpeas kering 0802.90.00.00014

10313Kacang tolo kering 0802.90.00.00015

10313Kacang-kacangan lainnya kering 0802.90.00.00999

Kacang kedelai kering/dikupas21429 02 ..

10313Kacang kedelai kuning kering 0802.90.00.0000121429 02 ..

10313Kacang kedelai hitam kering 0802.90.00.00002

10313Kacang kedelai hijau kering 0802.90.00.00003

10313Kacang kedelai coklat kering 0802.90.00.00004

10313Kacang kedelai campuran kering 0802.90.00.00005

Kelapa dikupas21429 03 ..

10421Kelapa diparut dan dikeringkan 0801.11.00.0000121429 03 ..

10421Kelapa selain diparut dan dikeringkan 0801.19.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Jus buah-buahanKelas          2143 :

Subkelas    21431 Jus orange

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10330Air jeruk/orange juice, beku 2009.11.00.0000121431 00 ..

10330Air jeruk/orange juice siap untuk dikonsumsi 2009.12.00.00002

10330Sari pekat jeruk/orange juice siap dijual eceran 2009.12.00.00003

10330Sari pekat jeruk/orange juice lainnya 2009.12.00.00009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Jus buah-buahanKelas          2143 :

Subkelas    21432 Jus grapefruit

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10330Air grapefruit siap untuk dikonsumsi 2009.21.00.0000121432 00 ..

10330Sari pekat grapefruit siap dijual eceran 2009.21.00.00002

10330Sari pekat grapefruit lainnya 2009.21.00.00009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Jus buah-buahanKelas          2143 :

Subkelas    21433 Jus nanas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10330Air nanas siap untuk dikonsumsi 2009.41.00.0000121433 00 ..

10330Sari pekat nanas siap dijual eceran 2009.41.00.00002

10330Sari pekat nanas lainnya 2009.41.00.00009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Jus buah-buahanKelas          2143 :

Subkelas    21434 Jus anggur

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10330Air buah anggur siap untuk dikonsumsi 2009.61.00.0000121434 00 ..

10330Sari pekat buah anggur siap dijual eceran 2009.61.00.00002

10330Sari pekat buah anggur lainnya 2009.61.00.00009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Jus buah-buahanKelas          2143 :

Subkelas    21435 Jus apel

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10330Air apel siap untuk dikonsumsi 2009.71.00.0000121435 00 ..

10330Sari pekat apel siap dijual eceran 2009.71.00.00002

10330Sari pekat apel lainnya 2009.71.00.00009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Jus buah-buahanKelas          2143 :

Subkelas    21439 Jus buah lainnya, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10330Air buah jeruk lainnya siap untuk dikonsumsi 2009.31.00.0000121439 00 ..

10330Sari pekat buah jeruk lainnya siap dijual eceran 2009.31.00.00002

10330Sari pekat buah jeruk lainnya 2009.31.00.00003

10330Jus cranberry untuk makanan bayi 2009.81.10.00004

10330Jus cranberry selain untuk makanan bayi 2009.81.90.00005

10330Air leci siap untuk dikonsumsi 2009.89.91.00006

10330Sari pekat leci siap dijual eceran 2009.89.91.00007

10330Sari pekat leci lainnya 2009.89.91.00008

10330Air lengkeng siap untuk dikonsumsi 2009.89.91.00009

10330Sari pekat lengkeng siap dijual eceran 2009.89.91.00010

10330Sari pekat lengkeng lainnya 2009.89.91.00011

10330Air jambu siap untuk dikonsumsi 2009.89.91.00012

10330Sari pekat jambu siap dijual eceran 2009.89.91.00013

10330Sari pekat jambu lainnya 2009.89.91.00014

10330Air rambutan siap untuk dikonsumsi 2009.89.91.00015

10330Sari pekat rambutan siap dijual eceran 2009.89.91.00016

10330Sari pekat rambutan lainnya 2009.89.91.00017

10330Air markisa siap untuk dikonsumsi 2009.89.91.00018

10330Sari pekat markisa siap dijual eceran 2009.89.91.00019

10330Sari pekat markisa lainnya 2009.89.91.00020

10330Air mangga siap untuk dikonsumsi 2009.89.91.00021

10330Sari pekat mangga siap dijual eceran 2009.89.91.00022

10330Sari pekat mangga lainnya 2009.89.91.00023

10330Air buah lainnya siap untuk dikonsumsi 2009.89.91.00024

10330Sari pekat buah lainnya siap dijual eceran 2009.89.91.00025

10330Sari pekat buah lainnya 2009.89.91.00026

10330Air buah campuran siap untuk dikonsumsi 2009.90.10.00027

10330Sari pekat buah campuran siap dijual eceran 2009.90.10.00028

10330Sari pekat buah campuran lainnya 2009.90.10.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21491 Nanas, diolah atau diawetkan dengan cara lain

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10311Asinan nanas 2008.20.00.0000121491 00 ..

10311Manisan nanas 2008.20.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21492 Persik, diolah atau diawetkan dengan cara lain

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Persik, termasuk nektarin mengandung tambahan gula atau

bahan pemanis lainnya atau alkohol

2008.70.10.0000121492 00 ..

Persik, termasuk nektarin tidak mengandung tambahan gula

atau bahan pemanis lainnya atau alkohol

2008.70.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21493 Buah-buahan dan kacang-kacangan, tidak dimasak atau dimasak, beku

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10314Strawberries 0811.10.00.0000021493 01 ..

10314Raspberries, Blackberries Dan Mulberries termasuk

loganterries, kismis hitam, putih atau merah dan gooseberries

0811.20.00.0000021493 02 ..

10314Buah/kacang lainnya yang mengandung tambahan gula atau

bahan pemanis lainnya

0811.90.00.0000021493 03 ..

Buah/kacang lainnya tidak mengandung tambahan gula atau

bahan pemanis lainnya (beku)

21493 04 ..

10314Nanas beku 0811.90.00.0000121493 04 ..

10314Rambutan beku 0811.90.00.00002

10314Anggur beku 0811.90.00.00003

10314Mangga beku 0811.90.00.00004

10314Lengkeng beku 0811.90.00.00005

10314Jambu beku 0811.90.00.00006

10314Jambu lainnya beku 0811.90.00.00007

10314Apel beku 0811.90.00.00008

10314Kedondong beku 0811.90.00.00009

10314Salak beku 0811.90.00.00010

10314Pisang beku 0811.90.00.00011

10314Cermai beku 0811.90.00.00012

10314Buah pala beku 0811.90.00.00013

10314Kolang kaling beku 0811.90.00.00014

10314Nangka beku 0811.90.00.00015

10314Jeruk beku 0811.90.00.00016

10314Kulit jeruk beku 0811.90.00.00017

10314Kurma beku 0811.90.00.00018

10314Manggis beku 0811.90.00.00019

10314Asam beku 0811.90.00.00020

10314Pepaya beku 0811.90.00.00021

10314Belimbing beku 0811.90.00.00022

10314Cherry beku 0811.90.00.00023

10314Strawberi beku 0811.90.00.00024

10314Buah-buahan lainnya beku 0811.90.00.00025

10314Buah/kacang lainnya tidak mengandung tambahan gula atau

bahan pemanis lainnya

0811.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21494 Selai, jeli buah, marmalade, pure dan pasta dari buah atau kacang

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Selai, jeli buah, marmalade, pure dan pasta dari buah atau

kacang

21494 01 ..

10312Selai/jam jeruk (marmalade) 2007.91.00.0000121494 01 ..

10312Selai/jam nanas 2007.99.90.00002

10312Selai/jam rambutan 2007.99.90.00003

10312Selai/jam leci 2007.99.90.00004

10312Selai/jam anggur 2007.99.90.00005

10312Selai/jam nangka 2007.99.90.00006

10312Selai/jam markisa 2007.99.90.00007

10312Selai/jam mangga 2007.99.90.00008

10312Selai/jam jambu 2007.99.90.00009

10312Selai/jam srikaya 2007.99.90.00010

10312Selai/jam murbai 2007.99.90.00011

10312Selai/jam gowok 2007.99.90.00012

10312Selai/jam cherry 2007.99.90.00013

10312Selai/jam strawberi 2007.99.90.00014

10312Selai/jam sirsak 2007.99.90.00015

10312Selai/jam durian 2007.99.90.00016

10312Selai/jam buah-buahan lainnya 2007.99.90.00017

10312Jelly nanas 2007.99.90.00019

10312Jelly rambutan 2007.99.90.00020

10312Jelly leci 2007.99.90.00021

10312Jelly anggur 2007.99.90.00022

10312Jelly nangka 2007.99.90.00023

10312Jelly markisa 2007.99.90.00024

10312Jelly mangga 2007.99.90.00025

10312Jelly jambu air 2007.99.90.00026

10312Jelly srikaya 2007.99.90.00027

10312Jelly murbai 2007.99.90.00028

10312Jelly pepaya 2007.99.90.00029

10312Jelly cherry 2007.99.90.00030

10312Jelly strawberi 2007.99.90.00031

10312Jelly sirsak 2007.99.90.00032

10312Jelly durian 2007.99.90.00033

10312Jelly buah-buahan lainnya 2007.99.90.00099
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21494 Selai, jeli buah, marmalade, pure dan pasta dari buah atau kacang

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pure dan pasta dari buah atau kacang21494 02 ..

10779Pasta kacang00121494 02 ..

10779Puree/Pasta Mangga -002

10779Puree/Pasta Jambu Biji 2007.99.10.00003

10779Puree/Pasta Buah Lainnya selain mangga, nanas dan

strowberi

2007.99.10.00004

10312Jelly buah jeruk 2007.91.00.00018
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21495 Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, disangrai, diasinkan atau diolah dengan cara lain
ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10793Kacang asin berkulit 2008.11.90.0000021495 01 ..

10793Kacang asin tak berkulit 2008.11.10.00001

10793Kacang tawar tak berkulit 2008.11.90.00002

10793Kacang sukro 2008.11.90.00003

10793Kacang mede 2008.19.10.00004

10793Kacang kapri 2008.19.90.00005

10793Kacang bogor 2008.19.90.00006

10793Kacang bawang/taujin 2008.19.90.00007

10793Kacang tolo/kacang kelitik 2008.19.90.00008

10793Enting-enting kacang, enting-enting gepuk 2008.19.90.00009

10793Makanan ringan dari kacang-kacang an lainnya 2008.19.90.00999

Tempe dari kacang-kacangan21495 02 ..

10391Tempe kedelai 2008.19.90.0000121495 02 ..

10799Tempe benguk 2008.19.90.00002

10799Tempe dari kacang-kacangan lainnya 2008.19.90.00999

Oncom dari kacang-kacangan21495 03 ..

10799Oncom kacang tanah 2008.11.20.0000121495 03 ..

10799Oncom kacang kedele 2008.19.90.00002

10799Oncom dari kacang-kacangan lainnya 2008.19.90.00999

T a h u21495 04 ..

10392Tahu dari kedele 2008.19.90.0000121495 04 ..

10799Tahu dari kacang hijau 2008.19.90.00002

10799Tahu dari kacang-kacangan lainnya 2008.19.90.00999

Kembang tahu21495 05 ..

10799Kembang tahu dari kedele 2008.19.90.0000121495 05 ..

10799Kembang tahu dari kacang hijau 2008.19.90.00002

10799Kembang tahu dari kacang-kacangan lainnya 2008.19.90.00999

10793Bubuk sari kedele 2008.19.90.0000021495 06 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21495 Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, disangrai, diasinkan atau diolah dengan cara lain
ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10793Bubuk sari kacang hijau 2008.19.90.0000021495 07 ..

10793Daging sintetis 2008.11.90.0000021495 08 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21496 Buah dan kacang-kacangan, diawetkan sementara, tidak untuk dikonsumsi langsung

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Buah dan kacang-kacangan, diawetkan sementara, tidak untuk

dikonsumsi langsung

21496 01 ..

10399Cherry 0812.10.00.0000121496 01 ..

10399Strawberi 0812.90.10.00002

10399Nanas 0812.90.90.00003

10399Rambutan 0812.90.90.00004

10399Leci 0812.90.90.00005

10399Anggur 0812.90.90.00006

10399Nangka 0812.90.90.00007

10399Lengkeng 0812.90.90.00008

10399Mangga 0812.90.90.00009

10399Jambu air 0812.90.90.00010

10399Jambu batu 0812.90.90.00011

10399Jambu bol 0812.90.90.00012

10399Apel 0812.90.90.00013

10399Kedondong 0812.90.90.00014

10399Salak 0812.90.90.00015

10399Pepaya 0812.90.90.00016

10399Cermai 0812.90.90.00017

10399Buah pala 0812.90.90.00018

10399Lobi-lobi 0812.90.90.00019

10399Kolang kaling 0812.90.90.00020

10399Manggis 0812.90.90.00021

10399Langsat/duku 0812.90.90.00022

10399Cempedak 0812.90.90.00023

10399Bengkuang 0812.90.90.00024

10399Sirsak 0812.90.90.00025

10399Buah-buahan campuran 0812.90.90.00098

10399Buah-buahan lainnya 0812.90.90.00099
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21496 Buah dan kacang-kacangan, diawetkan sementara, tidak untuk dikonsumsi langsung

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10399Kulit Buah Jeruk Atau Melon/semangka 0814.00.00.0000021496 02 ..

10313Kulit jeruk kering 0814.00.00.0000021496 03 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21499 Pengolahan dan pengawetan lainnya dari buah-buahan dan kacang-kacangan, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pengolahan dan pengawetan lainnya dari buah-buahan dan

kacang-kacangan, ytdl

21499 01 ..

10311Asinan cherry 2008.60.10.0000121499 01 ..

10311Asinan strawberi 2008.80.10.00002

10311Asinan anggur 2008.99.40.00003

10311Asinan mangga 2008.99.40.00004

10311Asinan jambu 2008.99.40.00005

10311Asinan kedondong 2008.99.40.00006

10311Asinan buah pala 2008.99.40.00007

10311Asinan lobi-lobi 2008.99.40.00008

10311Asinan langsat/duku 2008.99.40.00009

10311Asinan bengkoang 2008.99.40.00010

10311Asinan salak 2008.99.40.00011

10311Asinan buah campuran 2008.97.10.00012

10311Asinan buah-buahan lainnya 2008.99.40.00999

Manisan Buah-buahan21499 02 ..

10311Manisan cherry 2008.60.10.0000121499 02 ..

10311Manisan strawberi 2008.80.10.00002

10311Manisan leci 2008.99.10.00003

10311Manisan lengkeng 2008.99.20.00004

10311Manisan rambutan 2008.99.40.00005

10311Manisan anggur 2008.99.40.00006

10311Manisan nangka 2008.99.40.00007

10311Manisan mangga 2008.99.40.00008

10311Manisan jambu 2008.99.40.00009

10311Manisan apel 2008.99.40.00010

10311Manisan kedondong 2008.99.40.00011

10311Manisan salak 2008.99.40.00012

10311Manisan pepaya 2008.99.40.00013

10311Manisan cermai 2008.99.40.00014

10311Manisan buah pala 2008.99.40.00015

10311Manisan lobi-lobi 2008.99.40.00016

10311Manisan kolang kaling 2008.99.40.00017

10311Manisan manggis 2008.99.40.00018

10311Manisan langsat/duku 2008.99.40.00019

10311Manisan cempedak 2008.99.40.00020

10311Manisan bengkoang 2008.99.40.00021

10311Manisan belimbing 2008.99.40.00022
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21499 Pengolahan dan pengawetan lainnya dari buah-buahan dan kacang-kacangan, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Manisan Buah-buahan21499 02 ..

10311Manisan buah campuran 2008.97.10.0002321499 02 ..

10311Manisan buah-buahan lainnya 2008.99.40.00999

Buah-buahan dalam kaleng21499 03 ..

10320Cherry dalam kaleng 2008.60.90.0000121499 03 ..

10320Strawberi dalam kaleng 2008.80.90.00002

10320Nanas dalam kaleng 2008.99.90.00003

10320Rambutan dalam kaleng 2008.99.90.00004

10320Leci dalam kaleng 2008.99.90.00005

10320Anggur dalam kaleng 2008.99.90.00006

10320Nangka dalam kaleng 2008.99.90.00007

10320Lengkeng dalam kaleng 2008.99.90.00008

10320Mangga dalam kaleng 2008.99.90.00009

10320Jambu air dalam kaleng 2008.99.90.00010

10320Jambu batu dalam kaleng 2008.99.90.00011

10320Jambu bol dalam kaleng 2008.99.90.00012

10320Apel dalam kaleng 2008.99.90.00013

10320Kedondong dalam kaleng 2008.99.90.00014

10320Salak dalam kaleng 2008.99.90.00015

10320Pepaya dalam kaleng 2008.99.90.00016

10320Cermai dalam kaleng 2008.99.90.00017

10320Buah pala dalam kaleng 2008.99.90.00018

10320Lobi-lobi dalam kaleng 2008.99.90.00019

10320Kolang kaling dalam kaleng 2008.99.90.00020

10320Manggis dalam kaleng 2008.99.90.00021

10320Langsat/duku dalam kaleng 2008.99.90.00022

10320Cempedak dalam kaleng 2008.99.90.00023

10320Bengkuang dalam kaleng 2008.99.90.00024

10320Sirsak dalam kaleng 2008.99.90.00025

10320Buah-buahan campuran dalam kaleng 2008.97.10.00098

10320Buah-buahan lainnya dalam kaleng 2008.99.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan:

Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan dengan cara lain (kecuali
dengan gula)

Kelas          2149 :

Subkelas    21499 Pengolahan dan pengawetan lainnya dari buah-buahan dan kacang-kacangan, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan

sayuran

21499 04 ..

10399Acar nenas 2001.90.90.0000121499 04 ..

10399Acar bangkoang 2001.90.90.00002

10399Bubuk sari buah-buahan -003

10399Kacang kedelai diawetkan 1201.00.90.00004

10399Jeruk diawetkan 2008.30.10.00005

10399Pir diawetkan 2008.40.10.00006

10399Aprikot diawetkan 2008.50.10.00007

10399Palm hearts diawetkan 2008.91.00.00008

10399Cranberry diawetkan 2008.93.00.00009

10399Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan

sayuran

1212.99.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak hewan, belum dicairkanKelas          2151 :

Subkelas    21511 Lemak babi dan unggas, belum dicairkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Lemak babi 0209.10.00.0000121511 00 ..

10110Lemak ayam 0209.90.00.00002

10110Lemak itik 0209.90.00.00003

10110Lemak angsa 0209.90.00.00004

10110Lemak kalkun 0209.90.00.00005

10110Lemak burung unta 0209.90.00.00006

10110Lemak ternak unggas lainnya 0209.90.00.00009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak hewan, belum dicairkanKelas          2151 :

Subkelas    21512 Lemak sapi, belum dicairkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Lemak sapi 1502.90.10.0000021512 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak hewan, belum dicairkanKelas          2151 :

Subkelas    21513 Lemak kerbau, belum dicairkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Lemak kerbau 1502.90.10.0000021513 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak hewan, belum dicairkanKelas          2151 :

Subkelas    21514 Lemak biri-biri, belum dicairkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Lemak domba 1502.90.10.0000021514 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak hewan, belum dicairkanKelas          2151 :

Subkelas    21515 Lemak kambing, belum dicairkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Lemak kambing 1502.90.10.0000021515 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak hewan, belum dicairkanKelas          2151 :

Subkelas    21519 Lemak hewan lainnya, belum dicairkan, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10110Lemak Kasar Wol, belum dicairkan 1505.00.90.0000121519 00 ..

10110Lemak Wol Lainnya, belum dicairkan 1505.00.90.00002

10110Lemak kuda 1506.00.00.00003

10110Lemak kelinci 1506.00.00.00004

Halaman 161Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak dan minyak hewani, telah dicairkanKelas          2152 :

Subkelas    21521 Lemak babi, telah dicairkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10413Minyak kasar dari lemak babi 1501.10.00.0000021521 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak dan minyak hewani, telah dicairkanKelas          2152 :

Subkelas    21522 Lemak unggas, telah dicairkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10413Minyak kasar dari lemak ayam 1501.90.00.0000121522 00 ..

10413Minyak kasar dari lemak unggas lainnya 1501.90.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak dan minyak hewani, telah dicairkanKelas          2152 :

Subkelas    21523 Tallow

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10413Minyak kasar dari lemak sapi 1502.10.10.0000121523 00 ..

10413Minyak kasar dari lemak kerbau 1502.10.10.00002

10413Minyak kasar dari lemak kambing 1502.10.10.00003

10413Minyak kasar dari lemak domba 1502.10.10.00004

10413Minyak kasar dari lemak hewan lainnya 1502.10.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak dan minyak hewani, telah dicairkanKelas          2152 :

Subkelas    21524 Minyak hati ikan dan fraksinya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10414Minyak hati ikan 1504.10.20.0000021524 00 ..

10414Minyak hati ikan fraksi padat 1504.10.20.00001

10414Minyak hati ikan fraksi cair 1504.10.90.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak dan minyak hewani, telah dicairkanKelas          2152 :

Subkelas    21525 Lemak dan minyak serta fraksinya dari ikan, selain minyak hati ikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10414Minyak dan lemak ikan lainnya 1504.20.10.0000021525 00 ..

10414Lemak dan minyak ikan (selain dari hati ikan) fraksi padat 1504.20.10.00001

10414Lemak dan minyak ikan (selain dari hati ikan) fraksi cair 1504.20.90.00002

10414Minyak goreng ikan/binatang laut 1504.20.90.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak dan minyak hewani, telah dicairkanKelas          2152 :

Subkelas    21526 Lemak dan minyak dan fraksinya, dari binatang mamalia laut

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10414Lemak dan minyak dari binatang laut menyusui, fraksi padat 1504.30.10.0000121526 00 ..

10414Lemak dan minyak dari binatang laut menyusui, fraksi cair 1504.30.90.00002

104141504.30.10.00
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Lemak dan minyak hewani, telah dicairkanKelas          2152 :

Subkelas    21529 Lemak hewan lainnya, telah dicairkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10413Lard stearin dan oleostearin 1503.00.10.0000121529 00 ..

Minyak lard, minyak oleo dan minyak tallow 1503.00.90.00002

10413Lanolin 1505.00.10.00003

10413Lemak Kasar Wol, telah dicairkan 1505.00.90.00004

10413Lemak Wol Lainnya, telah dicairkan 1505.00.90.00005

10413Minyak kasar dari lemak samin (unta) 1506.00.00.00006

10413Minyak kasar dari lemak hewani lainnya 1506.00.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21531 Minyak kacang kedelai, mentah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10411Minyak kasar/mentah kacang kedelai 1507.10.00.0000021531 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21532 Minyak kacang tanah, mentah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10411Minyak kasar/mentah kacang tanah 1508.10.00.0000021532 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21533 Minyak biji bunga matahari, mentah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10411Minyak kasar/mentah biji bunga matahari 1512.11.00.0000021533 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21534 Minyak biji lobak, mentah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

20294Minyak kasar/mentah biji lobak 1512.11.00.0000021534 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21535 Minyak kelapa sawit, mentah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10431Minyak kasar/mentah kelapa sawit 1511.10.00.0000021535 00 ..

Halaman 173Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21536 Minyak kelapa, mentah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10422Minyak kasar/mentah kelapa 1513.11.00.0000021536 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21537 Minyak zaitun, mentah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10411Minyak zaitun, mentah 1510.00.10.0000121537 00 ..

10411Virgin 1509.10.10.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21538 Minyak biji kapas, mentah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10411Minyak kasar/mentah biji kapas 1512.21.00.0000021538 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, mentahKelas          2153 :

Subkelas    21539 Minyak nabati lainnya, mentah, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10431Minyak kasar/mentah biji kelapa sawit 1513.21.10.0000121539 00 ..

10411Minyak kasar/mentah biji rami 1515.11.00.00002

10411Minyak kasar/mentah jagung 1515.21.00.00003

10411Minyak kasar/mentah jarak 1515.30.10.00004

10411Minyak kasar/mentah wijen 1515.50.10.00005

10411Minyak kasar/mentah tengkawang 1515.90.11.00006

10411Minyak kasar/mentah tung 1515.90.21.00007

10411Minyak kasar/mentah jojoba 1515.90.31.00008

10411Minyak kasar/mentah biji kapuk 1515.90.91.00009

10411Minyak kasar/mentah coklat 1515.90.91.00010

10411Minyak kasar/mentah lena (linseed oil) 1515.90.91.00011

10411Minyak kasar/mentah dari nabati lainnya 1515.90.91.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21541 Minyak kacang kedelai, dimurnikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10415Minyak goreng kacang kedelai 1507.90.10.0000021541 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21542 Minyak kacang tanah, dimurnikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Minyak goreng kacang tanah 1508.90.10.0000021542 00 ..

Halaman 179Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21543 Minyak biji bunga matahari, dimurnikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Minyak goreng biji bunga matahari 1512.19.10.0000021543 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21544 Minyak biji lobak, dimurnikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

20294Minyak lobak 1514.19.10.0000021544 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21545 Minyak kelapa sawit, dimurnikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10432Minyak goreng kelapa sawit 1513.19.10.0000121545 00 ..

10432Minyak goreng inti kelapa sawit 1513.19.90.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21546 Minyak kelapa, dimurnikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10423Minyak goreng kelapa00021546 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21547 Minyak zaitun, dimurnikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10415Minyak zaitun, dimurnikan 1509.90.11.0000021547 00 ..

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 184

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21548 Minyak biji kapas, dimurnikan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10415Minyak goreng biji kapas 1512.29.10.0000021548 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak nabati, dimurnikanKelas          2154 :

Subkelas    21549 Minyak nabati lainnya, dimurnikan, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Minyak nabati lainnya, dimurnikan, ytdl21549 01 ..

10415Minyak bekatul (rice bran oil)00121549 01 ..

10415Minyak goreng jagung 1515.29.11.00002

10415Minyak goreng wijen 1515.50.20.00003

10415Minyak goreng biji kapuk 1515.90.92.00004

10415Minyak goreng coklat 1515.90.92.00005

10415Minyak goreng lainnya dari nabati 1515.90.92.00099

Minyak dari biji/buah21549 02 ..

20294Minyak jarak 1515.30.90.0000121549 02 ..

20294Minyak tengkawang 1515.90.12.00002

20294Minyak tung 1515.90.22.00003

20294Minyak jojoba 1515.90.32.00004

20294Minyak kolza 1515.90.92.00005

20294Minyak mosfer 1515.90.92.00006

20294Minyak lena 1515.90.92.00007

20294Minyak adas 1515.90.92.00008

20294Minyak amandel (almond) 1515.90.92.00009

20294Minyak kenari 1515.90.92.00010

20294Minyak biji mete 1515.90.92.00011

20294Minyak kulit mete 1515.90.92.00012

20294Minyak suntai 1515.90.92.00013

20294Minyak illipenut 1515.90.92.00014

20294Minyak balm 1515.90.92.00015

20294Minyak dari biji/buah lainnya 1515.90.92.00999

Laxative castrol oil 1515.90.92.0000021549 03 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Margarine dan olahan yang sejenisKelas          2155 :

Subkelas    21550 Margarine dan olahan yang sejenis

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Margarine21550 01 ..

10412Margarine padat dalam kemasan kedap udara 1517.10.00.0000121550 01 ..

10412Margarine padat lainnya 1517.10.00.00002

10412Margarine/ghee tiruan 1517.90.10.00003

Margarin cair 1517.90.20.00004

10412Margarine dari nabati lainnya 1517.90.30.00999

10415Imitation lard 1517.90.44.0000021550 02 ..

10412Margarine dari Campuran Nabati dan Hewani 1517.90.50.0000021550 03 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati:

Minyak dan lemak dari hewani dan nabati lainnya, dimurnikan, ytdlKelas          2159 :

Subkelas    21590 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati lainnya, dimurnikan, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10415Minyak Dan Lemak Hewani >= 10 Kg 1516.10.10.0000021590 01 ..

10415Minyak Dan Lemak Hewani Dalam Ukuran Lain 1516.10.90.0000021590 02 ..

Minyak goreng lainnya dari hewani21590 03 ..

10415Minyak goreng babi 1516.10.10.0000121590 03 ..

10415Minyak goreng unggas 1516.10.10.00002

10415Minyak goreng ikan/binatang laut 1516.10.10.00003

10415Minyak goreng samin (dari unta) 1516.10.10.00004

10415Minyak goreng lainnya dari hewani 1516.10.10.00999

10490Minyak dan lemak nabati serta fraksinya 1516.20.11.0000021590 04 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   216 Linter kapas:

Linter kapasKelas          2160 :

Subkelas    21600 Linter kapas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10490Linter kapas 1404.20.00.0000021600 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   217 Bungkil dan residu lainnya hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati; tepung dan tepung
kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, kecuali mustar;  malam nabati, kecuali
trigliserida; degras; residu hasil dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati

:

Bungkil dan residu padat lainnya, dari lemak atau minyak nabatiKelas          2171 :

Subkelas    21710 Bungkil dan residu padat lainnya, dari lemak atau minyak nabati

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10411Bungkil kacang kedelai 2304.00.00.1000121710 00 ..

10411Bungkil kacang tanah 2305.00.00.00002

10411Bungkil biji kapas 2306.10.00.00003

10411Bungkil biji rami 2306.20.00.00004

10411Bungkil biji bunga matahari 2306.30.00.00005

10411Bungkil/biji lobak 2306.41.10.00006

10411Bungkil/biji kolza 2306.41.90.00007

10422Bungkil kelapa 2306.50.00.00008

10431Bungkil kelapa sawit 2306.60.00.00009

10431Bungkil biji kelapa sawit 2306.60.00.00010

10411Bungkil dari jagung 2306.90.10.00011

10411Bungkil jagung 2306.90.10.00012

10411Bungkil wijen 2306.90.90.00013

10411Bungkil biji kapuk 2306.90.90.00014

10411Bungkil coklat 2306.90.90.00015

10411Bungkil lena 2306.90.90.00016

10411Bungkil biji kanola 2306.90.90.00017

10411Tempurung kelapa 2306.90.90.00018

10411Sabut kelapa 2306.90.90.00019

10411Hasil ikutan/sisa minyak kasar dari nabati lainnya 2306.90.90.00999

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 190

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   217 Bungkil dan residu lainnya hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati; tepung dan tepung
kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, kecuali mustar;  malam nabati, kecuali
trigliserida; degras; residu hasil dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati

:

Tepung dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, kecuali dari sejenis
moster

Kelas          2172 :

Subkelas    21720 Tepung dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, kecuali dari sejenis
moster

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Tepung Halus Dan Tepung Kasar Dari Kacang Kedelai 1208.10.00.0000121720 00 ..

Tepung Halus Dan Tepung Kasar Dari Biji-bijian Yang

Mengandung Minyak

1208.90.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   217 Bungkil dan residu lainnya hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati; tepung dan tepung
kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, kecuali mustar;  malam nabati, kecuali
trigliserida; degras; residu hasil dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati

:

Malam nabati (selain trigliserida), malam serangga dan spermaceti; degra; residu hasil dari
pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati

Kelas          2173 :

Subkelas    21731 Malam nabati (selain trigliserida)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10490Malam nabati (selain trigliserida) 1521.10.00.0000021731 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          21 Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak dan lemak:

Kelompok   217 Bungkil dan residu lainnya hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati; tepung dan tepung
kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, kecuali mustar;  malam nabati, kecuali
trigliserida; degras; residu hasil dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati

:

Malam nabati (selain trigliserida), malam serangga dan spermaceti; degra; residu hasil dari
pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati

Kelas          2173 :

Subkelas    21732 Degra; residu hasil dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10490Degra 1522.00.10.0000121732 00 ..

10490Ampas Hasil Dari Pengolahan Zat Berlemak Atau Malam

Nabati/hewani

1522.00.90.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   221 Susu dan kepala susu cair yang diolah:

Susu cair yang diolahKelas          2211 :

Subkelas    22110 Susu cair yang diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10510Susu cair tidak manis dengan kandungan lemak tidak melebihi

6%

0401.10.00.0000022110 01 ..

Susu yang diawetkan dengan kandungan lemak tidak melebihi

6%

22110 02 ..

10510Susu pasteur00122110 02 ..

10510Susu UHT (Ultra High Temperature)002

10510Susu pepton003

10510Susu yang diawetkan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   221 Susu dan kepala susu cair yang diolah:

Kepala susu, segarKelas          2212 :

Subkelas    22120 Kepala susu, segar

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10510Susu cair tidak manis dengan kandungan lemak melebihi 6%00022120 01 ..

Susu yang diawetkan dengan kandungan lemak melebihi 6%22120 02 ..

10510Susu pasteur00122120 02 ..

10510Susu UHT (Ultra High Temperature)002

10510Susu pepton003

10510Susu yang diawetkan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   221 Susu dan kepala susu cair yang diolah:

WheyKelas          2213 :

Subkelas    22130 Whey

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Susu kelapa beku00122130 00 ..

10590Susu kelapa cair002

10590Susu kelapa lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Susu dan kepala susu dalam bentuk padatKelas          2221 :

Subkelas    22211 Susu bubuk murni

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10520Susu bubuk full cream tidak beraroma00122211 00 ..

10520Susu bubuk full cream beraroma002

10520Susu coklat bubuk manis003

10520Susu bubuk untuk bayi004

10520Susu bubuk lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Susu dan kepala susu dalam bentuk padatKelas          2221 :

Subkelas    22212 Susu skim dan bubuk whey

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Susu bubuk skim22212 01 ..

10520Susu bubuk skimmed (non fat) tidak beraroma00122212 01 ..

10520Susu bubuk skimmed (non fat) beraroma002

10520Susu kelapa (whey) bubuk00022212 02 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainnya, selain dalam bentuk padat

Kelas          2222 :

Subkelas    22222 Susu yang dikentalkan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10520Susu kental full cream tidak manis tidak beraroma00122222 00 ..

10520Susu kental full cream tidak manis beraroma002

10520Susu kental full cream manis tidak beraroma003

10520Susu kental skimmed (non fat) tidak manis tidak beraroma004

10520Susu kental skimmed (non fat) tidak manis beraroma005

10520Susu kental skimmed (non fat) manis tidak beraroma006

10520Susu kental skimmed (non fat) manis beraroma007

10520Susu coklat kental tidak manis tidak beraroma008

10520Susu coklat kental tidak manis beraroma009

10520Susu coklat kental manis tidak beraroma010

10520Susu coklat kental manis beraroma011

10520Susu kental lainnya099
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis
lainnya, selain dalam bentuk padat

Kelas          2222 :

Subkelas    22229 Susu dan kepala susu, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10510Susu cair manis tidak beraroma00122229 00 ..

10510Susu cair manis beraroma002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Yoghurt dan susu serta kepala susu yang diragikan atau diasamkan lainnyaKelas          2223 :

Subkelas    22230 Telur, berkulit, diawetkan atau dimasak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Susu kental yoghurt00022230 01 ..

Susu cair22230 02 ..

10510Susu cair asam00122230 02 ..

10510Susu cair lainnya999

Susu bubuk22230 03 ..

10520Susu bubuk asam00122230 03 ..

10520Susu bubuk butter milk002

10520Susu bubuk yoghurt003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susuKelas          2224 :

Subkelas    22241 Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu sapi

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Mentega dari susu sapi00122241 00 ..

10590Lemak Olesan Keju dari Susu Sapi002

10590Lemak Susu Sapi003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susuKelas          2224 :

Subkelas    22242 Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu kerbau

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Mentega dari susu kerbau00122242 00 ..

10590Lemak Olesan Keju dari susu kerbau002

10590Lemak Susu kerbau003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susuKelas          2224 :

Subkelas    22249 Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Mentega dari susu lainnya00122249 00 ..

10590Mentega Dan Lemak Lainnya Dari Susu002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Keju, segar atau olahanKelas          2225 :

Subkelas    22251 Keju dari susu sapi, segar atau olahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Keju dari susu sapi, segar atau olahan00022251 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Keju, segar atau olahanKelas          2225 :

Subkelas    22252 Keju dari susu kerbau, segar atau olahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Keju dari susu kerbau, segar atau olahan00022252 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Keju, segar atau olahanKelas          2225 :

Subkelas    22253 Keju dari susu biri-biri, segar atau olahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Keju dari susu biri-biri, segar atau olahan00022253 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Keju, segar atau olahanKelas          2225 :

Subkelas    22254 Keju dari susu kambing, segar atau olahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Keju dari susu kambing, segar atau olahan00022254 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Keju, segar atau olahanKelas          2225 :

Subkelas    22259 Keju, segar atau olahan, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

K e j u22259 01 ..

10590Keju parut dan keju bubuk00122259 01 ..

10590Keju proses, bukan parutan/bubuk002

10590Keju blue veined003

10590Keju lainnya999

10590Dadih Susu00022259 02 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

KaseinKelas          2226 :

Subkelas    22260 Kasein

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10590Perekat Kasein/casein00022260 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   222 Produk susu lainnya:

Es krim dan es lainnya  yang dapat dimakanKelas          2227 :

Subkelas    22270 Es krim dan es lainnya  yang dapat dimakan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Es krim dari susu22270 01 ..

10531Es krim mix00122270 01 ..

10531Ice milk002

10531Pasfait003

10531Milk shake004

10531Whip cream005

10531Es krim coklat006

10531Es lainnya dari susu999

Macam-macam es22270 02 ..

10532Es lilin00122270 02 ..

10532Es mambo dan sejenisnya002

10532Es puter003

10532Es batu/es balok004

10532Es curah005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          22 Produk susu dan produk telur:

Kelompok   223 Telur, berkulit, diawetkan atau dimasak:

Telur, berkulit, diawetkan atau dimasakKelas          2230 :

Subkelas    22300 Telur, berkulit, diawetkan atau dimasak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Telur berkulit dimasak atau diawetkan lainnya00022300 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Tepung gandum dan tepung meslinKelas          2311 :

Subkelas    23110 Tepung gandum dan tepung meslin

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10617Tepung gandum 1101.00.10.1000123110 00 ..

10617Tepung meslin 1101.00.20.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Tepung serealia lainnyaKelas          2312 :

Subkelas    23120 Tepung serealia lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10633Tepung jagung (maizena) 1102.20.00.0000123120 00 ..

10633Tepung beras 1102.90.10.00002

10617Tepung gandum hitam 1102.90.20.00003

10633Tepung beras ketan 1102.90.90.00004

10633Tepung beras ketan hitam 1102.90.90.00005

10633Tepung beras merah 1102.90.90.00006

10618Tepung sorghum 1102.90.90.00007

10618Tepung padi-padian lainnya 1102.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Menir, tepung kasar dan pellet dari gandum dan serealia lainnyaKelas          2313 :

Subkelas    23130 Menir, tepung kasar dan pellet dari gandum dan serealia lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Menir23130 01 ..

10632Menir gandum 1103.11.20.0000123130 01 ..

10632Menir jagung 1103.13.00.00002

Menir meslin 1103.19.10.00003

10631Menir dari beras 1103.19.20.00004

10632Menir sorghum 1103.19.90.00005

10632Menir jelai 1103.19.90.00006

10632Menir oat 1103.19.90.00007

10632Menir padi-padian lainnya 1103.19.90.00999

Tepung  dari gandum23130 02 ..

10611Pelet Dari Gandum 1103.20.00.0000223130 02 ..

10611Tepung Lainnya Dari Gandum 1103.11.90.00999

10611Pelet Dari Biji-bijian Ytdl 1103.20.00.0000023130 03 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Produk butir serealia lainnya (termasuk pipihan jagung)Kelas          2314 :

Subkelas    23140 Produk butir serealia lainnya (termasuk pipihan jagung)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Padi-padian lainnya, digiling/ dipipihkan23140 01 ..

10611Beras oat giling/dipipihkan 1104.12.00.0000123140 01 ..

10632Beras jagung giling/dipipihkan 1104.19.10.00002

10611Beras gandum giling 1104.19.90.00003

10611Beras sorghum giling 1104.19.90.00004

10611Beras jelai digiling/dipipihkan 1104.19.90.00005

10611Beras padi-padian lainnya digiling/dipipihkan 1104.19.90.00999

Padi-padian lainnya, disosoh/ dikilapkan23140 02 ..

10611Beras oat sosoh/dikilapkan 1104.22.00.0000123140 02 ..

10632Beras jagung sosoh/dikilapkan 1104.23.00.00002

10611Beras barli sosoh/dikilapkan 1104.29.20.00003

10611Beras gandum sosoh 1104.29.90.00004

10611Beras sorghum sosoh/dikilapkan 1104.29.90.00005

10611Beras jelai sosoh/dikilapkan 1104.29.90.00006

10611Beras bulgur sosoh/dikilapkan 1104.29.90.00007

10611Beras padi-padian lainnya sosoh/ dikilapkan 1104.29.90.00999

10611Gandum-ganduman utuh, digiling, dipipihkan/ditumbuk 1104.30.00.0000023140 03 ..

10611Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau

menggongseng serealia  atau produk  serealia mengandung

kakao

1904.10.10.0000023140 04 ..

Makanan dari biji-bijian digembungkan23140 05 ..

10799Berondong jagung (pop corn) 1904.10.90.0000123140 05 ..

10799Jipang jagung 1904.10.90.00002

10799Jipang beras/ketan 1904.10.90.00003

10799Makanan dari biji-bijian lainnya digembungkan 1904.10.90.00999

Keripik23140 06 ..

10793Keripik tempe 1904.20.10.0000123140 06 ..

10793Keripik tahu 1904.20.10.00002

10793Keripik oncom 1904.20.10.00003

10793Keripik dari kacang-kacangan lainnya 1904.20.10.00004

10794Keripik jagung 1904.20.10.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Produk butir serealia lainnya (termasuk pipihan jagung)Kelas          2314 :

Subkelas    23140 Produk butir serealia lainnya (termasuk pipihan jagung)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10611Bulgur gandum 1904.30.00.0000023140 07 ..

Sejenis kerupuk dari serealia lainnya23140 08 ..

10794K a r a k 1904.90.10.0000123140 08 ..

10794G e n d a r 1904.90.10.00002

10794Rengginang 1904.90.10.00003

Kerupuk23140 09 ..

10794Kerupuk jagung 1904.90.90.0000123140 09 ..

10794Kerupuk beras 1904.90.90.00002

P e y e k23140 10 ..

10793Peyek kacang tanah 1904.90.90.0000123140 10 ..

10793Peyek kacang kedele 1904.90.90.00002

10793Peyek kacang hijau 1904.90.90.00003

10793Peyek dari kacang-kacangan lainnya 1904.90.90.00004

Produk butir serealia lainnya ytdl 1904.90.90.0000023140 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Beras, setengah atau seluruhnya digiling, atau dikupasKelas          2316 :

Subkelas    23161 Beras, setengah atau seluruhnya digiling

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Beras sosoh23161 01 ..

10631Beras ketan putih sosoh 1006.30.30.0000123161 01 ..

10631Beras ketan hitam sosoh 1006.30.30.00002

10631Beras Thai Hom Mali 1006.30.40.00003

10631Beras biasa sosoh 1006.30.91.00004

10631Beras merah sosoh 1006.30.91.00005

10631Beras sosoh lainnya 1006.30.91.00999

Beras pecah23161 02 ..

10631Beras biasa pecah 1006.40.10.0000123161 02 ..

10631Beras ketan putih pecah 1006.40.10.00002

10631Beras ketan hitam pecah 1006.40.10.00003

10631Beras merah pecah 1006.40.10.00004

10631Beras pecah lainnya 1006.40.10.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Beras, setengah atau seluruhnya digiling, atau dikupasKelas          2316 :

Subkelas    23162 Gabah dikuliti

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Beras Thai Hom Mali giling/dikuliti 1006.20.90.0000123162 00 ..

106311006.20.10.00

10631Beras ketan putih giling 1006.20.90.00002

10631Beras ketan hitam giling 1006.20.90.00003

10631Beras merah giling 1006.20.90.00004

10631Beras giling lainnya 1006.20.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Tepung nabati dan tepung kasar lainnyaKelas          2317 :

Subkelas    23170 Tepung nabati dan tepung kasar lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Tepung dari kacang-kacangan23170 01 ..

10618Tepung kacang kedelai 1106.10.00.0000123170 01 ..

10618Tepung kacang hijau 1106.10.00.00002

10618Tepung kacang merah 1106.10.00.00003

10618Tepung kacang tanah 1106.10.00.00004

10618Tepung kacang-kacang lainnya 1106.10.00.00999

Tepung dari umbi-umbian23170 02 ..

10618Tepung gaplek/ubi kayu (cassava) 1106.20.10.0000123170 02 ..

10618Tepung sagu 1106.20.21.00002

10618Tepung irut 1106.20.90.00003

10618Tepung tales 1106.20.90.00004

10618Tepung umbi-umbian lainnya 1106.20.90.00999

Tepung lainnya23170 99 ..

10618Tepung pisang 1106.30.00.0000123170 99 ..

10424Tepung kelapa 1106.30.00.00002

10424Tepung buah palm lainnya 1106.30.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   231 Produk padi-padian giling:

Campuran dan adonan untuk pembuatan rotiKelas          2318 :

Subkelas    23180 Campuran dan adonan untuk pembuatan roti

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10618Campuran dan adonan dari tepung, menir, tepung kasar, pati

atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao

1901.20.10.0000123180 00 ..

10618Campuran dan adonan dari tepung, menir, tepung kasar, pati

atau ekstrak malt, mengandung kakao

1901.20.20.00002

10618Campuran dan adonan selain dari tepung, menir, tepung kasar,

pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao

1901.20.30.00003

10618Campuran dan adonan selain dari tepung, menir, tepung kasar,

pati atau ekstrak malt, mengandung kakao

1901.20.40.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   232 Pati dan produk pati; gula dan sirup gula ytdl:

Glukosa dan sirup glukosa; fruktosa dan sirup fruktosa; laktosa dan sirup laktosa; gula invert;
gula dan sirup gula ytdl; madu buatan; karamel

Kelas          2321 :

Subkelas    23210 Glukosa dan sirup glukosa; fruktosa dan sirup fruktosa; laktosa dan sirup laktosa; gula invert;
gula dan sirup gula ytdl; madu buatan; karamel

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pembuatan gula23210 01 ..

10623Lactosa untuk industri farmasi 1702.11.00.0000123210 01 ..

10623Lactosa lainnya 1702.11.00.00002

10623Glucosa untuk industri farmasi 1702.30.10.00003

10623Glucosa lainnya 1702.30.10.00004

10623Fructosa untuk industri farmasi 1702.50.00.00005

10623Fructosa lainnya 1702.60.10.00006

10623Maltosa untuk industri farmasi 1702.90.11.00007

10623Maltosa lainnya 1702.90.19.00008

10623Sacharosa untuk industri farmasi 1702.90.99.00009

10623Sacharosa lainnya 1702.90.99.00010

10623Gula invert 1702.90.99.00011

10623Gula stevia 1702.90.99.00012

10623Gula lainnya 1702.90.99.00999

Sirop bahan dari gula23210 02 ..

10623Sirop laktosa 1702.11.00.0000123210 02 ..

10623Sirop glukosa 1702.30.20.00002

10623Sirop fruktosa 1702.60.20.00003

10623Sirop maltosa 1702.90.10.00004

10723Sirop gula tebu 1702.90.91.00005

10623Sirop lainnya 1702.90.91.00999

Pengolahan gula23210 03 ..

10779Madu tiruan 1702.90.20.0000123210 03 ..

10779Gula  diberi  bahan  perasa  atau pewarna (tidak termasuk

maltosa)

1702.90.30.00002

10779Karamel 1702.90.99.00003

10779Pengolahan gula lainnya 1702.90.99.00999

Pembuatan gula merah23210 04 ..

10722Gula merah aren 1702.90.99.0000123210 04 ..

10722Gula merah kelapa 1702.90.99.00002

10722Gula lontar 1702.90.99.00003

10722Gula merah lainnya 1702.90.99.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   232 Pati dan produk pati; gula dan sirup gula ytdl:

Pati; inulin; gluten gandum; dekstrin dan pati yang dimodifikasi lainnyaKelas          2322 :

Subkelas    23220 Pati; inulin; gluten gandum; dekstrin dan pati yang dimodifikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pati23220 01 ..

10629Pati gandum 1108.11.00.0000123220 01 ..

10634Pati jagung (maizena) 1108.12.00.00002

10629Pati kentang 1108.13.00.00003

10618Tepung kasava (dari singkong) 1108.14.00.00004

10629Pati bengkoang 1108.19.90.00005

10629Pati irut 1108.19.90.00006

10629Pati temulawak 1108.19.90.00007

10629Pati biji mangga (pelok) 1108.19.90.00008

10629Pati ganyong 1108.19.90.00010

10634Pati beras 1108.19.90.00012

10629Pati lainnya 1108.19.90.00999

Pati palma23220 02 ..

10622Pati sagu 1108.19.10.0000123220 02 ..

10622Pati aren 1108.19.90.00002

10622Pati buah kelapa 1108.19.90.00003

10622Pati palma lainnya 1108.19.90.00999

10629Inulin 1108.20.00.0000023220 03 ..

10629Gandum Gluten 1109.00.00.0000023220 04 ..

10629Dekstrin dan pati  yang  dimodifikasi lainnya 3505.10.10.0000023220 05 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   232 Pati dan produk pati; gula dan sirup gula ytdl:

Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, hasil ayakan atau bentuk
semacam itu

Kelas          2323 :

Subkelas    23230 Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, hasil ayakan atau bentuk
semacam itu

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10621Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka) 1903.00.00.0000123230 00 ..

10799Makanan dari tapioka seperti bentuk mutiara 1903.00.00.00002

10799Makanan dari tapioka berbentuk serpihan/hasil ayakan 1903.00.00.00003

10799Makanan dari sagu seperti bentuk mutiara 1903.00.00.00004

10799Makanan dari sagu berbentuk serpihan/hasil ayakan 1903.00.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   233 Makanan hewan yang diolah:

Makanan hewan yang diolahKelas          2331 :

Subkelas    23311 Makanan anjing atau kucing, yang disiapkan untuk penjualan eceren

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ransum/pakan jadi aneka ternak (bentuk tepung, butiran,

pellet)

23311 01 ..

10801Ransum jadi anjing 2309.10.10.0000123311 01 ..

10801Ransum jadi kucing 2309.10.10.00002

Ransum setengah jadi/konsentrat aneka ternak23311 02 ..

10802Konsentrat  untuk anjing 2309.10.10.0000123311 02 ..

10802Konsentrat  untuk kucing 2309.10.10.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   233 Makanan hewan yang diolah:

Makanan hewan yang diolahKelas          2331 :

Subkelas    23319 Makanan hewan yang diolah ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ransum setengah jadi/konsentrat ternak unggas23319 01 ..

10802Konsentrat  untuk ayam ras pedaging (finisher) 2309.90.11.0000123319 01 ..

10802Konsentrat  untuk ayam ras petelur (grower) 2309.90.11.00002

10802Konsentrat  untuk ayam ras petelur (layer) 2309.90.11.00003

10802Konsentrat  untuk ayam ras petelur jantan 2309.90.11.00004

10802Konsentrat  untuk itik 2309.90.11.00005

10802Konsentrat  untuk burung puyuh 2309.90.11.00006

10802Konsentrat  untuk ternak unggas lainnya 2309.90.11.00999

Pakan lain untuk ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan

ternak lainnya

23319 02 ..

10802Makanan pelengkap mengandung vitamin dan pro vitamin 2309.90.20.0000123319 02 ..

10802Makanan pelengkap mengandung olahan antibiotika 2309.90.20.00002

10802Makanan pelengkap  lainnya 2309.90.20.00003

Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan23319 03 ..

10801Ransum jadi sapi potong (pedet)00123319 03 ..

10801Ransum jadi sapi potong (muda)002

10801Ransum jadi sapi potong (dewasa)003

10801Ransum jadi sapi potong (induk bunting)004

10801Ransum jadi sapi perah (pengganti)005

10801Ransum jadi sapi perah (pedet)006

10801Ransum jadi sapi perah (dara)007

10801Ransum jadi sapi perah (laktasi)008

10801Ransum jadi kuda009

10801Ransum jadi ternak besar lainnya999

Ransum/pakan jadi ternak kecil (bentuk tepung, butiran, pellet)23319 04 ..

10801Ransum jadi babi (pre starter) 2309.90.12.0000123319 04 ..

10801Ransum jadi babi (starter) 2309.90.12.00002

10801Ransum jadi babi (grower) 2309.90.12.00003

10801Ransum jadi babi (finisher) 2309.90.12.00004

10801Ransum jadi babi (induk babi) 2309.90.12.00005

10801Ransum jadi babi (pejantan) 2309.90.12.00006

10801Ransum jadi kambing007

10801Ransum jadi domba008

10801Ransum jadi ternak kecil lainnya009

10801Ransum jadi aneka ternak lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   233 Makanan hewan yang diolah:

Makanan hewan yang diolahKelas          2331 :

Subkelas    23319 Makanan hewan yang diolah ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ransum/pakan jadi ternak unggas (bentuk tepung, butiran,

pellet)

23319 05 ..

10801Ransum jadi ayam ras pedaging (starter) 2309.90.13.0000123319 05 ..

10801Ransum jadi ayam ras pedaging (finisher) 2309.90.13.00002

10801Ransum jadi ayam ras petelur (starter) 2309.90.11.00003

10801Ransum jadi ayam ras petelur (grower) 2309.90.11.00004

10801Ransum jadi ayam ras petelur (layer) 2309.90.11.00005

10801Ransum jadi ayam bibit (starter) 2309.90.11.00006

10801Ransum jadi ayam bibit (grower) 2309.90.11.00007

10801Ransum jadi ayam bibit (layer) 2309.90.11.00008

10801Ransum jadi ayam bibit petelur jantan 2309.90.11.00009

10801Ransum jadi ayam aduan 2309.90.11.00010

10801Ransum jadi ayam bekisar 2309.90.11.00011

10801Ransum jadi itik (pre starter) 2309.90.11.00012

10801Ransum jadi itik (starter) 2309.90.11.00013

10801Ransum jadi itik (grower) 2309.90.11.00014

10801Ransum jadi itik (layer) 2309.90.11.00015

10801Ransum jadi puyuh (starter) 2309.90.11.00016

10801Ransum jadi puyuh (grower) 2309.90.11.00017

10801Ransum jadi puyuh (layer) 2309.90.11.00018

10801Ransum jadi merpati 2309.90.11.00019

10801Ransum jadi burung berkicau 2309.90.11.00020

10801Ransum jadi unggas lainnya 2309.90.11.00999

Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya23319 06 ..

10801Ransum jadi udang windu artemia (brine shrimp eggs) 2309.90.13.0000123319 06 ..

10801Ransum jadi udang windu artificial plankton 2309.90.13.00002

10801Ransum jadi udang windu formulated feed 2309.90.13.00003

10801Ransum jadi udang windu starter 2309.90.13.00004

10801Ransum jadi udang windu grower 2309.90.13.00005

10801Ransum jadi udang windu finisher 2309.90.13.00006

10801Ransum jadi udang galah starter 2309.90.13.00007

10801Ransum jadi udang galah grower 2309.90.13.00008

10801Ransum jadi udang galah finisher 2309.90.13.00009

10801Ransum jadi ikan lele starter 2309.90.19.00010

10801Ransum jadi ikan lele grower 2309.90.19.00011

10801Ransum jadi ikan mas  starter 2309.90.19.00012

10801Ransum jadi ikan mas  grower 2309.90.19.00013

10801Ransum jadi ikan hias air laut 2309.90.19.00014

10801Ransum jadi ikan hias air tawar 2309.90.19.00015
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   233 Makanan hewan yang diolah:

Makanan hewan yang diolahKelas          2331 :

Subkelas    23319 Makanan hewan yang diolah ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya23319 06 ..

10801Ransum jadi udang/ikan lainnya 2309.90.19.0099923319 06 ..

Ransum/pakan jadi lainnya23319 07 ..

10801Ransum/pakan jadi hewan manis 2309.90.30.0000123319 07 ..

10801Ransum/pakan jadi hewan dalam bentuk basah/ segar 2309.90.30.00002

Ransum/pakan jadi untuk ternak lainnya (bentuk tepung,

butiran, pellet)

2309.90.90.00999

Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar23319 08 ..

10802Konsentrat  untuk sapi potong (muda) 2309.90.19.0000123319 08 ..

10802Konsentrat  untuk sapi potong (dewasa) 2309.90.19.00002

10802Konsentrat  untuk sapi potong (induk bunting) 2309.90.19.00003

10802Konsentrat  untuk sapi perah (dara) 2309.90.19.00004

10802Konsentrat  untuk sapi perah (laktasi) 2309.90.19.00005

10802Konsentrat  untuk kuda 2309.90.19.00006

10802Konsentrat  untuk ternak besar lainnya 2309.90.19.00999

Ransum setengah jadi/konsentrat ternak kecil23319 09 ..

10802Konsentrat  untuk babi (grower) 2309.90.13.0000123319 09 ..

10802Konsentrat  untuk babi (finisher) 2309.90.13.00002

10802Konsentrat  untuk babi (induk babi) 2309.90.13.00003

10802Konsentrat  untuk babi (pejantan) 2309.90.13.00004

10802Konsentrat  untuk kambing 2309.90.19.00005

10802Konsentrat  untuk domba 2309.90.19.00006

10802Konsentrat  untuk ternak kecil lainnya 2309.90.19.00007

10802Konsentrat  untuk aneka ternak lainnya 2309.90.19.00999

10802Makanan lengkap yang cocok untuk primata 2309.90.14.0000023319 10 ..

10802Pakan untuk ternak lainnya 2309.90.90.0000023319 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   233 Makanan hewan yang diolah:

Tepung kasar dan pellet lucerne (alfalfa)Kelas          2332 :

Subkelas    23320 Tepung kasar dan pellet lucerne (alfalfa)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10801Tepung Lucerne Dan Pelet 1214.10.00.0000123320 00 ..

10802Tepung tulang -002

10802Tepung darah -003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   234 Produk roti:

Roti kering, rusk, roti panggang dan produk panggang semacamnyaKelas          2341 :

Subkelas    23410 Roti kering, rusk, roti panggang dan produk panggang semacamnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10710Roti kering 1905.10.00.0000123410 00 ..

10710Remah Roti 1905.40.10.10002

10710Roti Panggang tidak mengandung tambahan gula, madu, telur,

lemak, keju atau buah selain remah roti

1905.40.10.90003

10710Roti Panggang mengandung tambahan gula, madu, telur,

lemak, keju atau buah

1905.40.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   234 Produk roti:

Roti jahe dan sejenisnya, biskuit manis, wafel dan waferKelas          2342 :

Subkelas    23420 Roti jahe dan sejenisnya, biskuit manis, wafel dan wafer

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10710Roti berjahe (ginger bread) 1905.20.00.0000023420 01 ..

Kue-kue kering lainnya23420 02 ..

10710Biskuit manis 1905.31.10.0000123420 02 ..

10710W a f e l 1905.32.00.00002

10710W a f e r 1905.32.00.00003

10710Kue semprong 1905.32.00.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   234 Produk roti:

Kue kering dan kue sejenisnyaKelas          2343 :

Subkelas    23430 Kue kering dan kue sejenisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10710Biskuit tawar 1905.90.10.0000123430 00 ..

10710K o y a 1905.90.30.00002

10710S a g o n 1905.90.30.00003

10710B a p i a 1905.90.30.00004

10710Crackers 1905.90.40.00005

10710Simping 1905.90.40.00006

10710Putri salju 1905.90.40.00007

10710Ledre pisang 1905.90.40.00008

10710Sus Kering 1905.90.40.00009

10710Kuping Gajah 1905.90.40.00010

10710A s t o r 1905.90.40.00011

10710P i l u s 1905.90.40.00012

10710C h i k i 1905.90.40.00013

10710Kue-kue kering lainnya 1905.90.40.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   234 Produk roti:

Roti dan produk roti lainnyaKelas          2349 :

Subkelas    23490 Roti dan produk roti lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

R o t i23490 01 ..

Wafer untuk komuni 1905.90.70.0000123490 01 ..

10710Roti manis 1905.90.90.00002

10710Roti tawar 1905.90.90.00003

10710Cake/tart 1905.90.90.00004

10710B  o  l  u 1905.90.90.00005

10710D o n a t 1905.90.90.00006

10710Lapis Legit 1905.90.90.00007

10710Roti lainnya 1905.90.90.00008

Kue-kue basah lainnya23490 02 ..

10792U  l  i 1905.90.50.0000123490 02 ..

10792Pempek 1905.90.80.00002

10792W i n g k o 1905.90.90.00003

10792W a j i k 1905.90.50.00004

10792N a g a s a r i 1905.90.90.00005

10792L e m p e r 1905.90.50.00006

10792Kue lapis 1905.90.90.00007

10792Getuk, getuk lindri 1905.90.50.00008

10792M a r t a b a k 1905.90.90.00009

10792K l e p o n 1905.90.90.00010

10792Onde-0nde 1905.90.90.00011

10792Bapaw 1905.90.90.00012

10792Pastel 1905.90.80.00013

10792Bika ambon 1905.90.90.00014

10792Bugis 1905.90.90.00015

10792Lamang 1905.90.90.00016

10792Bakwan 1905.90.80.00017

10792Kue pisang 1905.90.50.00018

10792Kue agar-agar 1905.90.50.00019

10792Cenil 1905.90.90.00020

10792Gatot 1905.90.90.00021

10792Tiwul 1905.90.90.00022

10792Kroket 1905.90.80.00023

10792Risoles 1905.90.80.00024

10792Moci 1905.90.90.00025

10792Sus basah 1905.90.90.00026

10792Kue-kue basah lainnya 1905.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   234 Produk roti:

Roti dan produk roti lainnyaKelas          2349 :

Subkelas    23490 Roti dan produk roti lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Selongsong  kosong  dari jenis yang cocok untuk keperluan

farmasi

1905.90.60.0000023490 03 ..

10710Jenis roti dan sejenisnya 1905.90.90.0000023490 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   235 Gula:

Gula tebu atau gula bit kasarKelas          2351 :

Subkelas    23511 Gula tebu

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10721Gula tebu 1701.13.00.0000023511 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   235 Gula:

Gula tebu atau gula bit kasarKelas          2351 :

Subkelas    23512 Gula bit

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10721Gula bit 1701.12.00.0000023512 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   235 Gula:

Gula murniKelas          2352 :

Subkelas    23520 Gula murni

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Gula murni putih 1701.99.11.0000123520 00 ..

10722Gula merah tebu 1701.99.19.00002

10721Gula semut 1701.99.19.00003

10721Gula Untuk Industri 1701.99.90.00004

10721Gula pasir lainnya 1701.99.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   235 Gula:

Gula tebu atau bit murni, dalam bentuk padat, mengandung tambahan bahan perasa atau
pewarna; gula maple dan sirup maple

Kelas          2353 :

Subkelas    23530 Gula tebu atau bit murni, dalam bentuk padat, mengandung tambahan bahan perasa atau
pewarna; gula maple dan sirup maple

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pembuatan  sirop23530 01 ..

10723Gula mapel (maple) 1702.20.00.0000223530 01 ..

10723Sirop mapel 1702.20.00.00003

Pengolahan gula23530 02 ..

10729Tepung gula 1701.91.00.0000123530 02 ..

10729Gula batu 1701.91.00.00002

10729Pengolahan gula lainnya 1701.91.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   235 Gula:

Tetes tebuKelas          2354 :

Subkelas    23540 Tetes tebu

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10721Tetes tebu 1703.10.10.0000123540 00 ..

10721Tetes  hasil dari  ekstraksi  atau  pemurnian gula lainnya 1703.90.10.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   236 Kakao, coklat dan kembang gula:

Pasta kakao, dihilangkan lemaknya atau tidakKelas          2361 :

Subkelas    23610 Pasta kakao, dihilangkan lemaknya atau tidak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10732Pasta coklat berlemak 1803.10.00.0000123610 00 ..

10732Pasta coklat dihilangkan sebagian atau seluruh lemaknya 1803.20.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   236 Kakao, coklat dan kembang gula:

Mentega, lemak dan minyak kakaoKelas          2362 :

Subkelas    23620 Mentega, lemak dan minyak kakao

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10732Coklat mentega (butter chocolate) 1804.00.00.0000123620 00 ..

10731Lemak dan minyak coklat 1804.00.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   236 Kakao, coklat dan kembang gula:

Bubuk kakao, tidak dimaniskanKelas          2363 :

Subkelas    23630 Bubuk kakao, tidak dimaniskan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10731Bubuk kakao, tidak dimaniskan 1805.00.00.0000023630 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   236 Kakao, coklat dan kembang gula:

Bubuk kakao, dimaniskanKelas          2364 :

Subkelas    23640 Bubuk kakao, dimaniskan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10732Bubuk kakao, dimaniskan 1806.10.00.0000023640 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   236 Kakao, coklat dan kembang gula:

Coklat dan makanan olahan lainnya yang mengandung kakao (kecuali bubuk kakao yang
dimaniskan), dalam bentuk curah

Kelas          2365 :

Subkelas    23650 Coklat dan makanan olahan lainnya yang mengandung kakao (kecuali bubuk kakao yang
dimaniskan), dalam bentuk curah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Coklat batangan 1806.20.10.0000123650 00 ..

Coklat butiran (mesis) 1806.20.90.00002

Instant coklat 1806.20.90.00003

Coklat cair 1806.20.90.00004

Coklat olahan lainnya 1806.20.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   236 Kakao, coklat dan kembang gula:

Coklat dan makanan olahan lainnya yang mengandung kakao (kecuali bubuk kakao yang
dimaniskan), selain dalam bentuk curah

Kelas          2366 :

Subkelas    23660 Coklat dan makanan olahan lainnya yang mengandung kakao (kecuali bubuk kakao yang
dimaniskan), selain dalam bentuk curah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kembang gula mengandung coklat23660 01 ..

Nougat coklat 1806.31.10.0000123660 01 ..

Bon-bon/permen coklat 1806.31.10.00002

Coklat susu 1806.31.10.00003

Kembang gula lainnya mengandung coklat 1806.31.10.00999

Makanan yang mengandung coklat 1806.31.90.0000023660 02 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   236 Kakao, coklat dan kembang gula:

Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao; sayuran, buah, kacang, kulit
buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula

Kelas          2367 :

Subkelas    23670 Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao; sayuran, buah, kacang, kulit
buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10739Permen karet 1704.10.00.0000123670 00 ..

10739Permen obat batuk 1704.90.10.00002

10739Pastilles 1704.90.10.00003

10739Coklat putih 1704.90.20.00004

10732Kembang gula (sweets) 1704.90.91.00005

10732Gula-gula (candies) 1704.90.91.00006

10732Arumanis 1704.90.91.00007

10732T a f f e e 1704.90.20.00008

10732Fondant 1704.90.20.00009

10732Marsh mallows 1704.90.99.00010

10732Bahan pelapis kue mengandung gula 1704.90.91.00011

10732G u l a l i 1704.90.91.00012

10732Jelly buah dalam bentuk kembang gula 1704.90.99.00013

10732Nougats 2006.00.00.00014

10732Pasta buah dalam bentuk kembang gula 2006.00.00.00015

10732Marzipan 2006.00.00.00016

10732Buah-buahan yang diberi gula 2006.00.00.00017

10739Kembang gula lainnya 1704.90.91.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   237 Makaroni, mie, couscous dan produk farinaceous sejenis:

Pasta mentah, tidak diisi atau diolah dengan cara lainKelas          2371 :

Subkelas    23710 Pasta mentah, tidak diisi atau diolah dengan cara lain

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pasta dari tepung terigu23710 01 ..

10740Makaroni hijau 1902.11.00.0000123710 01 ..

10740Spagheti 1902.11.00.00002

10740Mie kering 1902.19.40.00003

10740Mie basah 1902.19.40.00004

10740Vermicelli 1902.19.40.00005

10740Mie kering berbumbu 1902.19.40.00006

10740Pasta lainnya dari tepung terigu 1902.11.00.00009

Pasta dari tepung beras23710 02 ..

10740Vermicelli beras (bihun) 1902.19.20.0000123710 02 ..

10740Tanghun 1902.19.90.00002

10740Kuetiau 1902.19.90.00003

10740Pasta lainnya dari tepung beras 1902.19.90.00099

Pasta dari tepung lainnya23710 99 ..

10740So'un 1902.19.30.0000123710 99 ..

10740Vermicelli kacang-kacangan 1902.19.40.00002

10740Misoa 1902.19.90.00003

10740Lainnya dari tepung lainnya 1902.19.90.00009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   237 Makaroni, mie, couscous dan produk farinaceous sejenis:

Pasta, dimasak, diisi atau diolah dengan cara lain; couscousKelas          2372 :

Subkelas    23721 Pasta, dimasak, diisi atau diolah secara lain (tetapi bukan sebagai hidangan pelengkap);
couscous, kecuali sebagai hidangan pelengkap

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pasta Isi bukan hidangan pelengkap 1902.20.10.0000123721 00 ..

Couscous bukan hidangan pelengkap 1902.40.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   237 Makaroni, mie, couscous dan produk farinaceous sejenis:

Pasta, dimasak, diisi atau diolah dengan cara lain; couscousKelas          2372 :

Subkelas    23722 Makanan olahan mengandung pasta yang diisi; makanan olahan dari couscous

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pasta Isi sebagai hidangan pelengkap 1902.20.10.0000123722 00 ..

Bihun instan 1902.30.10.00002

Soun instan 1902.30.20.00003

Mi instan lainnya 1902.30.30.00004

Pasta lainnya sebagai hidangan pelengkap 1902.30.40.00005

Couscous sebagai hidangan pelengkap 1902.40.00.00006
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Kopi dan tehKelas          2391 :

Subkelas    23911 Kopi, dihilangkan kafeinnya atau disangrai

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kopi biji dihilangkan kafeinnya tidak dimasak/disangrai23911 01 ..

10761Arabika WIB 0901.12.10.0000123911 01 ..

10761Robusta OIB 0901.12.10.00002

10761Arabusta 0901.12.90.00003

Kopi biji matang23911 02 ..

10761Arabika (kopi biji) 0901.21.10.0000123911 02 ..

10761Robusta (kopi biji) 0901.21.10.00002

10761Arabusta (kopi biji) 0901.21.10.00003

Kopi bubuk23911 03 ..

10761Arabika (kopi bubuk) 0901.21.20.0000123911 03 ..

10761Robusta (kopi bubuk) 0901.21.20.00002

10761Arabusta (kopi bubuk) 0901.21.20.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Kopi dan tehKelas          2391 :

Subkelas    23912 Pengganti kopi yang mengandung kopi; ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan
dengan bahan dasar daripadanya atau dengan bahan dasar kopi; chicory disangrai dan
pengganti kopi yang disangrai lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10799Pengganti kopi mengandung kopi 0901.90.20.0000123912 00 ..

10761Instant coffee 2101.11.10.00002

10761Kopi tiruan 2101.11.90.00003

10799Olahan Dengan Dasar Ekstrak 2101.12.00.00004

10799Essence kopi 2101.12.00.00005

Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya,

dan ekstrak, esens dan konsentratnya

2101.30.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Kopi dan tehKelas          2391 :

Subkelas    23913 Teh hijau (tidak difermentasi), teh  hitam (difermentasi) dan teh difermentasi sebagian, dikemas
langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Teh hijau23913 01 ..

10761Daun teh hijau 0902.10.10.0000123913 01 ..

10761Bubuk teh hijau 0902.10.90.00002

Teh hitam23913 02 ..

10761Daun teh hitam 0902.20.10.0000123913 02 ..

10761Bubuk teh hitam 0902.20.90.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Kopi dan tehKelas          2391 :

Subkelas    23914 Ekstrak, esens dan konsentrat dari teh atau mate, dan olahan dengan bahan dasar daripadanya
atau olahan dengan bahan dasar teh atau mate

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10799Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula 2101.20.10.0000123914 00 ..

10799Essence dari teh 2101.20.90.00002

10761Teh ekstrak lainnya 2101.20.90.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolahKelas          2392 :

Subkelas    23921 Lada (genus piper), diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10772Bubuk merica/lada 0904.12.10.0000023921 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolahKelas          2392 :

Subkelas    23922 Cabe dan paprika, kering (genus capsicum, pimenta), diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10772Cabe kering olahan (genus capsicum) 0904.21.90.0000123922 00 ..

10772Bubuk cabe 0904.22.10.00002

10772Bubuk lainnya dari genus capsicum, pimental) 0904.22.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolahKelas          2392 :

Subkelas    23923 Biji pala, bunga pala, kapulaga, diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10614Biji pala dikupas/dihancurkan/ditumbuk 0908.12.00.0000123923 00 ..

10772Bubuk bunga pala hitam 0908.22.00.00002

10772Bubuk bunga pala (fuli) 0908.12.00.00003

10614Bubuk kapulaga 0908.32.00.00004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolahKelas          2392 :

Subkelas    23924 Adas manis, badian, ketumbar, jintan hitam, jintan, adas pedas dan buah juniper, diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10772Bubuk adas manis 0909.62.10.0000123924 00 ..

10772Bubuk badian 0909.62.20.00002

10772Bubuk ketumbar 0909.32.00.00003

10772Bubuk jintan hitam 0909.22.00.00004

10772Bubuk jintan 0909.62.30.00005

10772Bubuk adas pulasari 0909.62.40.00006

10772Bubuk adas pedas 0909.62.40.00007

10772Bubuk juniper 0909.62.40.00008
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolahKelas          2392 :

Subkelas    23925 Kayu manis, diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10772Bubuk kayu manis 0906.20.00.0000023925 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolahKelas          2392 :

Subkelas    23926 Cengkeh (tangkai utuh), diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10772Bubuk cengkeh 0907.20.00.0000023926 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolahKelas          2392 :

Subkelas    23927 Jahe, diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10772Bubuk jahe 0910.12.00.0000023927 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolahKelas          2392 :

Subkelas    23928 Panili, diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10772Panili 0905.20.00.0000023928 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23991 Daging, sayuran, buah-buahan atau kacang olahan yang dihomogenasi; susu, tepung, tepung
kasar, pati atau ekstrak malt yang diolah, untuk bayi ytdl; makanan campuran olahan yang
homogen

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10799Daging dihomogenisasi 1602.10.10.0000023991 01 ..

Olahan Untuk Bayi23991 02 ..

10791Olahan bayi dari ekstrak malt 1901.10.10.0000123991 02 ..

10791Makanan bayi dari susu 1901.10.20.00002

10791Olahan bayi dari bubuk kacang kedelai 1901.10.30.00003

10791Olahan bayi berupa makanan medis 1901.10.91.00004

10791Olahan Untuk Bayi lainnya 1901.10.99.00005

Sayuran Dihomogenisasi23991 03 ..

10799Sayuran dalam kemasan kedap udara 2005.10.10.0000123991 03 ..

10799Sayuran bukan dalam kemasan kedap udara 2005.90.00.00002

10799Buah dihomogenisasi 2007.10.00.0000023991 04 ..

Makanan dari susu lainnya23991 05 ..

10799Makanan bubuk krim dari susu -00123991 05 ..

10799Makanan lainnya dari susu -999

10799Olahan Dihomogenisasi Lainnya 2104.20.11.0000023991 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23992 Sop dan kaldu serta olahannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10799Sop dan kaldu ikan 2104.10.99.0000123992 00 ..

10799Sop dan kaldu kepiting 2104.10.99.00002

10799Sop dan kaldu rajungan 2104.10.99.00003

10799Sop dan kaldu udang 2104.10.99.00004

10799Sop dan kaldu kerang 2104.10.99.00005

10799Sop dan kaldu cumi-cumi 2104.10.99.00006

10799Bubuk kaldu daging ayam 2104.10.19.00007

10799Bubuk kaldu daging sapi 2104.10.19.00008

10799Bubuk kaldu ikan, udang, dan sejenisnya 2104.10.99.00009

10799Bubuk kaldu dari sayur 2104.20.99.00010

10799Bubuk kaldu lainnya 2104.20.99.00011

10791Makanan bayi mengandung daging 2104.10.11.00012

Sop dan kaldu23992 01 ..

10799Sop dan kaldu ikan 2104.10.91.0000123992 01 ..

10799Sop dan kaldu kepiting 2104.10.91.00002

10799Sop dan kaldu rajungan 2104.10.91.00003

10799Sop dan kaldu udang 2104.10.91.00004

10799Sop dan kaldu kerang 2104.10.91.00005

10799Sop dan kaldu cumi-cumi 2104.10.91.00006

10799Sop dan kaldu lainnya 2104.10.91.00999

Penyedap makanan bukan kimiawi (non chemical seasoning)

berbentuk bubuk, padat dan pasta

23992 02 ..

10772Bubuk kaldu daging ayam 2104.10.10.0000123992 02 ..

10772Bubuk kaldu daging sapi 2104.10.10.00002

10772Bubuk kaldu daging lainnya 2104.10.10.00003

10772Bubuk kaldu ikan, udang dan sejenisnya004

10772Bubuk kaldu dari sayur005

10772Bubuk kaldu lainnya006

10772Penyedap makanan bukan kimiawi lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23993 Telur, tanpa kulit, dan kuning telur, segar atau diawetkan; albumin telur

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Telur, tanpa kulit, dan kuning telur, segar atau diawetkan;

albumin telur

23993 01 ..

10799Kuning telur kering 0408.11.00.0000123993 01 ..

10799Kuning telur lainnya 0408.19.00.00002

10799Telur asin 0408.91.00.00003

10799Telur pindang 0408.99.00.00004

10799Telur tanpa kulit dimasak atau diawetkan lainnya 0408.99.00.00999

10799Albumin Kering 3502.11.00.0000023993 02 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23994 Cuka dan pengganti cuka, diperoleh dari asam asetat

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10779Cuka makan 2209.00.00.0000123994 00 ..

10779Pengempuk daging (papain) 2209.00.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23995 Saus; campuran bumbu; tepung moster dan tepung kasar moster; moster olahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10779Terasi udang 2103.90.90.0000123995 00 ..

Terasi ikan002

Terasi lainnya003

10779Petis udang 2103.90.90.00004

Petis ikan005

Peti lainnya006

10771Kecap ikan 2103.90.90.00007

Kecap udang008

Kecap tiram009

Kecap kelapa010

Saus tiram011

Saus barbeque012

Saus sate013

Tepung moster014

Olahan moster015

Saus selada016

Sauce tomat017

Sauce cabe018

Purre tomat019

Sauce sayuran lainnya020

Tauco021

Bumbu gulai022

Bumbu soto023

Bumbu kare024

Bumbu opor025

Bumbu rawon026

Bumbu kare027

Bumbu gudeg028

Bumbu bali029

Bumbu nasi goreng030

Bumbu sambal goreng031

Bumbu lainnya032

Vetsin (monosodium glutamate)033

Penyedap makanan kimiawi lainnya034
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23995 Saus; campuran bumbu; tepung moster dan tepung kasar moster; moster olahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Saus, tepung dan olahan moster23995 01 ..

10819Saus tomat 2103.20.00.0000123995 01 ..

10839Tepung Moster 2103.30.00.00002

10859Olahan Moster 2103.30.00.00003

10899Saus cabe 2103.90.10.00004

10879Saus ikan 2103.90.30.00005

10799Saus Barbeque 2103.90.40.00006

10799Saus Sate 2103.90.40.00007

10799Saus Salada 2103.90.40.00008

Kecap dari kacang-kacangan23995 02 ..

10771Kecap manis 2103.10.00.0000123995 02 ..

10771Kecap asin 2103.10.00.00002

10771Kecap lainnya 2103.10.00.00999

10773Kecap kelapa 2103.10.00.0000023995 03 ..

T a u c o23995 04 ..

10771Tauco kedele 2103.90.90.0000123995 04 ..

10771Tauco dari kacang-kacangan lain 2103.90.90.00002

10771Tauco dari ampas kecap 2103.90.90.00003

10771Tauco lainnya 2103.90.90.00999

Bumbu masak23995 05 ..

10772Bumbu kari 2103.90.40.0000123995 05 ..

10772Bumbu gulai 2103.90.40.00002

10772Bumbu soto 2103.90.40.00003

10772Bumbu rendang 2103.90.40.00004

10772Bumbu gudeg 2103.90.40.00005

10772Bumbu rawon 2103.90.40.00006

10772Bumbu rujak 2103.90.40.00007

10772Bumbu pecel/gado-gado 2103.90.40.00008

10772Bumbu opor 2103.90.40.00009

10772Bumbu bali 2103.90.40.00010

10772Bumbu salad 2103.90.40.00011

10772Bumbu nasi goreng 2103.90.40.00012

10772Bumbu sambal goreng 2103.90.40.00013

10772Bumbu-bumbu lainnya 2103.90.40.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23995 Saus; campuran bumbu; tepung moster dan tepung kasar moster; moster olahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Komponen bumbu masak23995 06 ..

10772Bubuk jemuju 2103.90.90.0000223995 06 ..

10772Bubuk kunyit 2103.90.90.00003

10772Bubuk kencur 2103.90.90.00004

10772Bubuk lengkuas 2103.90.90.00005

10772Bubuk bangle 2103.90.90.00006

10772Komponen bumbu masak lainnya 2103.90.90.00999

Penyedap masakan kimiawi (chemical seasoning)23995 07 ..

10772Vetsin (monosodium glutamate) 2103.90.40.0000123995 07 ..

10772Penyedap makanan kimiawi lainnya 2103.90.40.00999

T e r a s i23995 08 ..

10779Terasi udang 2103.90.40.0000123995 08 ..

10779Terasi ikan 2103.90.40.00002

10779Terasi lainnya 2103.90.40.00999

Petis23995 09 ..

10779Petis udang 2103.90.90.0000123995 09 ..

10779Petis ikan 2103.90.90.00002

10779Petis lainnya 2103.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23996 Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati; bubuk pengembang
roti

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10779Baking powder 2103.90.90.0000123996 00 ..

Gist002

T B M003

Ragi004

Macam-macam ragi23996 01 ..

10799Ragi aktif 2102.10.00.0000123996 01 ..

10799Ragi tidak aktif 2102.20.00.00002

Bumbu Kue23996 02 ..

10779G i s t 2102.30.00.0000123996 02 ..

10779Baking powder 2102.30.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23997 Tepung kasar dan makanan olahan lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10799Tempe gembus (ampas tahu) 2106.90.99.1000123997 00 ..

10799Tempe ampas kacang-kacangan lainnya 2106.90.99.10002

10799Oncom ampas tahu 2106.90.99.10003

10799Oncom ampas kacang-kacangan lainnya 2106.90.99.10004

10799Sari tempe 2106.90.99.10005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23999 Produk makanan lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

10779Agar-agar 1302.31.00.0000123999 00 ..

10779Agar-agar kertas 1302.31.00.00002

10779Lendir dan pengental, berasal dari kacang, biji -bijian 1302.32.00.00003

10779Alkali Treated Carageenophytes (ATC) 1302.39.10.10004

10779Semirefine Cargeenan (SRC) 1302.39.10.10005

10779Refined Carageenan (RC) 1302.39.10.10006

10779Khitin/khitosan 1905.90.90.00010

10779Gelatin 1905.90.90.00011

10779Sari malt 1901.90.20.00012

10733Dodol rumput laut 1905.90.90.00013

10733Dodol nangka 1905.90.90.00014

10733Dodol nanas 1905.90.90.00015

10733Dodol tomat 1905.90.90.00016

10792Dodol ketan 1905.90.90.00017

10792Dodol lainnya 1905.90.90.00018

Getah dan ekstrak nabati dari pyrethrum 1302.20.00.00019

Zat pektik, pektinat dan pektat 1302.19.40.00020

Opiatum, opiumconcentratum, pantopon 1302.11.10.00021

10794Kerupuk ikan 1901.90.99.90022

10794Kerupuk kulit ikan 1901.90.99.90023

10794Kerupuk udang 1901.90.99.10024

10794Kerupuk pati 1901.90.99.90025

10794Kerupuk singkong 1901.90.99.90026

10794Kerupuk lainnya 1901.90.99.90027

10794Kerupuk kulit 1901.90.99.90028

10794Kerupuk lainnya 1901.90.99.90029

keripik paru030

Keripik bekicot031

10794Rengginang ikan 1901.90.99.90032

Rengginang terasi033

Rengginang udang034

Jipang035

10792Tape singkong 2106.90.99.10036

10792Tape ketan putih 2106.90.99.10037

10792Tape ketan hitam 2106.90.99.10038

10792Tape lainnya 2106.90.99.10039

10779Essence 2106.90.91.00040

10779Kelapa parut kering 2106.90.99.00041
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23999 Produk makanan lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

04223999 00 ..

10779Bumbu kue lainnya yang sejenis 2106.90.99.10043

10779Kwaci 2106.90.99.10044

10779Sarang burung 2106.90.99.10045

10779Kue brem 2106.90.99.10046

10399Tempe bongkrek 2106.90.99.10047

10399Tempe gembus (ampas tahu) 2106.90.99.10048

10399Oncom kacang tanah 2106.90.99.10049

10399Oncom kacang kedele 2106.90.99.10050

10399Oncom ampas tahu 2106.90.99.10051

10399Oncom ampas kacang-kacangan lainnya 2106.90.99.10052

Tempoyak 2106.90.99.10053

10731Ting-ting jahe 2106.90.99.10054

10731Ting-ting beras 2106.90.99.10055

10510Makanan bubuk krim dari susu056

21021Sediaan galenik ekstrak kental dari belladona herba057

21021Sediaan galenik ekstrak kering/padat dari nabati058

21021Sediaan gelenik vina dari nabati059

21021Sediaan galenik ekstrak cair dari thymi herba060

21021Sediaan galenik ekstrak cair dari nabati lainnya061

21021Sediaan galenik ekstrak kental dari nabati lainnya062

10792Sarikaya063

Narcotic opium064

Candu lainnya065

Getah dan ekstrak nabati dari akar manis066

Getah dan ekstrak nabati dari buah hop067

10779Makanan lainnya 2106.90.99.10999

Makanan/bahan makanan dari kelapa23999 01 ..

10773Santan pekat kelapa 2106.90.70.0000123999 01 ..

10773Nata decoco (sari kelapa) 2106.90.70.00002

10773Kelapa parut kering 2106.90.70.00003

10773Makanan/bahan makanan lainnya dari kelapa 2106.90.70.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23999 Produk makanan lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Bumbu kue23999 02 ..

10779T B M 2106.90.69.0000423999 02 ..

10779V X 2106.90.69.00005

10779Bumbu kue lainnya 2106.90.69.00999

Makanan lainnya23999 03 ..

10779Sarang burung00123999 03 ..

10779Kue brem002

10779Tempe bongkrek 2106.90.99.10003

Tape23999 04 ..

10792Tape singkong00123999 04 ..

10792Tape ketan putih002

10792Tape ketan hitam003

10792Tape lainnya999

10792Macam-macam dodol00023999 05 ..

Keripik23999 06 ..

10794Keripik pisang00123999 06 ..

10794Keripik bayam002

10794Keripik paru003

10794Keripik bekicot004

10794Keripik kentang005

10794Keripik gadung006

10794Keripik nangka007

10794Keripik nanas008

10794Keripik lainnya999

P e y e k23999 07 ..

10794Peyek teri00523999 07 ..

10794Peyek udang006

10794Peyek lainnya999

Kerupuk23999 08 ..

10794Kerupuk udang00123999 08 ..

10794Kerupuk ikan002

10794Kerupuk pati (kerupuk terung)003

10794Kerupuk singkong004

10794Kerupuk lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          23 Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; produk makanan lainnya:

Kelompok   239 Produk makanan ytdl:

Produk makanan lainnyaKelas          2399 :

Subkelas    23999 Produk makanan lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Emping23999 09 ..

10794Emping melinjo00123999 09 ..

10794Emping ketan002

10794Emping beras003

10794Emping teki004

10794Emping jengkol005

10794Emping jagung006

10794Emping lainnya999

Ceriping23999 10 ..

10794Ceriping kentang00123999 10 ..

10794Ceriping pisang002

10794Ceriping ubi kayu/singkong003

10794Ceriping gadung004

10794Ceriping tales005

10794Ceriping lainnya999

Sejenis kerupuk23999 11 ..

10794Kerupuk kulit00123999 11 ..

10794O  p  a  k002

10794Sejenis kerupuk lainnya999

Produk Makanan Lainnya23999 12 ..

10799K w a c i00123999 12 ..

107991302.31.00.00

10799Sukade (kulit jeruk kering)002

107991302.32.00.00

10799Tempoyak003

107991302.19.20.00

10799Ting-ting jahe004

107991302.19.40.00

10799Ting-ting beras005

107991302.20.00.00

10799Opiatum, Opium Concentratum, Pantopon 2106.90.99.00006

10799Produk makanan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   241 Etil alkohol; alkohol, sopi manis dan minuman yang mengandung alkohol lainnya:

Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol  80% atau lebih menurut volumenyaKelas          2411 :

Subkelas    24110 Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol  80% atau lebih menurut volumenya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Methanol 2207.10.00.0000124110 00 ..

Ethanol 2207.10.00.00002

Fatty Alcohol 2207.10.00.00003

Alkohol dan alkohol lemak lainnya 2207.10.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   241 Etil alkohol; alkohol, sopi manis dan minuman yang mengandung alkohol lainnya:

Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol  kurang dari 80% menurut volumenya;
alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya

Kelas          2413 :

Subkelas    24131 Alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya dengan kadar alkohol sekitar 40% menurut
volumenya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

B r a n d y 2208.20.50.0000124131 00 ..

Penyulingan Anggur 2208.20.90.00002

W h i s k y 2208.30.00.00003

R  u  m 2208.40.00.00004

T a f i a 2208.40.00.00005

G  i  n 2208.50.00.00006

G e n e v a 2208.50.00.00007

Vodka 2208.60.00.00008

Sopi manis (liqueurs) 2208.70.00.00009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   241 Etil alkohol; alkohol, sopi manis dan minuman yang mengandung alkohol lainnya:

Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol  kurang dari 80% menurut volumenya;
alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya

Kelas          2413 :

Subkelas    24139 Minuman beralkohol dan etil alkohol yang tidak didenaturasi lainnya dengan kadar alkohol
kurang dari 80% menurut volumenya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Minuman beralkohol golongan C (etanol 20% 55%)24139 01 ..

11010S a m s o 2208.90.10.0000124139 01 ..

11010A  r  a  k 2208.90.50.00002

11010T u a k 2208.90.60.00003

11010B i t t e r 2208.90.70.00004

11010Pencampuran minuman keras 2208.90.90.00005

11010Minuman beralkohol golongan C lainnya 2208.90.90.00999

11010Minuman beralkohol golongan B (etanol 5% 20%) 2208.90.90.0000024139 02 ..

11010Minuman beralkohol golongan A (etanol 1% 5%) 2208.90.90.0000024139 03 ..

11040Minuman beralkohol kurang dari 1% 2208.90.90.0000024139 04 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   242 Anggur:

Minuman fermentasi dari buah anggur segar, dibubuhi perasa atau tidak; grape mustKelas          2421 :

Subkelas    24211 Minuman fermentasi pancar dari buah anggur segar

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

11020Anggur pancar (sparkling wines) 2204.10.00.0000024211 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   242 Anggur:

Minuman fermentasi dari buah anggur segar, dibubuhi perasa atau tidak; grape mustKelas          2421 :

Subkelas    24212 Minuman fermentasi dari buah anggur segar, kecuali minuman fermentasi pancar; grape must

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

11020Anggur dari air buah anggur 2204.29.13.0000124212 00 ..

11020Anggur dari peragian air buah anggur 2204.21.11.00002

11020Lainnya 2204.21.21.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   242 Anggur:

Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat
nabati atau zat beraroma

Kelas          2422 :

Subkelas    24220 Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat
nabati atau zat beraroma

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

11020Anggur dari buah anggur segar 2205.10.10.0000124220 00 ..

11020Anggur lain dari buah anggur segar 2205.90.10.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   242 Anggur:

Fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dan minuman fermentasi lainnya, kecuali
fermentasi dari buah anggur segar dan bir yang dibuat dari malt

Kelas          2423 :

Subkelas    24230 Fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dan minuman fermentasi lainnya, kecuali
fermentasi dari buah anggur segar dan bir yang dibuat dari malt

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Anggur golongan B (etanol 5% 20%)24230 01 ..

11020Anggur dari buah apel 2206.00.10.0000124230 01 ..

11020Anggur beras (sake) 2206.00.20.00002

11020Toddy 2206.00.30.00003

11020Sandy 2206.00.40.00004

11020Anggur dari beras lainnya 2206.00.91.00005

11020Anggur dari buah pir 2206.00.99.00006

11020Anggur dari buah nenas 2206.00.99.00007

11020Anggur dari buah gowok 2206.00.99.00008

11020Anggur dari buah jambu mete 2206.00.99.00009

11020Anggur dari air sayuran 2206.00.99.00010

11020M a l a g a 2206.00.99.00011

11020P u t o w 2206.00.99.00012

11020Anggur golongan B lainnya 2206.00.99.00999

11020Anggur golongan C lainnya 2206.00.99.0000024230 02 ..

11020Anggur madu 2206.00.99.0000024230 03 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   243 Malt liquor dan malt:

Bir terbuat dari maltKelas          2431 :

Subkelas    24310 Bir terbuat dari malt

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

B  i  r24310 01 ..

11030Bir hitam 2203.00.10.0000124310 01 ..

11030Bir biasa 2203.00.10.00002

Minuman lainnya yang mengandung malt24310 02 ..

11030P o r t e r 2203.00.10.0000124310 02 ..

11030A  l  e 2203.00.90.00002

11030S  t  o  u  t 2203.00.90.00003

11030Minuman lainnya yang mengandung malt 2203.00.90.00999

11030Hasil ikutan/sisa industri anggur dan sejenisnya -00024310 98 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   243 Malt liquor dan malt:

Malt, disangrai maupun tidakKelas          2432 :

Subkelas    24320 Malt, disangrai maupun tidak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

11030Malt,  tidak disangrai 1107.10.00.0000124320 00 ..

11030Malt, disangrai 1107.20.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   244 Minuman ringan; air mineral dalam botol:

Air dalam botol, tidak mengandung bahan pemanis ataupun perasaKelas          2441 :

Subkelas    24410 Air dalam botol, tidak mengandung bahan pemanis ataupun perasa

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

11050Air mineral alami 2201.10.00.1000124410 00 ..

11050Air minum dalam kemasan 2201.10.00.10002

11040Air soda 2201.10.00.20003

Es dan salju 2201.90.10.00004

11050Air minum destilasi atau air minum demineralisasi 2201.90.90.10005

11090Air Lainnya 2201.90.90.90999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          24 Minuman:

Kelompok   244 Minuman ringan; air mineral dalam botol:

Minuman kalori tidak mengandung alkohol lainnyaKelas          2449 :

Subkelas    24490 Minuman kalori tidak mengandung alkohol lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Minuman tidak mengandung CO224490 01 ..

11040Air dengan aroma susu (minuman) 2202.10.10.0000124490 01 ..

11040Air dengan aroma markisa 2202.10.10.00002

11040Air dengan aroma jambu 2202.10.10.00003

11040Air dengan aroma nenas 2202.10.10.00004

11040Air dengan aroma jeruk 2202.10.10.00005

11040Air dengan aroma sirsak 2202.10.10.00006

11040Air dengan aroma buah anggur 2202.10.10.00007

11040Air dengan aroma beras kencur 2202.10.10.00008

11040Air dengan aroma temulawak 2202.10.10.00009

11040Air dengan aroma teh 2202.10.10.00010

11040Air dengan aroma tebu 2202.10.10.00011

11040Air dengan aroma kopi 2202.10.10.00012

11040Air dengan aroma asem 2202.10.10.00013

11040Air dengan aroma coklat (cocoa) 2202.10.10.00014

11040Minuman lainnya yang tidak mengandung CO2 2202.10.10.00999

Minuman ringan mengandung CO224490 02 ..

11040Krim soda 2202.10.10.0000124490 02 ..

11040L i m u n 2202.10.90.00002

11040Minuman ringan lainnya mengandung CO2 2202.10.90.00999

11040Minuman susu UHT diberi flavour 2202.90.10.0000024490 03 ..

11040Minuman susu kedelai 2202.90.20.0000024490 04 ..

Minuman bernutrisi tinggi24490 05 ..

11040Sari pati ayam 2202.90.30.0000124490 05 ..

11040Sari tempe 2202.90.30.00002

11040Minuman bernutrisi tinggi lainnya 2202.90.30.00999

11050L a i n n y a 2202.90.90.0000024490 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          25 Produk tembakau:

Kelompok   250 Produk tembakau:

Daun tembakau tanpa tangkai/tulang daunKelas          2501 :

Subkelas    25010 Daun tembakau tanpa tangkai/tulang daun

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Tembakau tanpa tulang daun jenis virginia00125010 00 ..

Tembakau tanpa tulang daun jenis besuki002

Tembakau tanpa tulang daun jenis deli003

Tembakau tanpa tulang daun jenis vorstenland004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          25 Produk tembakau:

Kelompok   250 Produk tembakau:

Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret dari tembakau atau pengganti tembakauKelas          2502 :

Subkelas    25020 Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret dari tembakau atau pengganti tembakau

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

SKT (rokok/sigaret kretek tangan)25020 01 ..

12011SKT tanpa filter00125020 01 ..

12011SKT pakai filter002

SKM (rokok/sigaret kretek mesin)25020 02 ..

12011SKM tanpa filter00125020 02 ..

12011SKM pakai filter002

Rokok putih25020 03 ..

12012Rokok putih tanpa filter00125020 03 ..

12012Rokok putih pakai filter002

Rokok cerutu25020 04 ..

12019Rokok cerutu00125020 04 ..

12019Rokok cerutu manila002

12019Rokok cerutu lainnya999

Rokok lainnya25020 05 ..

12019Rokok kelembak/ kemenyan00125020 05 ..

12019Rokok kelobot/kawung002

12019Rokok lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          25 Produk tembakau:

Kelompok   250 Produk tembakau:

Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi"
atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau

Kelas          2509 :

Subkelas    25090 Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi"
atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Tembakau rajangan25090 01 ..

12091Tembakau rokok00125090 01 ..

12091Tembakau dihomogenisasi/dibentuk kembali002

12091Tembakau "beedies"003

12091Tembakau senggruk004

12091Tembakau mole005

12091Tembakau lempengan/susur006

12091Tembakau krosok007

12091Tembakau rajangan lainnya999

Hasil lain dari tembakau25090 02 ..

12099Tembakau bersaus00125090 02 ..

12099Tembakau lainnya999

Bumbu rokok25090 03 ..

12099Kelembak menyan00125090 03 ..

12099Kelembak bubuk002

12099Saus rokok/tembakau003

12099Rajangan cengkeh004

12099U  w  u  r005

12099Sari dan essen tembakau006

12099Bumbu rokok lainnya999

Komponen rokok25090 04 ..

12099K l o b o t00125090 04 ..

12099K a w u n g002

12099Filter rokok003

12099Komponen rokok lainnya999

Tembakau lembaran lainnya00025090 05 ..

12091Tembakau lainnya00025090 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   261 Serat tekstil alami siap pintal:

Sutra mentah (tidak dipintal)Kelas          2611 :

Subkelas    26110 Sutra mentah (tidak dipintal)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13111Sutra mentah (tidak dipintal)00026110 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   261 Serat tekstil alami siap pintal:

Wol, tidak berlemak atau dikarbonasi, tidak digaruk atau disisirKelas          2613 :

Subkelas    26130 Wol, tidak berlemak atau dikarbonasi, tidak digaruk atau disisir

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13111Serat wool yang dihilangkan lemaknya00126130 00 ..

13111Serat wool yang dikarbonisasi002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   261 Serat tekstil alami siap pintal:

Noil dari wol atau dari bulu halus hewanKelas          2614 :

Subkelas    26140 Noil dari wol atau dari bulu halus hewan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13111Limbah/noil benang wool00126140 00 ..

13111Limbah/noil serat wool002

13111Limbah/noil serat hewani lainnya003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   261 Serat tekstil alami siap pintal:

Wol dan bulu halus atau kasar hewan, digaruk atau disisirKelas          2615 :

Subkelas    26150 Wol dan bulu halus atau kasar hewan, digaruk atau disisir

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13111Wool yang digaruk dan disisir00126150 00 ..

13111Bulu Hewan Halus yang digaruk dan disisir002

13111Bulu Hewan Kasar yang digaruk dan disisir003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   261 Serat tekstil alami siap pintal:

Kapas, digaruk atau disisirKelas          2616 :

Subkelas    26160 Kapas, digaruk atau disisir

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13111Kapas yang digaruk dan disisir00026160 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   261 Serat tekstil alami siap pintal:

Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya, (kecuali lena, true hemp dan rami), diolah tetapi
tidak dipintal; tow dan sisaan dari serat tersebut

Kelas          2617 :

Subkelas    26170 Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya, (kecuali lena, true hemp dan rami), diolah tetapi
tidak dipintal; tow dan sisaan dari serat tersebut

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13111Serat jute/goni yang disiapkan00126170 00 ..

13111Limbah serat jute/goni002

13111Limbah tekstil kulit pohon lainnya003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   261 Serat tekstil alami siap pintal:

Serat tekstil dari nabati lainnya, diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisaan dari serat tersebutKelas          2619 :

Subkelas    26190 Serat tekstil dari nabati lainnya, diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisaan dari serat tersebut

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Serat tekstil dari nabati lainnya, diolah tetapi tidak dipintal; tow

dan sisaan dari serat tersebut

26190 01 ..

13111Serat rami yang disiapkan00126190 01 ..

13111Serat sisal yang disiapkan002

13111Serat kelapa yang disiapkan003

13111Serat abaca004

13111Serat lena yang disiapkan005

13111Serat henep yang disiapkan006

13111Serat agave yang disiapkan007

13111Serat nabati lainnya yang disiapkan999

13111Limbah serat nabati lainnya00026190 02 ..

13111Limbah benang nabati lainnya00026190 03 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   262 Serat staple tekstil buatan yang diolah untuk dipintal:

Serat staple sintetik, digaruk, disisir atau diproses dengan cara lain untuk dipintalKelas          2621 :

Subkelas    26210 Serat staple sintetik, digaruk, disisir atau diproses dengan cara lain untuk dipintal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13111Acrylic/modacrylic00126210 00 ..

13111Polyester002

13111Polyamide003

13111Serat Sintetis Putus-putus (stapel) Lainnya004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   262 Serat staple tekstil buatan yang diolah untuk dipintal:

Serat staple tiruan, digaruk, disisir atau diproses dengan cara lain untuk dipintalKelas          2622 :

Subkelas    26220 Serat staple tiruan, digaruk, disisir atau diproses dengan cara lain untuk dipintal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13111Viscose Rayon00126220 00 ..

13111Cellulose acetate002

13111Serat Regenerasi/tiruan Putusputus Lainnya003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami:

Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra; benang sutra untuk bedahKelas          2631 :

Subkelas    26310 Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra; benang sutra untuk bedah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13112Benang sutera00126310 00 ..

13113Benang jahit dari sutera002

13131Benang kelantang sutera003

13131Benang celup sutera004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami:

Benang wol, mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya, tidak  disiapkan untuk
penjualan eceren

Kelas          2632 :

Subkelas    26320 Benang wol, mengandung wol 85% atau lebih menurut beratnya, tidak  disiapkan untuk
penjualan eceren

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13112Benang wool00026320 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami:

Benang wol, mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk
penjualan eceran

Kelas          2633 :

Subkelas    26330 Benang wol, mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk
penjualan eceran

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang pintal dari campuran serat alam/buatan (stapel)26330 01 ..

13112Benang pintal dari serat wol dicampur dengan kapas00126330 01 ..

13112Benang pintal dari serat wol dicampur dengan poliuretan002

13112Benang pintal dari serat wol dicampur dengan serat tiruan

lainnya

003

13112Benang pintal dari serat wol dicampur dengan serat lainnya999

Kain tenun26330 02 ..

Kain tenun dari wol yang digaruk, dicampur dengan serat

lainnya

00126330 02 ..

Kain tenun dari wol yang disisir, dicampur dengan serat lainnya002

13132Kain kelantang dari wol yang digaruk dicampur dengan serat

lainnya

00026330 03 ..

13131Benang kelantang wol00026330 04 ..

13131Benang celup wol00026330 05 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami:

Benang wol, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang dari bulu halus atau kasar hewan
atau bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun
tidak

Kelas          2634 :

Subkelas    26340 Benang wol, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang dari bulu halus atau kasar hewan
atau bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun
tidak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13112Benang Kapas Tunggal00026340 01 ..

Benang wol, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang

dari bulu halus atau kasar hewan atau bulu kuda (termasuk

benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran

maupun tidak

26340 02 ..

13112Benang kapas tunggal dari serat tidak disisir00126340 02 ..

13112Benang kapas tunggal dari serat disisir002

13112Benang kapas rangkap dari serat tidak disisir003

13112Benang kapas rangkap dari serat disisir004

13112Benang kait kapas005

13112Benang sulam kapas006

13112Benang lainnya dari kapas999

Benang kelantang dari kapas (mengandung kapas 85 % atau

lebih)

26340 03 ..

13131Benang kelantang kapas tunggal dari serat tidak disisir00126340 03 ..

13131Benang kelantang kapas tunggal dari serat disisir002

13131Benang kelantang kapas rangkap dari serat tidak disisir003

13131Benang kelantang kapas rangkap dari serat disisir004

13131Benang kelantang kait kapas005

13131Benang kelantang sulam kapas006

13131Benang kelantang lainnya dari kapas999

Benang celup dari kapas (mengandung kapas 85 % atau lebih)26340 04 ..

13131Benang celup kapas tunggal dari serat tidak disisir00126340 04 ..

13131Benang celup kapas tunggal dari serat disisir002

13131Benang celup kapas rangkap dari serat tidak disisir003

13131Benang celup kapas rangkap dari serat disisir004

13131Benang celup kait kapas lebih dari 85% menurut beratnya005

13131Benang celup sulam kapas lebih dari 85% menurut beratnya006

13131Benang celup lainnya dari kapas lebih dari 85% menurut

beratnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami:

Benang wol, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang dari bulu halus atau kasar hewan
atau bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun
tidak

Kelas          2634 :

Subkelas    26340 Benang wol, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang dari bulu halus atau kasar hewan
atau bulu kuda (termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk penjualan eceran maupun
tidak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang hasil proses merserisasi26340 05 ..

13131Benang kapas tunggal dari serat tidak disisir dimerserisasi00126340 05 ..

13131Benang kapas tunggal dari serat disisir dimerserisasi002

13131Benang kapas rangkap dari serat tidak disisir dimerserisasi003

13131Benang kapas rangkap  dari serat disisir dimerserisasi004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami:

Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnyaKelas          2637 :

Subkelas    26370 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang celup dari kapas (mengandung kapas 85 % atau lebih)26370 01 ..

13131Benang celup kait kapas kurang dari 85% menurut beratnya00126370 01 ..

13131Benang celup sulam kapas kurang dari 85% menurut beratnya002

13131Benang celup lainnya dari kapas kurang dari 85% menurut

beratnya

999

Benang hasil proses merserisasi26370 02 ..

13131Benang kapas lainnya, dimerserisasi00126370 02 ..

13131Benang dari campuran serat mengandung kapas dimerserisasi002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami:

Benang dari serat tekstil nabati selain dari kapas (termasuk lena, serat jute, serat sabut kelapa
dan true hemp); benang kertas

Kelas          2638 :

Subkelas    26380 Benang dari serat tekstil nabati selain dari kapas (termasuk lena, serat jute, serat sabut kelapa
dan true hemp); benang kertas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang pintal dari serat tekstil nabati lainnya (selain kapas)26380 01 ..

13112Benang lena, tunggal00126380 01 ..

13112Benang lena, rangkap002

13112Benang goni/karung (yute/rossela/ kenaf), tunggal003

13112Benang goni/karung (yute/rossela/ kenaf), rangkap004

13112Benang serat tekstil kulit pohon lainnya, tunggal005

13112Benang serat tekstil kulit pohon lainnya, rangkap006

13112Benang henep asli007

13112Benang serat kelapa008

13112Benang abaca (pisang manila)009

13112Benang rami010

13112Benang agave011

13112Benang sisal012

13112Benang pintal dari serat tekstil nabati lainnya999

13113Benang jahit dari serat tekstil nabati lainnya (selain kapas)00026380 02 ..

Benang Kertas00026380 03 ..

Benang kelantang dari serat tekstil nabati lainnya (selain

kapas)

26380 04 ..

13131Benang kelantang lena, tunggal00126380 04 ..

13131Benang kelantang lena, rangkap002

13131Benang kelantang goni/karung (yute/russela/kenaf), tunggal003

13131Benang kelantang goni/karung (yute/russela/kenaf), rangkap004

13131Benang kelantang serat tekstil kulit pohon lainnya, tunggal005

13131Benang kelantang serat tekstil kulit pohon lainnya, rangkap006

13131Benang kelantang serat kelapa007

13131Benang kelantang henep asli008

13131Benang kelantang (abaca) henep manila009

13131Benang kelantang rami010

13131Benang kelantang agave011

13131Benang kelantang sisal012

13131Benang kelantang dari serat tekstil nabati lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami:

Benang dari serat tekstil nabati selain dari kapas (termasuk lena, serat jute, serat sabut kelapa
dan true hemp); benang kertas

Kelas          2638 :

Subkelas    26380 Benang dari serat tekstil nabati selain dari kapas (termasuk lena, serat jute, serat sabut kelapa
dan true hemp); benang kertas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang jahit kelantang dari serat nabati lainnya00026380 05 ..

Benang celup dari serat tekstil nabati lainnya (selain kapas)26380 06 ..

Benang celup lena, tunggal00126380 06 ..

Benang celup lena, rangkap002

Benang celup goni/karung (yute/ russela/kenaf), tunggal003

Benang celup goni/karung (yute/ russela/kenaf), rangkap004

Benang celup dari serat tekstil kulit pohon lainnya, tunggal005

Benang celup dari serat tekstil kulit pohon lainnya, rangkap006

Benang celup henep asli007

Benang celup (abaca) henep manila008

Benang celup rami009

Benang celup agave010

Benang celup sisal011

Benang celup dari serat tekstil nabati lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang jahit dari filamen buatan atau serat stapleKelas          2641 :

Subkelas    26410 Benang jahit dari filamen buatan atau serat staple

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang jahit dari serat buatan/ sintetik (filamen)26410 01 ..

13113Benang jahit filamen sintetik dari nilon (poliamida)00126410 01 ..

13113Benang jahit filamen sintetik dari poliester002

13113Benang jahit filamen sintetik dari akrilik (modakrilik)003

13113Benang jahit filamen sintetik dari serat lainnya004

13113Benang jahit filamen tiruan dari rayon viskosa005

13113Benang jahit filamen tiruan dari asetat006

13113Benang jahit filamen tiruan dari serat lainnya999

Benang jahit dari serat buatan/ sintetik (stapel)26410 02 ..

13113Benang jahit mengandung serat stapel sintetik00126410 02 ..

13113Benang jahit mengandung serat stapel tiruan rayon002

13113Benang jahit mengandung serat stapel tiruan lainnya999

Benang jahit dari campuran serat alam/buatan (stapel)26410 03 ..

13113Benang jahit dari campuran serat stapel poliester dengan

kapas

00126410 03 ..

13113Benang jahit dari campuran serat stapel poliester dengan wol002

13113Benang jahit dari campuran serat stapel poliester dengan rayon003

13113Benang jahit dari campuran serat stapel poliester dengan serat

tiruan lainnya

004

13113Benang jahit dari campuran serat stapel  poliester  dengan

serat lainnya

005

13113Benang jahit  dari serat nilon dicampur dengan kapas006

13113Benang  jahit dari serat nilon dicampur dengan wol007

13113Benang jahit  dari serat nilon dicampur dengan rayon008

13113Benang jahit  dari serat nilon dicampur  dengan  serat tiruan

lainnya

009

13113Benang jahit  dari serat nilon dicampur dengan serat lainnya010

13113Benang jahit  dari serat rayon dicampur dengan kapas011

13113Benang jahit  dari serat rayon dicampur dengan wool012

13113Benang jahit  dari serat rayon dicampur  dengan  serat tiruan

lainnya

013

13113Benang jahit  dari serat rayon dicampur dengan serat lainnya014

13113Benang jahit  dari serat akrilik dicampur dengan kapas015

13113Benang jahit  dari serat akrilik dicampur dengan wol016

13113Benang jahit  dari serat akrilik dicampur dengan rayon017

13113Benang jahit  dari serat akrilik dicampur  dengan  serat  tiruan

lainnya

018

13113Benang jahit  dari serat akrilik dicampur dengan serat lainnya019

13113Benang jahit  dari serat wol dicampur dengan kapas020

13113Benang jahit  dari serat wol dicampur dengan poliuretan021
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang jahit dari filamen buatan atau serat stapleKelas          2641 :

Subkelas    26410 Benang jahit dari filamen buatan atau serat staple

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang jahit dari campuran serat alam/buatan (stapel)26410 03 ..

13113Benang jahit  dari serat wol dicampur dengan serat tiruan

lainnya

02226410 03 ..

13113Benang jahit  dari serat wol dicampur dengan serat lainnya023

13113Benang jahit dari campuran serat lainnya999

Benang Jahit Kelantang26410 04 ..

Benang jahit kelantang dari serat buatan/sintetik (filamen)00126410 04 ..

Benang jahit kelantang dari serat buatan/sintetik (stapel)002

Benang jahit kelantang dari campuran serat alam/buatan

(stapel)

003

Benang jahit kelantang lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang dari filamen buatan, rangkap atau dibentuk kabel (selain dari benang jahit, benang
berkekuatan tinggi dari poliamida, poliester atau rayon viskose), tidak disiapkan  untuk
penjualan eceran; benang filamen buatan (selain benang jahit), disiapkan untuk penjualan
eceran

Kelas          2642 :

Subkelas    26420 Benang dari filamen buatan, rangkap atau dibentuk kabel (selain dari benang jahit, benang
berkekuatan tinggi dari poliamida, poliester atau rayon viskose), tidak disiapkan  untuk
penjualan eceran; benang filamen buatan (selain benang jahit), disiapkan untuk penjualan
eceran

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang  celup  filamen  sintetik rangkap dari nilon (poliamida)00126420 00 ..

Benang  celup  filamen  sintetik rangkap dari poliester002

Benang  celup  filamen  sintetik rangkap dari bahan lainnya003

Benang  celup  filamen  sintetik lainnya004

Benang celup filamen tiruan rangkap dari rayon viskosa005

Benang celup filamen tiruan rangkap dari asetat selulosa006

Benang celup filamen tiruan rangkap dari bahan lainnya007

Benang celup filamen tiruan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, mengandung serat 85% atau lebih
menurut beratnya

Kelas          2643 :

Subkelas    26430 Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, mengandung serat 85% atau lebih
menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang pintal dari serat buatan/ sintetik (stapel)26430 01 ..

13112Benang tunggal mengandung serat stapel nilon (poliamida)00126430 01 ..

13112Benang tunggal mengandung serat stapel polister002

13112Benang tunggal mengandung serat stapel akrilik (modakrilik)003

13112Benang tunggal lainnya mengandung serat stapel sintetik004

13112Benang tunggal mengandung serat stapel akrilik lainnya005

13112Benang rangkap mengandung serat stapel nilon (poliamida)006

13112Benang rangkap mengandung serat stapel poliester007

13112Benang rangkap mengandung serat stapel akrilik (modakrilik)008

13112Benang rangkap mengandung serat stapel sintetik lainnya009

13112Benang lainnya mengandung serat stapel sintetik999

Benang kelantang dari serat buatan/sintetik (stapel)26430 02 ..

13131Benang kelantang tunggal mengandung serat stapel

nilon/poliamida

00126430 02 ..

13131Benang kelantang tunggal mengandung serat stapel poliester002

13131Benang kelantang tunggal mengandung serat stapel akrilik

(modakrilik)

003

13131Benang kelantang tunggal mengandung serat stapel sintetik004

13131Benang kelantang tunggal mengandung serat stapel sintetik

lainnya

005

13131Benang kelantang rangkap mengandung serat stapel nilon

(poliamida)

006

13131Benang kelantang rangkap mengandung serat stapel poliester007

13131Benang kelantang rangkap mengandung serat stapel akrilik

(modakrilik)

008

13131Benang kelantang rangkap mengandung serat stapel sintetik

lainnya

009

13131Benang kelantang rajut mengandung serat stapel sintetik 85%

atau lebih menurut beratnya

010

13131Benang kelantang sulam mengandung serat stapel sintetik

85% atau lebih menurut beratnya

011

13131Benang kelantang lainnya mengandung serat stapel sintetik

85% atau lebih menurut beratnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, mengandung serat 85% atau lebih
menurut beratnya

Kelas          2643 :

Subkelas    26430 Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, mengandung serat 85% atau lebih
menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang celup dari serat buatan/ sintetik (stapel)26430 03 ..

13131Benang celup tunggal mengandung serat stapel nilon

(poliamida)

00126430 03 ..

13131Benang celup tunggal mengandung serat stapel poliester002

13131Benang celup tunggal mengandung serat stapel akrilik

(modakrilik)

003

13131Benang celup tunggal lainnya mengandung serat stapel sintetik004

13131Benang celup rangkap mengandung serat stapel nilon

(poliamida)

005

13131Benang celup rangkap mengandung serat stapel poliester006

13131Benang celup rangkap mengandung serat stapel akrilik

(modakrilik)

007

13131Benang celup rangkap mengandung serat stapel sintetik

lainnya

008

13131Benang celup rajut mengandung serat stapel sintetik 85% atau

lebih menurut beratnya

009

13131Benang celup sulam mengandung serat stapel sintetik 85%

atau lebih menurut beratnya

010

13131Benang celup lainnya mengandung serat stapel sintetik 85%

atau lebih menurut beratnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya

Kelas          2644 :

Subkelas    26440 Benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang pintal dari campuran serat alam/buatan (stapel)26440 01 ..

13112Benang pintal dari campuran serat stapel poliester dengan

kapas (P/C)

00126440 01 ..

13112Benang pintal dari campuran serat stapel poliester dengan wol002

13112Benang pintal dari campuran serat stapel poliester dengan

rayon (P/R)

003

13112Benang pintal dari campuran serat stapel poliester dengan

serat tiruan lainnya

004

13112Benang pintal dari campuran serat stapel  poliester  dengan

serat lainnya

005

13112Benang pintal dari serat nilon dicampur dengan kapas006

13112Benang pintal dari serat nilon dicampur dengan wol007

13112Benang pintal dari serat nilon dicampur dengan rayon008

13112Benang pintal dari serat nilon dicampur  dengan  serat tiruan

lainnya

009

13112Benang pintal dari serat nilon dicampur dengan serat lainnya010

13112Benang pintal dari serat rayon dicampur dengan kapas011

13112Benang pintal dari serat rayon dicampur dengan wol012

13112Benang pintal dari serat rayon dicampur dengan serat lainnya013

13112Benang pintal dari serat akrilik dicampur dengan kapas014

13112Benang pintal dari serat akrilik dicampur dengan wol015

13112Benang pintal dari serat akrilik dicampur dengan rayon016

13112Benang pintal dari serat akrilik dicampur dengan serat lainnya017

Benang kelantang dari campuran serat alam/buatan (stapel)26440 02 ..

13131Benang kelantang dari campuran serat stapel poliester dengan

kapas (P/C)

00126440 02 ..

13131Benang kelantang dari campuran serat stapel poliester dengan

wol (P/W)

002

13131Benang kelantang dari campuran serat stapel poliester dengan

rayon (P/R)

003

13131Benang kelantang dari campuran serat stapel poliester dengan

serat tiruan lainnya

004

13131Benang kelantang dari campuran serat stapel poliester dengan

serat lainnya

005

13131Benang kelantang dari serat nilon dicampur dengan kapas

(N/C)

006

13131Benang kelantang dari serat nilon dicampur dengan wol (N/W)007

13131Benang kelantang dari serat nilon dicampur dengan rayon

(N/R)

008

13131Benang kelantang dari serat nilon dicampur  dengan  serat009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya

Kelas          2644 :

Subkelas    26440 Benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang kelantang dari campuran serat alam/buatan (stapel)26440 02 ..

tiruan lainnya26440 02 ..

13131Benang kelantang dari serat nilon dicampur dengan serat

lainnya

010

13131Benang kelantang dari serat akrilik/modakrilik dicampur dengan

kapas

011

13131Benang kelantang dari serat akrilik dicampur dengan wol012

13131Benang kelantang dari serat akrilik dicampur dengan rayon013

13131Benang kelantang dari serat akrilik dicampur dengan serat

tiruan lainnya

014

13131Benang kelantang dari serat akrilik dicampur dengan serat

lainnya

015

13131Benang kelantang rajut mengandung serat stapel sintetik

kurang dari 85% menurut beratnya

016

13131Benang kelantang sulam mengandung serat stapel sintetik

kurang dari 85% menurut beratnya

017

13131Benang kelantang lainnya mengandung serat stapel sintetik

kurang dari 85% menurut beratnya

999

Benang celup mengandung serat stapel sintetik kurang dari

85% menurut beratnya

26440 03 ..

13131Benang celup  tunggal mengandung serat stapel akrilik lainnya00126440 03 ..

13131Benang celup rajut mengandung serat stapel sintetik kurang

dari 85% menurut beratnya

002

13131Benang celup sulam mengandung serat stapel sintetik kurang

dari 85% menurut beratnya

003

13131Benang celup lainnya mengandung serat stapel sintetik kurang

dari 85% menurut beratnya

999

Benang celup dari campuran serat alam/buatan (stapel)26440 04 ..

13131Benang celup dari campuran serat stapel poliester dengan

kapas (P/C)

00126440 04 ..

13131Benang celup dari campuran serat stapel poliester dengan wol002

13131Benang celup dari campuran serat stapel poliester dengan

rayon (P/R)

003

13131Benang celup dari campuran serat stapel poliester dengan

serat tiruan lainnya

004

13131Benang celup dari campuran serat stapel poliester dengan

serat lainnya

005

13131Benang celup dari serat nilon dicampur dengan kapas006

13131Benang celup dari serat nilon dicampur dengan wol007

13131Benang celup dari serat nilon dicampur dengan rayon008

13131Benang celup dari serat nilon dicampur dengan serat tiruan009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya

Kelas          2644 :

Subkelas    26440 Benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang celup dari campuran serat alam/buatan (stapel)26440 04 ..

lainnya26440 04 ..

13131Benang celup dari serat nilon dicampur dengan serat lainnya010

13131Benang celup dari serat akrilik dicampur dengan kapas011

13131Benang celup dari serat akrilik dicampur dengan wol012

13131Benang celup dari serat akrilik dicampur dengan rayon013

13131Benang celup dari serat akrilik dicampur  dengan  serat  tiruan

lainnya

014

13131Benang celup dari serat akrilik dicampur dengan serat lainnya015
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang (selain benang jahit) dari serat stapel tiruan, mengandung serat 85% atau lebih menurut
beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran

Kelas          2645 :

Subkelas    26450 Benang (selain benang jahit) dari serat stapel tiruan, mengandung serat 85% atau lebih menurut
beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang Rangkap (dilipat) Atau Kabel00026450 01 ..

Benang pintal dari serat buatan/ sintetik (stapel)26450 02 ..

Benang tunggal mengandung serat stapel tiruan dari viskosa00126450 02 ..

Benang tunggal mengandung serat stapel tiruan dari serat

lainnya

002

Benang rangkap mengandung serat stapel tiruan dari serat

viskosa

003

Benang rangkap mengandung serat stapel tiruan dari serat

lainnya

004

Benang kelantang dari serat buatan/sintetik (stapel)26450 03 ..

Benang kelantang tunggal mengandung serat stapel tiruan dari

viskosa

00126450 03 ..

Benang kelantang tunggal menganserat stapel tiruan dari serat

lainnya

002

Benang kelantang rangkap mengandung serat stapel tiruan

dari serat viskosa

003

Benang kelantang rangkap mengandung serat stapel tiruan

dari serat lainnya

004

Benang celup dari serat buatan/ sintetik (stapel)26450 04 ..

Benang celup tunggal mengandung serat stapel tiruan dari

viskosa

00126450 04 ..

Benang celup tunggal mengandung serat stapel tiruan dari

serat lainnya

002

Benang celup rangkap mengandung serat stapel tiruan dari

serat viskosa

003

Benang celup rangkap mengandung serat stapel tiruan dari

serat lainnya

004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang (selain benang jahit) dari serat staple tiruan, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang (selain benang jahit) dari
serat staple tiruan, disiapkan untuk penjalan eceran

Kelas          2646 :

Subkelas    26460 Benang (selain benang jahit) dari serat staple tiruan, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang (selain benang jahit) dari
serat staple tiruan, disiapkan untuk penjalan eceran

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang Dengan Campuran Utamanya Dengan Wol00026460 01 ..

Benang Dengan Campuran Utamanya Dengan Kapas00026460 02 ..

Benang pintal dari serat buatan/ sintetik (stapel)26460 03 ..

13112Benang lainnya dari serat stapel tiruan viskosa00126460 03 ..

13112Benang lainnya dari serat stapel tiruan lainnya002

13112Benang rajut dari serat stapel tiruan003

13112Benang sulam dari serat stapel tiruan004

13112Benang lainnya dari serat stapel tiruan005

Benang pintal dari campuran serat alam/buatan (stapel)26460 04 ..

13112Benang pintal dari serat rayon dicampur  dengan  serat tiruan

lainnya

00126460 04 ..

13112Benang pintal dari serat akrilik dicampur dengan serat tiruan

lainnya

002

13112Benang pintal dari campuran serat lainnya999

Benang kelantang dari serat buatan/sintetik (stapel)26460 05 ..

13131Benang kelantang lainnya dari serat stapel tiruan viskosa00126460 05 ..

13131Benang kelantang lainnya dari serat stapel tiruan lainnya002

13131Benang kelantang rajut dari serat stapel tiruan003

13131Benang kelantang sulam dari serat stapel tiruan004

13131Benang kelantang lainnya dari serat stapel tiruan999

Benang kelantang dari campuran serat alam/buatan (stapel)26460 06 ..

13131Benang kelantang dari serat viskosa dicampur dengan kapas00126460 06 ..

13131Benang kelantang dari serat viskosa dicampur dengan wol002

13131Benang kelantang dari serat dicampur  dengan  serat  tiruan

lainnya

003

13131Benang kelantang dari serat viskosa dicampur dengan serat

lain

004

13131Benang kelantang dari serat wol dicampur dengan kapas005

13131Benang kelantang dari serat wol dicampur dengan poliuretan006

13131Benang kelantang dari serat wol dicampur  dengan  serat

tiruan lainnya

007

13131Benang kelantang dari serat wol dicampur dengan serat

lainnya

008

13131Benang kelantang dari campuran serat alam/buatan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   264 Benang tekstil dan benang dari filamen buatan atau serat staple:

Benang (selain benang jahit) dari serat staple tiruan, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang (selain benang jahit) dari
serat staple tiruan, disiapkan untuk penjalan eceran

Kelas          2646 :

Subkelas    26460 Benang (selain benang jahit) dari serat staple tiruan, mengandung serat kurang dari 85%
menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang (selain benang jahit) dari
serat staple tiruan, disiapkan untuk penjalan eceran

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang celup dari serat buatan/ sintetik (stapel)26460 07 ..

13131Benang celup lainnya dari serat stapel tiruan viskosa00126460 07 ..

13131Benang celup lainnya dari serat stapel tiruan lainnya002

13131Benang celup rajut serat stapel tiruan003

13131Benang celup sulam serat stapel tiruan004

13131Benang celup lainnya dari serat stapel tiruan999

Benang celup dari campuran serat alam/buatan (stapel)26460 08 ..

13131Benang celup dari serat rayon dicampur dengan kapas00126460 08 ..

13131Benang celup dari serat rayon dicampur dengan poliester002

13131Benang celup dari serat rayon dicampur dengan serat tiruan

lainnya

003

13131Benang celup dari serat rayon dicampur dengan serat lainnya004

13131Benang celup dari serat wol dicampur dengan kapas005

13131Benang celup dari serat wol dicampur dengan poliuretan006

13131Benang celup dari serat wol dicampur dengan serat tiruan

lainnya

007

13131Benang celup dari serat wol dicampur dengan serat lainnya008

13131Benang celup dari campuran serat lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari sutra atau sisa sutraKelas          2651 :

Subkelas    26510 Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari serat tekstil hewani26510 01 ..

13121Kain tenun dari sutera noil00126510 01 ..

13121Kain tenun dari sutera lainnya999

Kain kelantang dari serat tekstil hewani26510 02 ..

13132Kain kelantang dari sutera noil00126510 02 ..

13132Kain kelantang dari sutera lainnya999

Kain celup dari serat tekstil hewani26510 03 ..

13132Kain celup dari sutera noil00126510 03 ..

13132Kain celup dari sutera lainnya999

13132Kain bordir dari serat sutera00026510 04 ..

Kain cetak dari serat tekstil hewani26510 05 ..

13133Kain cetak dari sutera motif batik00126510 05 ..

13133Kain cetak dari sutera, lainnya999

13134Batik tulis sutra00026510 06 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari wol digaruk atau bulu halus hewan, digaruk, mengandung 85% atau lebih wol
atau bulu halus hewan menurut beratnya

Kelas          2652 :

Subkelas    26520 Kain tenunan dari wol digaruk atau bulu halus hewan, digaruk, mengandung 85% atau lebih wol
atau bulu halus hewan menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13121Kain tenun dari wol yang digaruk00026520 01 ..

Kain kelantang dari serat tekstil hewani26520 02 ..

13132Kain kelantang dari wol yang digaruk00126520 02 ..

13132Kain kelantang dari serat tekstil hewani lainnya yang digaruk999

13132Kain celup dari wol yang digaruk00026520 03 ..

Kain cetak dari serat tekstil hewani26520 04 ..

13133Kain cetak  dari wol yang digaruk motif batik00126520 04 ..

13133Kain cetak dari wol yang digaruk, lainnya002

13134Batik tulis rajutan mengandung 85% atau lebih wol atau bulu

halus hewan menurut beratnya yang digaruk

00026520 05 ..

13134Batik cap rajutan mengandung 85% atau lebih wol atau bulu

halus hewan menurut beratnya yang digaruk

00026520 06 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  rajutan mengandung 85% atau

lebih wol atau bulu halus hewan menurut beratnya yang

digaruk

00026520 07 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari wol disisir atau bulu halus hewan, disisir, mengandung 85% atau lebih wol
atau bulu halus hewan menurut beratnya

Kelas          2653 :

Subkelas    26530 Kain tenunan dari wol disisir atau bulu halus hewan, disisir, mengandung 85% atau lebih wol
atau bulu halus hewan menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13121Kain tenun dari wol yang disisir00026530 01 ..

Kain kelantang dari serat tekstil hewani26530 02 ..

13132Kain kelantang dari wol yang disisir00126530 02 ..

13132Kain kelantang dari serat tekstil hewani lainnya yang disisir999

13132Kain celup dari wol yang disisir00026530 03 ..

Kain cetak dari serat tekstil hewani26530 04 ..

13133Kain cetak dari wol yang disisir motif batik00126530 04 ..

13133Kain cetak dari wol yang disisir, lainnya999

13134Batik tulis rajutan mengandung 85% atau lebih wol atau bulu

halus hewan menurut beratnya yang disisir

00026530 05 ..

13134Batik cap rajutan mengandung 85% atau lebih wol atau bulu

halus hewan menurut beratnya yang disisir

00026530 06 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  rajutan mengandung 85% atau

lebih wol atau bulu halus hewan menurut beratnya yang disisir

00026530 07 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari wol atau bulu halus hewan, mengandung kurang dari 85% wol atau bulu halus
hewan menurut beratnya

Kelas          2654 :

Subkelas    26540 Kain tenunan dari wol atau bulu halus hewan, mengandung kurang dari 85% wol atau bulu halus
hewan menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari campuran serat26540 01 ..

13121Kain tenun dari wol yang digaruk, dicampur  dengan  serat

stapel buatan

00126540 01 ..

13121Kain tenun dari wol yang disisir, dicampur dengan filamen

buatan

002

13121Kain tenun dari wol yang disisir, dicampur  dengan  serat

stapel buatan

003

Kain kelantang dari campuran serat26540 02 ..

13132Kain kelantang dari wol yang digaruk,  dicampur  dengan

filamen buatan

00126540 02 ..

13132Kain kelantang dari wol yang digaruk, dicampur dengan serat

stapel buatan

002

13132Kain kelantang dari wol yang disisir,  dicampur  dengan filamen

buatan

003

13132Kain kelantang dari wol yang disisir, dicampur dengan serat

stapel buatan

004

13132Kain kelantang dari wol yang disisir dicampur dengan serat

lainnya

999

Kain celup dari campuran serat26540 03 ..

13132Kain celup dari wol yang digaruk, dicampur dengan filamen

buatan

00126540 03 ..

13132Kain celup dari wol yang digaruk, dicampur  dengan  serat

stapel buatan

002

13132Kain celup dari wol yang digaruk, dicampur dengan serat

lainnya

003

13132Kain celup dari wol yang disisir, dicampur dengan filamen

buatan

004

13132Kain celup dari wol yang disisir, dicampur  dengan  serat

stapel buatan

005

13132Kain celup dari wol yang disisir, dicampur dengan serat lainnya999

Kain cetak dari campuran benang/ serat26540 04 ..

13133Kain cetak dari wol yang digaruk, dicampur dengan filamen

buatan

00126540 04 ..

13133Kain cetak dari wol yang digaruk, dicampur  dengan  serat

stapel buatan

002

13133Kain cetak dari wol yang digaruk, dicampur dengan serat

lainnya

003

13133Kain cetak dari wol yang disisir, dicampur dengan filamen

buatan

004

13133Kain cetak dari wol yang disisir, dicampur  dengan  serat

stapel buatan

005

13133Kain cetak dari wol yang disisir, dicampur dengan serat lainnya006
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari wol atau bulu halus hewan, mengandung kurang dari 85% wol atau bulu halus
hewan menurut beratnya

Kelas          2654 :

Subkelas    26540 Kain tenunan dari wol atau bulu halus hewan, mengandung kurang dari 85% wol atau bulu halus
hewan menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain cetak dari campuran benang/ serat26540 04 ..

13133Kain cetak motif batik dari wol yang  digaruk, dicampur  dengan

filamen buatan

00726540 04 ..

13133Kain cetak motif batik dari wol yang digaruk,  dicampur  dengan

serat stapel buatan

008

13133Kain cetak motif batik dari wol yang  digaruk, dicampur  dengan

serat lainnya

009

13133Kain cetak motif batik dari wol yang  disisir,  dicampur dengan

filamen buatan

010

13133Kain cetak motif batik dari wol yang  disisir,  dicampur dengan

serat stapel buatan

011

13133Kain cetak motif batik dari wol yang  disisir,  dicampur dengan

serat lainnya

012

13133Kain cetak motif batik dari serat hewani lainnya  dicampur

dengan lainnya

999

13134Batik tulis rajutan mengandung kurang dari 85% wol atau bulu

halus hewan menurut beratnya

00026540 05 ..

13134Batik cap rajutan mengandung kurang dari 85% wol atau bulu

halus hewan menurut beratnya

00026540 06 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  rajutan mengandung kurang dari

85% wol atau bulu halus hewan menurut beratnya

00026540 07 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari bulu kasar hewan atau dari bulu kudaKelas          2655 :

Subkelas    26550 Kain tenunan dari bulu kasar hewan atau dari bulu kuda

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13121Kain tenun dari bulu hewan kasar atau dari bulu kuda00126550 00 ..

13121Kain tenun dari serat tekstil hewani lainnya002

13132Kain kelantang dari serat tekstil hewani lainnya003

13132Kain bordir dari serat tekstil hewani lainnya004

13133Kain cetak dari serat tekstil hewani lainnya motif batik005

13133Kain cetak lainnya dari serat tekstil hewani lainnya006

13133Kain cetak dari serat hewani lainnya dicampur dengan serat

lainnya

007
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari lenaKelas          2656 :

Subkelas    26560 Kain tenunan dari lena

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari serat tekstil nabati lainnya (selain dari kapas)26560 01 ..

13121Kain tenun dari lena, anyaman polos00126560 01 ..

13121Kain tenun dari lena, anyaman tipolos002

Kain kelantang dari serat tekstil nabati lainnya(selain dari

kapas)

26560 02 ..

13132Kain kelantang dari lena, polos00126560 02 ..

13132Kain kelantang dari lena, tidak polos002

13132Kain celup dari lena00026560 03 ..

13132Kain celup dari serat tekstil hewani lainnya00026560 04 ..

Kain cetak dari serat tekstil nabati lainnya (selain dari kapas)26560 05 ..

13133Kain cetak dari kain lena polos00126560 05 ..

13133Kain cetak dari kain lena lainnya002

13133Kain cetak motif batik dari kain lena003

Kain cetak dari campuran benang/ serat26560 06 ..

13133Kain cetak dari benang tekstil nabati lainnya dicampur dengan

serat lainnya

00126560 06 ..

13133Kain cetak motif batik dari benang tekstil nabati lainnya

dicampur dengan serat lainnya

002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (kecuali lena, true hemp dan rami)Kelas          2657 :

Subkelas    26570 Kain tenunan dari jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (kecuali lena, true hemp dan rami)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari serat tekstil nabati lainnya (selain dari kapas)26570 01 ..

13121Kain tenun dari goni/karung(yute/ rosela/kenaf) atau serat

tekstil kulit pohon lainnya, anyaman polos

00126570 01 ..

13121Kain tenun dari goni/karung(yute/ rosela/kenaf) atau serat

tekstil kulit pohon lainnya, anyaman tidak polos

999

Kain kelantang dari serat tekstil nabati lainnya(selain dari

kapas)

26570 02 ..

13132Kain kelantang dari goni/karung (yute/rossela/kenaf) atau serat

tekstil kulit pohon lainnya, polos

00126570 02 ..

13132Kain kelantang dari goni/karung (yute/rossela/kenaf) atau serat

tekstil kulit pohon lainnya, tidak polos

999

13132Kain celup dari goni/karung (yute/rossela/kenaf)  atau  serat

tekstil kulit pohon lainnya

00026570 03 ..

Kain cetak dari serat tekstil nabati lainnya (selain dari kapas)26570 04 ..

13133Kain cetak dari kain polos dari goni/karung (yute/rossela/kenaf)

atau serat  tekstil  kulit pohon lainnya

00126570 04 ..

13133Kain cetak dari kain tidak polos goni/karung

(yute/rossela/kenaf) atau  serat tekstil  kulit pohon lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas:

Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertasKelas          2659 :

Subkelas    26590 Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari serat tekstil nabati lainnya (selain dari kapas)26590 01 ..

13121Kain tenun dari henep asli, anyaman polos00126590 01 ..

13121Kain tenun dari henep asli, anyaman tidak polos002

13121Kain tenun dari rami, anyaman polos003

13121Kain tenun dari rami, anyaman tidak polos004

13121Kain tenun dari serat tekstil nabati lainnya999

Kain kelantang dari serat tekstil nabati lainnya(selain dari

kapas)

26590 02 ..

13132Kain kelantang dari henep asli, polos00126590 02 ..

13132Kain kelantang dari henep asli, tidak polos002

13132Kain kelantang dari rami, polos003

13132Kain kelantang dari rami, tidak polos004

13132Kain kelantang dari serat tekstil nabati lainnya999

Kain celup dari serat tekstil nabati lainnya (selain dari kapas)26590 03 ..

13132Kain celup dari henep asli00126590 03 ..

13132Kain celup dari rami002

13132Kain celup dari serat tekstil nabati lainnya999

13132Kain bordir dari serat tekstil nabati  lainnya  (selain  dari kapas)00026590 04 ..

Kain cetak dari serat tekstil nabati lainnya (selain dari kapas)26590 05 ..

13133Kain cetak dari kain rami polos00126590 05 ..

13133Kain cetak dari kain rami lainnya002

13133Kain cetak motif batik dari kain rami003

13133Kain cetak dari kain henep (asli) polos004

13133Kain cetak dari kain henep (asli) lainnya005

13133Kain cetak dari serat tekstil nabati lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
tidak lebih dari 200 g/m2

Kelas          2661 :

Subkelas    26610 Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
tidak lebih dari 200 g/m2

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Tenunan Polos dengan berat tidak lebih dari 200 g/m226610 01 ..

13121Tenunan Polos Dikelantang00126610 01 ..

13121Tenunan Polos Dicelup002

13121Tenunan polos dicetak003

Kain tenun dari kapas (mengandung kapas 85 % atau lebih)

dengan berat tidak lebih dari 200 g/m2

26610 02 ..

13121Kain tenun voile atau setengah voile dari kapas, anyaman

polos

00126610 02 ..

13121Kain tenun mori dari kapas, anyaman polos002

13121Kain tenun bahan kemeja lainnya dari kapas, anyaman polos003

13121Kain tenun lainnya dari kapas, anyaman polos005

13121Kain tenun kepar 3-4 benang atau kepar silang dari kapas006

13121Kain tenun broche dari kapas007

13121Kain tenun satin dari kapas008

13121Kain tenun lainnya dari kapas999

Kain tenun dari benang aneka warna dengan berat tidak lebih

dari 200 g/m2

26610 03 ..

13121Kain tenun voile atau setengah voile dari benang kapas aneka

warna

00126610 03 ..

13121Kain tenun bahan kemeja lainnya dari benang kapas aneka

warna

002

13121Kain tenun kepar 3-4 benang atau kepar silang dari benang

kapas aneka warna

003

13121Kain tenun broche dari benang kapas aneka warna004

13121Kain tenun satin dari benang kapas aneka warna005

13121Kain tenun lainnya dari benang kapas aneka warna999

Kain tenun ikat dari benang aneka warna.26610 04 ..

13122Kain ikat dengan tenunan polos dari serat kapas berat < 100

g/m2

00126610 04 ..

13122Kain ikat dengan tenunan polos dari serat kapas berat > 100

g/m2

002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
tidak lebih dari 200 g/m2

Kelas          2661 :

Subkelas    26610 Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
tidak lebih dari 200 g/m2

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain kelantang dari kapas (mengandung kapas 85 % atau

lebih) dengan berat tidak lebih dari 200 g/m2

26610 05 ..

13132Kain kelantang voile atau setengah voile dari kapas, polos00126610 05 ..

13132Kain kelantang mori dari kapas, polos002

13132Kain kelantang bahan kemeja lainnya dari kapas, polos003

13132Kain kelantang layar dari kapas, polos004

13132Kain kelantang lainnya dari kapas, polos005

13132Kain kelantang kepar 3-4 benang atau kepar silang dari kapas006

13132Kain kelantang broche dari kapas007

13132Kain kelantang satin dari kapas008

13132Kain kelantang kapas lainnya999

Kain celup dari kapas (mengandung kapas 85 % atau lebih)

dengan berat tidak lebih dari 200 g/m2

26610 06 ..

13132Kain celup voile atau setengah voile dari kapas, polos00126610 06 ..

13132Kain celup mori dari kapas, polos002

13132Kain celup bahan kemeja lainnya dari kapas, polos003

13132Kain celup lainnya dari kapas, polos004

13132Kain celup kepar 3-4 benang atau kepar silang dari kapas005

13132Kain celup broche dari kapas006

13132Kain celup satin dari kapas007

13132Kain celup lainnya dari kapas999

Kain cetak dari kapas (mengandung kapas 85 % atau lebih)

dengan berat tidak lebih dari 200 g/m2

26610 07 ..

13133Kain cetak, voile atau setengah voile polos dari kapas00126610 07 ..

13133Kain cetak, polos mori dari kapas002

13133Kain cetak, bahan kemeja lainnya polos dari kapas003

13133Kain cetak, lainnya polos dari kapas004

13133Kain cetak motif batik dari kapas005

13133Kain cetak kepar 3-4 benang termasuk kepar silang dari kapas006

13133Kain cetak satin dari kapas007

13133Kain cetak lainnya dari kapas999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
tidak lebih dari 200 g/m2

Kelas          2661 :

Subkelas    26610 Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
tidak lebih dari 200 g/m2

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Batik tulis dengan berat tidak lebih dari 200 g/m226610 08 ..

13134Batik tulis primissima00126610 08 ..

13134Batik tulis voilisima002

13134Batik tulis prima003

13134Batik tulis mori biru004

13134Batik tulis berkolin005

Batik cap dengan berat tidak lebih dari 200 g/m226610 09 ..

13134Batik cap primissima00126610 09 ..

13134Batik cap voilisima002

13134Batik cap prima003

13134Batik cap mori biru004

13134Batik cap berkolin005

Batik kombinasi tulis dan cap dengan berat tidak lebih dari 200

g/m2

26610 10 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  primissima00126610 10 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  voilisima002

13134Batik kombinasi tulis dan cap  prima003

13134Batik kombinasi tulis dan cap  mori biru004

13134Batik kombinasi tulis dan cap  berkolin005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
lebih dari 200 g/m2

Kelas          2662 :

Subkelas    26620 Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
lebih dari 200 g/m2

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Tenunan Polos dengan berat lebih dari 200 g/m226620 01 ..

13121Tenunan Polos Tidak Dikelantang00126620 01 ..

13121Tenun Polos Dikelantang002

13121Tenunan Polos Dicelup003

13121Kain Katun00026620 02 ..

13121Kain Cetak00026620 03 ..

Kain tenun dari kapas (mengandung kapas 85 % atau lebih

dengan berat lebih dari 200 g/m2

26620 04 ..

13121Kain tenun layar dari kapas,anyaman polos00126620 04 ..

13121Kain tenun kepar 3-4 benang atau kepar silang dari kapas002

13121Kain tenun broche dari kapas003

13121Kain tenun lainnya dari kapas dengan berat lebih dari 200 g/m2999

Kain tenun dari benang aneka warna dengan berat lebih dari

200 g/m2

26620 05 ..

13121Kain tenun layar dari benang kapas aneka warna00126620 05 ..

13121Kain tenun kepar 3-4 benang atau kepar silang dari benang

kapas aneka warna

002

13121Kain tenun broche dari benang kapas aneka warna003

13121Kain tenun satin dari benang kapas aneka warna004

13121Kain tenun lainnya dari benang kapas aneka warna999

13122Kain ikat dengan tenunan polos dari serat kapas berat > 200

g/m2

00026620 06 ..

Kain kelantang dari kapas (mengandung kapas 85 % atau

lebih) dengan berat lebih dari 200 g/m2

26620 07 ..

13132Kain kelantang lainnya dari kapas, polos00126620 07 ..

13132Kain kelantang kepar 3-4 benang atau kepar silang dari kapas002

13132Kain kelantang broche dari kapas003

13132Kain kelantang satin dari kapas004

13132Kain kelantang kapas lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
lebih dari 200 g/m2

Kelas          2662 :

Subkelas    26620 Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
lebih dari 200 g/m2

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain celup dari kapas (mengandung kapas 85 % atau lebih)

dengan berat lebih dari 200 g/m2

26620 08 ..

13132Kain celup layar dari kapas, polos00126620 08 ..

13132Kain celup lainnya dari kapas, polos002

13132Kain celup kepar 3-4 benang atau kepar silang dari kapas003

13132Kain celup broche dari kapas004

13132Kain celup satin dari kapas005

13132Kain celup lainnya dari kapas999

Kain cetak dari kapas (mengandung kapas 85 % atau lebih)

dengan berat lebih dari 200 g/m2

26620 09 ..

13133Kain cetak, voile atau setengah voile polos dari kapas00126620 09 ..

13133Kain cetak, polos mori dari kapas002

13133Kain cetak, bahan kemeja lainnya polos dari kapas003

13133Kain cetak, lainnya polos dari kapas004

13133Kain cetak motif batik dari kapas005

13133Kain cetak kepar 3-4 benang termasuk kepar silang dari kapas006

13133Kain cetak satin dari kapas007

13133Kain cetak lainnya dari kapas999

Batik tulis dengan berat lebih dari 200 g/m226620 10 ..

13134Batik tulis primissima00126620 10 ..

13134Batik tulis voilisima002

13134Batik tulis prima003

13134Batik tulis mori biru004

13134Batik tulis berkolin005

Batik cap dengan berat lebih dari 200 g/m226620 11 ..

13134Batik cap primissima00126620 11 ..

13134Batik cap voilisima002

13134Batik cap prima003

13134Batik cap mori biru004

13134Batik cap berkolin005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
lebih dari 200 g/m2

Kelas          2662 :

Subkelas    26620 Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih kapas menurut beratnya, dengan berat
lebih dari 200 g/m2

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Batik kombinasi tulis dan cap dengan berat lebih dari 200 g/m226620 12 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  primissima00126620 12 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  voilisima002

13134Batik kombinasi tulis dan cap  prima003

13134Batik kombinasi tulis dan cap  mori biru004

13134Batik kombinasi tulis dan cap  berkolin005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% kapas menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan serat buatan

Kelas          2663 :

Subkelas    26630 Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% kapas menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan serat buatan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Tenunan Polos mengandung kurang dari 85% kapas menurut

beratnya

26630 01 ..

13121Tenunan Polos Tidak Dikelantang00126630 01 ..

13121Tenunan Polos Dikelantang002

13121Tenunan Polos Dicetak003

Kain tenun dari campuran serat26630 02 ..

13121Kain tenun  voile atau setengah voile, mengandung kapas

dicampur dengan serat buatan, polos

00126630 02 ..

13121Kain tenun mori, mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan, polos

002

13121Kain tenun bahan kemeja lainnya mengandung kapas

dicampur dengan serat buatan, polos

003

13121Kain  tenun  lainnya, mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan, polos

004

13121Kain tenun kepar 3-4 benang atau kepar silang, mengandung

kapas dicampur dengan serat buatan

005

13121Kain tenun broche mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan

006

13121Kain tenun satin mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan

007

13121Kain tenun lainnya mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan

999

Kain tenun dari benang aneka warna26630 03 ..

13121Kain tenun  voile  atau setengah voile dari  benang  aneka

warna mengandung kapas dicampur dengan serat buatan

00126630 03 ..

13121Kain tenun bahan kemeja lainnya dari benang aneka warna

mengandung kapas dicampur  dengan serat buatan

002

13121Kain tenun kepar 3-4 benang atau kepar silang dari benang

aneka warna mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan

003

13121Kain tenun broche dari benang aneka  warna mengandung

kapas dicampur  dengan serat buatan

004

13121Kain tenun satin dari benang aneka warna mengandung kapas

dicampur dengan serat buatan

005

13121Kain tenun lainnya dari benang aneka  warna mengandung

kapas dicampur  dengan serat buatan

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% kapas menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan serat buatan

Kelas          2663 :

Subkelas    26630 Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% kapas menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan serat buatan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun ikat dari benang aneka warna26630 04 ..

13122Kain ikat dengan tenunan polos dari serat kapas berat < 200

g/m2

00126630 04 ..

13122Kain ikat dengan tenunan polos mengandung serat kapas

dicampur dengan serat buatan beratnya < 200 g/m2

002

13122Kain ikat dengan tenunan polos mengandung serat kapas

dicampur dengan serat buatan beratnya > 200 g/m2

003

Kain kelantang dari campuran serat26630 05 ..

13132Kain kelantang voile atau setengah voile, mengandung kapas

dicampur dengan serat buatan, polos

00126630 05 ..

13132Kain kelantang mori, mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan, polos

002

13132Kain kelantang bahan kemeja lainnya mengandung kapas

dicampur dengan serat buatan, polos

003

13132Kain kelantang lainnya, mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan, polos

004

13132Kain kelantang kepar 3-4 benang atau  kepar silang,

mengandung kapas dicampur dengan serat buatan

005

13132Kain kelantang broche, mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan

006

13132Kain kelantang satin, mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan

007

13132Kain kelantang lainnya, mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan

999

Kain celup dari campuran serat26630 06 ..

13132Kain celup voile atau setengah voile, mengandung kapas

dicampur dengan serat buatan, polos

00126630 06 ..

13132Kain celup mori mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan, polos

002

13132Kain celup bahan kemeja lainnya mengandung kapas dicampur

dengan serat buatan, polos

003

13132Kain celup  lainnya,  mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan, polos

004

13132Kain celup kepar 3-4 benang atau kepar silang, mengandung

kapas dicampur dengan serat buatan

005

13132Kain celup broche mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan

006

13132Kain celup satin,mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan

007

13132Kain celup lainnya mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% kapas menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan serat buatan

Kelas          2663 :

Subkelas    26630 Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% kapas menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan serat buatan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain cetak dari campuran benang/ serat26630 07 ..

13133Kain cetak  voile atau setengah voile mengandung kapas

dicampur dengan serat buatan, polos

00126630 07 ..

13133Kain cetak mori, mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan, po los

002

13133Kain cetak bahan kemeja lainnya mengandung kapas dicampur

dengan serat buatan, polos

003

13133Kain  cetak  lainnya, mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan, polos

004

13133Kain cetak kepar 3-4 benang atau kepar silang,  mengandung

kapas dicampur dengan serat buatan

005

13133Kain cetak satin, mengandung kapas dicampur dengan serat

buatan

006

13133Kain  cetak  lainnya,  mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan

007

13133Kain cetak motif batik mengandung kapas dicampur dengan

serat buatan

999

Batik tulis kurang dari 85% kapas menurut beratnya26630 08 ..

13134Batik tulis primissima00126630 08 ..

13134Batik tulis voilisima002

13134Batik tulis prima003

13134Batik tulis mori biru004

13134Batik tulis berkolin005

Batik cap kurang dari 85% kapas menurut beratnya26630 09 ..

13134Batik cap primissima00126630 09 ..

13134Batik cap voilisima002

13134Batik cap prima003

13134Batik cap mori biru004

13134Batik cap berkolin005

Batik kombinasi tulis dan cap kurang dari 85% kapas menurut

beratnya

26630 10 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% kapas menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan serat buatan

Kelas          2663 :

Subkelas    26630 Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% kapas menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan serat buatan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Batik kombinasi tulis dan cap kurang dari 85% kapas menurut

beratnya

26630 10 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  primissima00126630 10 ..

13134Batik kombinasi tulis dan cap  voilisima002

13134Batik kombinasi tulis dan cap  prima003

13134Batik kombinasi tulis dan cap  mori biru004

13134Batik kombinasi tulis dan cap  berkolin005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan lainnya dari kapasKelas          2669 :

Subkelas    26690 Kain tenunan lainnya dari kapas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13121Kain tenun lainnya dari kapas00026690 01 ..

Kain tenun dari campuran serat26690 02 ..

13121Kain tenun  voile  atau setengah voile dari kapas dicampur

dengan serat lainnya

00126690 02 ..

13121Kain tenun mori dari kapas dicampur dengan serat lainnya002

13121Kain tenun bahan kemeja lainnya dari kapas dicampur dengan

serat lainnya

003

13121Kain tenun layar dari kapas dicampur dengan serat lainnya004

13121Kain tenun broche dari kapas dicampur dengan serat lainnya005

13121Kain tenun satin dari kapas dicampur dengan serat lainnya006

13121Kain tenun lainnya dari kapas dicampur dengan serat lainnya007

13121Kain tenun dari wol yang digaruk, dicampur dengan filamen

buatan

008

Kain tenun dari benang aneka warna26690 03 ..

13121Kain tenun layar dari benang aneka warna mengandung kapas

dicampur dengan serat buatan

00126690 03 ..

13121Kain tenun lainnya dari benang aneka  warna mengandung

kapas dicampur  dengan serat buatan

999

Kain tenun ikat dari benang aneka warna26690 04 ..

13122Kain ikat lainnya dari kapas berat < 200 g/m200126690 04 ..

13122Kain ikat lainnya dari kapas berat > 200 g/m2002

Kain kelantang dari campuran serat26690 05 ..

13132Kain  kelantang  voile atau setengah voile dari kapas dicampur

dengan serat lainnya

00126690 05 ..

13132Kain kelantang mori dari kapas dicampur dengan serat lainnya002

13132Kain kelantang bahan kemeja dari kapas dicampur dengan

serat lainnya

003

13132Kain kelantang layar dari kapas dicampur dengan serat lainnya004

13132Kain kelantang broche dari kapas dicampur dengan serat

lainnya

005

13132Kain kelantang satin dari kapas dicampur dengan serat lainnya006

13132Kain kelantang lainnya dari kapas dicampur dengan serat

lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas:

Kain tenunan lainnya dari kapasKelas          2669 :

Subkelas    26690 Kain tenunan lainnya dari kapas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain celup dari campuran serat26690 06 ..

13132Kain celup voile atau setengah voile dari kapas dicampur

dengan serat lainnya

00126690 06 ..

13132Kain celup mori dari kapas dicampur dengan serat lainnya002

13132Kain celup bahan kemeja dari kapas dicampur dengan serat

lainnya

003

13132Kain celup layar dari kapas dicampur dengan serat lainnya004

13132Kain celup broche dari kapas dicampur dengan serat lainnya005

13132Kain celup satin dari kapas  dicampur dengan serat lainnya006

13132Kain celup lainnya dari kapas dicampur dengan serat lainnya999

13133Kain cetak dari campuran benang/ serat00026690 08 ..

13133Kain cetak  voile  atau setengah voile dari kapas dicampur

dengan serat lainnya

001

13133Kain cetak mori dari kapas dicampur dengan serat lainnya002

13133Kain cetak bahan kemeja lainnya dari kapas dicampur dengan

serat lainnya

003

13133Kain cetak satin dari kapas dicampur dengan serat lainnya004

13133Kain cetak lainnya dari kapas dicampur dengan serat lainnya005

13133Kain cetak motif batik dari kapas dicampur dengan serat

lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan dari benang filamen buatan, diperoleh dari benang berkuatan tinggi dari nilon atau
poliamida lainnya, dari poliester atau rayon viskose; kain tenunan dari benang filamen sintetik,
dari strip atau sejenisnya; kain tenunan dari benang filamen sintetik, terdiri dari lapisan benang
paralel disetiap bagian sudut, yang diikat pada titik potong dari benang (termasuk mesh scrims)

Kelas          2671 :

Subkelas    26710 Kain tenunan dari benang filamen buatan, diperoleh dari benang berkuatan tinggi dari nilon atau
poliamida lainnya, dari poliester atau rayon viskose; kain tenunan dari benang filamen sintetik,
dari strip atau sejenisnya; kain tenunan dari benang filamen sintetik, terdiri dari lapisan benang
paralel disetiap bagian sudut, yang diikat pada titik potong dari benang (termasuk mesh scrims)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari benang filamen26710 01 ..

13121Kain tenun benang filamen sintetik kekuatan tinggi dari nilon

(poliamida)

00126710 01 ..

13121Kain tenun benang filamen sintetik kekuatan tinggi dari

poliester

002

13121Kain tenun benang filamen sintetik dari benang jalur003

13121Kain tenun benang filamen tiruan kekuatan tinggi dari rayon

viskosa

004

Kain kelantang dari benang filamen26710 02 ..

13132Kain kelantang benang filamen sintetik kekuatan tinggi dari

nilon (poliamida)

00126710 02 ..

13132Kain kelantang benang filamen sintetik kekuatan tinggi dari

poliester

002

13132Kain kelantang benang filamen sintetik dari benang jalur003

13132Kain kelantang benang filamen tiruan kekuatan  tinggi dari

rayon viskosa

004

Kain celup dari benang filamen26710 03 ..

13132Kain celup benang filamen sintetik kekuatan tinggi dari nilon

(poliamida)

00126710 03 ..

13132Kain celup benang filamen sintetik kekuatan tinggi dari

poliester

002

13132Kain celup benang filamen sintetik dari benang jalur003

13132Kain celup benang filamen tiruan kekuatan tinggi dari rayon

viskosa

004

Kain cetak dari benang filamen26710 04 ..

13133Kain cetak benang filamen sintetik  kekuatan  tinggi dari nilon

(poliamida)

00126710 04 ..

13133Kain cetak benang filamen sintetik kekuatan tinggi dari

poliester

002

13133Kain cetak benang filamen sintetik dari benang jalur003

13133Kain cetak motif batik benang filamen sintetik  kekuatan  tinggi

dari nilon (poliamida)

004

13133Kain cetak motif batik benang filamen  sintetik  kekuatan tinggi

dari poliester

005

13133Kain cetak motif batik benang filamen sintetik dari benang jalur006

13133Kain cetak benang filamen tiruan kekuatan tinggi dari  rayon

viskosa

007

13133Kain cetak motif batik benang filamen tiruan kekuatan tinggi008
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan dari benang filamen buatan, diperoleh dari benang berkuatan tinggi dari nilon atau
poliamida lainnya, dari poliester atau rayon viskose; kain tenunan dari benang filamen sintetik,
dari strip atau sejenisnya; kain tenunan dari benang filamen sintetik, terdiri dari lapisan benang
paralel disetiap bagian sudut, yang diikat pada titik potong dari benang (termasuk mesh scrims)

Kelas          2671 :

Subkelas    26710 Kain tenunan dari benang filamen buatan, diperoleh dari benang berkuatan tinggi dari nilon atau
poliamida lainnya, dari poliester atau rayon viskose; kain tenunan dari benang filamen sintetik,
dari strip atau sejenisnya; kain tenunan dari benang filamen sintetik, terdiri dari lapisan benang
paralel disetiap bagian sudut, yang diikat pada titik potong dari benang (termasuk mesh scrims)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain cetak dari benang filamen26710 04 ..

dari rayon viskosa26710 04 ..

13133Kain Lainnya00026710 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan lainnya dari benang filamen buatan, mengandung filamen 85% atau lebih menurut
beratnya

Kelas          2672 :

Subkelas    26720 Kain tenunan lainnya dari benang filamen buatan, mengandung filamen 85% atau lebih menurut
beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari benang filamen26720 01 ..

13121Kain tenun mengandung filamen nilon (poliamida)00126720 01 ..

13121Kain tenun mengandung filamen poliester tekstur (wolly,silky)002

13121Kain tenun mengandung filamen poliester bukan tekstur

(georgette)

003

13121Kain tenun mengandung filamen sintetik lainnya004

13121Kain tenun mengandung filamen tiruan atau jalur005

Kain tenun dari benang aneka warna26720 02 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung filamen

nilon (poliamida)

00126720 02 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung filamen

poliester tekstur

002

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung filamen

poliester bukan tekstur

003

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung filamen

tiruan

004

Kain kelantang dari benang filamen26720 03 ..

13132Kain kelantang mengandung filamen nilon (poliamida)00126720 03 ..

13132Kain kelantang mengandung filamen poliester tekstur002

13132Kain kelantang mengandung filamen poliester bukan tekstur003

13132Kain kelantang mengandung filamen sintetik lainnya004

13132Kain kelantang mengandung filamen tiruan atau jalur005

Kain celup dari benang filamen26720 04 ..

13132Kain celup mengandung filamen nilon (poliamida)00126720 04 ..

13132Kain celup mengandung filamen poliester tekstur002

13132Kain celup mengandung filamen poliester bukan tekstur003

13132Kain celup mengandung filamen sintetik lainnya004

13132Kain celup mengandung filamen tiruan atau jalur005

Kain cetak dari benang filamen26720 05 ..

13133Kain cetak mengandung filamen nilon (poliamida) lainnya00126720 05 ..

13133Kain cetak mengandung filamen poliester tekstur002

13133Kain cetak mengandung filamen poliester bukan tekstur003

13133Kain cetak mengandung filamen sintetik lainnya004

13133Kain cetak motif batik mengandung filamen nilon (poliamida)

lainnya

005

13133Kain cetak motif batik mengandung filamen poliester tekstur006

13133Kain cetak motif batik mengandung filamen poliester bukan

tekstur

007

13133Kain cetak motif batik mengandung filamen sintetik lainnya008
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan lainnya dari benang filamen buatan, mengandung filamen 85% atau lebih menurut
beratnya

Kelas          2672 :

Subkelas    26720 Kain tenunan lainnya dari benang filamen buatan, mengandung filamen 85% atau lebih menurut
beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain cetak dari benang filamen26720 05 ..

13133Kain cetak mengandung filamen tiruan atau jalur00926720 05 ..

13133Kain cetak motif batik mengandung filamen tiruan atau jalur010
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan lainnya dari benang filamen buatanKelas          2673 :

Subkelas    26730 Kain tenunan lainnya dari benang filamen buatan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13121Kain tenun dari benang filamen tiruan lainnya00026730 01 ..

Kain tenun dari campuran serat26730 02 ..

13121Kain tenun mengandung filamen sintetik dicampur dengan

kapas

00126730 02 ..

13121Kain tenun dari benang filamen sintetik dicampur dengan serat

lainnya

999

Kain tenun dari benang aneka warna26730 03 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung filamen

sintetik lainnya

00126730 03 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung filamen

sintetik dicampur dengan kapas

002

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung filamen

sintetik dicampur dengan serat lainnya

999

13132Kain kelantang dari benang filamen tiruan lainnya00026730 04 ..

Kain kelantang dari campuran serat26730 05 ..

13132Kain kelantang benang filamen sintetik dicampur dengan kapas00126730 05 ..

13132Kain kelantang benang filamen sintetik dicampur dengan serat

lainnya

999

13132Kain celup dari benang filamen tiruan lainnya00026730 06 ..

Kain celup dari campuran serat26730 07 ..

13132Kain celup  mengandung  filamen sintetik dicampur dengan

kapas

00126730 07 ..

13132Kain celup  mengandung  filamen sintetik dicampur serat

lainnya

999

13132Kain bordir dari serat filamen00026730 08 ..

Kain cetak dari benang filamen26730 09 ..

13133Kain cetak dari benang filamen tiruan lainnya00126730 09 ..

13133Kain cetak motif batik dari benang filamen tiruan lainnya002

Kain cetak dari campuran benang/ serat26730 10 ..

13133Kain cetak  mengandung  filamen sintetik dicampur dengan

kapas

00126730 10 ..

13133Kain cetak  dari  benang filamen sintetik  dicampur  dengan

serat lainnya

002

13133Kain cetak motif batik mengandung filamen sintetik dicampur

dengan kapas

003

13133Kain cetak motif batik dari benang filamen sintetik  dicampur

dengan serat lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan dari serat staple sintetik, mengandung 85% atau lebih serat stapel sintetik
menurut beratnya

Kelas          2674 :

Subkelas    26740 Kain tenunan dari serat staple sintetik, mengandung 85% atau lebih serat stapel sintetik
menurut beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari benang stapel26740 01 ..

13121Kain tenun stapel sintetik  mengandung serat stapel poliester00126740 01 ..

13121Kain tenun stapel sintetik  mengandung  serat stapel akrilik

(modakrilik)

002

13121Kain  tenun lainnya  mengandung serat stapel sintetik lainnya999

Kain tenun dari benang aneka warna26740 02 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

poliester

00126740 02 ..

13121Kain tenun dari lena, anyaman polos002

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

sintetik lainnya

999

Kain celup dari benang stapel26740 04 ..

13132Kain celup dari benang mengandung serat stapel poliester00126740 04 ..

13132Kain celup dari benang mengandung serat stapel akrilik

(modakrilik)

002

13132Kain celup dari benang mengandung serat stapel sintetik

lainnya

999

Kain cetak dari benang/serat stapel26740 05 ..

13133Kain cetak mengandung serat stapel poliester00126740 05 ..

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel poliester002

13133Kain cetak mengandung serat stapel akrilik (modakrilik)003

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel akrilik

(modakrilik)

004

13133Kain cetak mengandung serat stapel sintetik lainnya005

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel sintetik lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan dari serat staple tiruan, mengadung 85% atau lebih serat stapel tiruan menurut
beratnya

Kelas          2675 :

Subkelas    26750 Kain tenunan dari serat staple tiruan, mengadung 85% atau lebih serat stapel tiruan menurut
beratnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13121Kain Tenun dari benang aneka warna yang mengandung serat

stapel tiruan

00026750 01 ..

Kain tenun dari benang stapel26750 02 ..

13121Kain tenun stapel sintetik  mengandung  serat stapel rayon00126750 02 ..

13121Kain tenun mengandung serat stapel tiruan999

13132Kain kelantang mengandung serat stapel tiruan00026750 03 ..

13132Kain celup dari benang mengandung serat stapel tiruan00026750 04 ..

Kain cetak dari benang/serat stapel26750 05 ..

13133Kain cetak mengandung serat stapel tiruan00126750 05 ..

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel tiruan999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung kurang dari 85% serat, dicampur terutama
atau semata-mata dengan kapas

Kelas          2676 :

Subkelas    26760 Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung kurang dari 85% serat, dicampur terutama
atau semata-mata dengan kapas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari campuran serat26760 01 ..

13121Kain tenun mengandung serat stapel  poliester  dicampur

dengan kapas, polos

00126760 01 ..

13121Kain tenun mengandung serat stapel polister dicampur dengan

kapas, kepar 3-4 benang atau kepar silang

002

13121Kain tenun mengandung serat stapel poliester  dicampur

dengan kapas, lainnya

003

13121Kain tenun mengandung serat stapel sintetik lainnya dicampur

dengan kapas

004

13121Kain tenun mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

kapas

005

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

tiruan dicampur dengan kapas

00026760 02 ..

Kain kelantang dari campuran serat26760 03 ..

13132Kain kelantang mengandung  serat stapel stapel poliester

dicampur dengan kapas, polos

00126760 03 ..

13132Kain kelantang mengandung  serat stapel poliester  dicampur

dengan kapas, kepar 3-4 benang atau kepar silang

002

13132Kain kelantang mengandung serat stapel poliester dicampur

dengan kapas, lainnya

003

13132Kain kelantang mengandung serat stapel sintetik lainnya

dicampur dengan kapas

004

13132Kain kelantang mengandung serat stapel tiruan dicampur

dengan kapas

005

Kain celup dari campuran serat26760 04 ..

13132Kain celup mengandung serat stapel poliester dicampur

dengan kapas, polos

00126760 04 ..

13132Kain celup mengandung serat stapel poliester dicampur

dengan kapas, kepar 3-4 benang atau kepar silang

002

13132Kain celup mengandung serat stapel poliester dicampur

dengan kapas, lainnya

003

13132Kain celup mengandung serat stapel sintetik lainnya dicampur

dengan kapas

004

13132Kain celup mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

kapas

005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung kurang dari 85% serat, dicampur terutama
atau semata-mata dengan kapas

Kelas          2676 :

Subkelas    26760 Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung kurang dari 85% serat, dicampur terutama
atau semata-mata dengan kapas

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain cetak dari campuran benang/ serat26760 05 ..

13133Kain cetak mengandung serat stapel poliester dicampur

dengan kapas, polos

00126760 05 ..

13133Kain cetak mengandung serat stapel poliester dicampur

dengan kapas, kepar 3-4 benang atau kepar silang

002

13133Kain cetak mengandung serat stapel poliester dicampur

dengan kapas, lainnya

003

13133Kain cetak mengandung  serat stapel sintetik lainnya dicampur

dengan kapas

004

13133Kain cetak motif batik stapel mengandung serat stapel poliester

dicampur dengan kapas, polos

005

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel poliester

dicampur dengan kapas, kepar  3-4  benang atau kepar silang

006

13133Kain cetak motif batik mengandung serat  stapel poliester

dicampur dengan kapas, lainnya

007

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel sintetik lainnya

dicampur dengan kapas

008

13133Kain cetak mengandung  serat stapel tiruan dicampur dengan

kapas

009

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel tiruan

dicampur dengan kapas

010
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung kurang dari 85% serat, dicampur terutama
atau semata-mata dengan wol atau bulu halus hewan

Kelas          2677 :

Subkelas    26770 Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung kurang dari 85% serat, dicampur terutama
atau semata-mata dengan wol atau bulu halus hewan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari campuran serat26770 01 ..

13121Kain tenun dari serat stapel poliester dicampur dengan wol00126770 01 ..

13121Kain tenun dari stapel akrilik/ modakrilik dicampur dengan wool002

Kain tenun dari benang aneka warna26770 02 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

poliester dicampur dengan wol

00126770 02 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

akrilik/modaklirik dicampur dengan wool

002

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

sintetik lainnya dicampur dengan wol

003

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

tiruan dicampur dengan wol

004

Kain kelantang dari campuran serat26770 03 ..

13132Kain kelantang dari serat stapel poliester dicampur dengan wol00126770 03 ..

13132Kain kelantang dari serat stapel akrilik/modakrilik dicampur

dengan serat wol

002

13132Kain kelantang dari serat  stapel sintetik lainnya dicampur

dengan wol

003

13132Kain kelantang mengandung serat stapel tiruan dicampur

dengan wol

004

Kain celup dari campuran serat26770 04 ..

13132Kain celup dari serat stapel poliester dicampur dengan wol00126770 04 ..

13132Kain celup dari serat stapel stapel akrilik/modakrilik dicampur

dengan wol

002

13132Kain celup dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

wol

003

13132Kain celup mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

wol

004

Kain cetak dari campuran benang/ serat26770 05 ..

13133Kain cetak dari serat stapel poliester dicampur dengan wol00126770 05 ..

13133Kain cetak dari serat stapel akrilik / modakrilik dicampur

dengan wol

002

13133Kain cetak dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

wol

003

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel poliester  dicampur

dengan wol

004

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel akrilik/modakrilik

dicampur dengan wol

005

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel sintetik lainnya

dicampur dengan wol

006

13133Kain cetak mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan007
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung kurang dari 85% serat, dicampur terutama
atau semata-mata dengan wol atau bulu halus hewan

Kelas          2677 :

Subkelas    26770 Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung kurang dari 85% serat, dicampur terutama
atau semata-mata dengan wol atau bulu halus hewan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain cetak dari campuran benang/ serat26770 05 ..

wol26770 05 ..

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel tiruan

dicampur dengan wol

008
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan lainnya dari serat stapel buatanKelas          2679 :

Subkelas    26790 Kain tenunan lainnya dari serat stapel buatan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tenun dari campuran serat26790 01 ..

13121Kain tenun dari serat stapel poliester  dicampur  dengan  serat

stapel rayon viskosa

00126790 01 ..

13121Kain tenun dari serat stapel poliester dicampur dengan filamen

buatan

002

13121Kain tenun dari stapel akrilik/ modakrilik dicampur dengan

filamen buatan

003

13121Kain tenun dari serat stapel poliester dan akrilik/modaklirik

dicampur dengan serat lainnya

004

13121Kain tenun dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

filamen buatan

005

13121Kain tenun dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

wol

006

13121Kain tenun dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

serat lainnya

007

13121Kain tenun mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

filamen buatan

008

13121Kain tenun mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

wol

009

13121Kain tenun mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

serat lainnya

010

13121Kain tenun dari campuran serat lainnya999

Kain tenun dari benang aneka warna26790 02 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

polies ter dicampur dengan rayon viskosa

00126790 02 ..

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

poliester dicampur dengan filamen buatan

002

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

akrilik/modaklirik dicampur dengan filamen buatan

003

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

poliester dan akrilik/modaklirik dicampur dengan serat lainnya

004

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

sintetik lainnya dicampur dengan filamen buatan

005

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

sintetik lainnya dicampur dengan serat lainnya

006

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

tiruan dicampur dengan filamen buatan

007

13121Kain tenun dari benang aneka warna mengandung serat stapel

tiruan dicampur dengan serat lainnya

008

13121Kain tenun dari benang aneka warna lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan lainnya dari serat stapel buatanKelas          2679 :

Subkelas    26790 Kain tenunan lainnya dari serat stapel buatan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain kelantang dari campuran serat26790 03 ..

13132Kain kelantang dari serat stapel poliester dicampur dengan

serat stapel rayon viskosa

00126790 03 ..

13132Kain kelantang dari serat stapel poliester dicampur dengan

filamen buatan

002

13132Kain kelantang dari serat stapel akrilik/modakrilik dicampur

dengan serat filamen buatan

003

13132Kain kelantang dari serat stapel poliester dan akrilik/modakrilik

dicampur dengan serat lainnya

004

13132Kain kelantang dari serat stapel sintetik lainnya dicampur

dengan filamen buatan

005

13132Kain kelantang dari serat stapel sintetik lainnya dicampur

dengan serat lainnya

006

13132Kain kelantang mengandung serat stapel tiruan  dicampur

dengan filamen buatan

007

13132Kain kelantang mengandung serat stapel tiruan dicampur

dengan serat lainnya

008

13132Kain kelantang lainnya dari campuran serat999

Kain celup dari campuran serat26790 04 ..

13132Kain celup dari serat stapel poliester  dicampur  dengan  serat

stapel rayon viskosa

00126790 04 ..

13132Kain celup dari serat stapel poliester dicampur dengan filamen

buatan

002

13132Kain celup dari serat stapel stapel akrilik/modakrilik dicampur

dengan filamen buatan

003

13132Kain celup dari serat stapel poliester dan akrilik/modakrilik

dicampur dengan serat lainnya

004

13132Kain celup dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

filamen buatan

005

13132Kain celup dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

serat lainnya

006

13132Kain celup mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

filamen buatan

007

13132Kain celup mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

serat lainnya

008

13132Kain celup dari campuran serat lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple:

Kain tenunan lainnya dari serat stapel buatanKelas          2679 :

Subkelas    26790 Kain tenunan lainnya dari serat stapel buatan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain bordir26790 05 ..

13132Kain bordir dari serat stapel tiruan (rayon)00126790 05 ..

13132Kain bordir dari campuran serat002

Kain cetak dari campuran benang/ serat26790 06 ..

13133Kain cetak dari serat stapel poliester  dicampur dengan  serat

stapel rayon viskosa

00126790 06 ..

13133Kain cetak dari serat stapel poliester dicampur dengan filamen

buatan

002

13133Kain cetak dari serat stapel akrilik / modakrilik dicampur

dengan filamen buatan

003

13133Kain cetak dari serat stapel poliester dan akrilik / modakrilik

dicampur dengan serat lainnya

004

13133Kain cetak dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

filamen buatan

005

13133Kain cetak dari serat stapel sintetik lainnya dicampur dengan

serat lainnya

006

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel poliester  dicampur

dengan serat stapel rayon viskosa

007

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel poliester  dicampur

dengan filamen buatan

008

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel akrilik/modakrilik

dicampur dengan filamen buatan

009

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel poliester dicampur

dengan wol

010

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel sintetik lainnya

dicampur dengan filamen buatan

011

13133Kain cetak motif batik dari serat stapel sintetik lainnya

dicampur dengan serat lainnya

012

13133Kain cetak mengandung serat stapel tiruan dicampur dengan

filamen buatan

013

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel tiruan

dicampur dengan filamen buatan

014

13133Kain cetak motif batik mengandung serat stapel tiruan

dicampur  dengan serat lainnya

015

13133Kain cetak dari campuran serat lainnya016

13133Kain cetak motif batik dari campuran serat lainnya999

Halaman 351Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   268 Kain khusus:

Kain tenunan berbulu dan kain chenille dari kapas (selain terry towelling dan kain pita)Kelas          2681 :

Subkelas    26810 Kain tenunan berbulu dan kain chenille dari kapas (selain terry towelling dan kain pita)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain Bulu Pakan dari Kapas00126810 00 ..

Kain Korduray dari Kapas002

Kain Bulu Lusi dari Kapas003

Kain Chenille dari Kapas004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   268 Kain khusus:

Kain tenunan berbulu dan kain chenille dari serat buatan (selain terry towelling dan kain pita)Kelas          2682 :

Subkelas    26820 Kain tenunan berbulu dan kain chenille dari serat buatan (selain terry towelling dan kain pita)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain Bulu Pakan dari Serat Buatan00126820 00 ..

Kain Korduray dari Serat Buatan002

Kain Bulu Lusi dari Serat Buatan003

Kain Chenille dari Serat Buatan004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   268 Kain khusus:

Kain tenunan berbulu dan kain chenille lainnya (selain terry toweling dan kain pita)Kelas          2683 :

Subkelas    26830 Kain tenunan berbulu dan kain chenille lainnya (selain terry toweling dan kain pita)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain Tenun Berbulu Dari Wol Atau Bulu Halus Hewan untuk

kulit bola tenis

00126830 00 ..

Kain Tenun Berbulu Dari Wol Atau Bulu Halus Hewan untuk

lainnya

002

Kain Tenun Berbulu Dari Bahan tekstil Lain003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   268 Kain khusus:

Terry toweling dan kain tenunan terry semacamnya dari kapas (selain kain pita)Kelas          2684 :

Subkelas    26840 Terry toweling dan kain tenunan terry semacamnya dari kapas (selain kain pita)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain Handuk terry Tidak Dikelantang dan sejenisnya00126840 00 ..

Kain handuk terry dikelantang dan sejenisnya002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   268 Kain khusus:

Terry towelling dan kain tenunan terry semacamnya yang lain (selain kain pita)Kelas          2685 :

Subkelas    26850 Terry towelling dan kain tenunan terry semacamnya yang lain (selain kain pita)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Terry towelling (kain handuk terry) dan kain tenunan terry

semacamnya yang lain (selain kain pita)

00026850 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   268 Kain khusus:

Gauze (selain kain pita)Kelas          2686 :

Subkelas    26860 Gauze (selain kain pita)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Gauze/kain kassa (selain kain pita) dari kapas00126860 00 ..

Gauze (selain kain pita) lainnya002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   268 Kain khusus:

Kain tekstil berumbai, selain karpetKelas          2688 :

Subkelas    26880 Kain tekstil berumbai, selain karpet

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tekstil berumbai, selain karpet00026880 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          26 Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai:

Kelompok   268 Kain khusus:

Kain tenunan (termasuk kain pita) dari serat kacaKelas          2689 :

Subkelas    26890 Kain tenunan (termasuk kain pita) dari serat kaca

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain Tenunan Dari Roving00126890 00 ..

Kain Tenunan Lainnya Dengan Lebar Tidak Melebihi 30 Cm002

Kain Tenunan Lainnya Dengan Lebar Melebihi 30 Cm003

Halaman 359Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan (kecuali selimut listrik)Kelas          2711 :

Subkelas    27110 Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan (kecuali selimut listrik)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13921Selimut dari wol00127110 00 ..

13921Selimut dari serat kapas002

13921Selimut dari serat sintetik003

13924Selimut rajutan004

13921Selimut dari serat tekstil lainnya999

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 360

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapurKelas          2712 :

Subkelas    27120 Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Barang jadi tekstil keperluan tempat tidur27120 01 ..

13921Kain tempat tidur motif batik dari serat kapas00127120 01 ..

13921Kain tempat tidur motif batik dari serat buatan002

13921Kain tempat tidur motif batik dari serat lainnya003

13921Kain tempat tidur motif lainnya dari serat kapas004

13921Kain tempat tidur motif lainnya dari serat buatan005

13921Kain tempat tidur motif lainnya dari serat lainnya006

13921Sprei tempat tidur dari serat kapas007

13921Sprei tempat tidur dari serat lainnya008

Barang jadi tekstil keperluan meja makan dan meja tamu27120 02 ..

13921Taplak meja motif batik dari serat kapas00127120 02 ..

13921Taplak meja motif batik dari serat lena002

13921Taplak meja motif batik dari serat buatan003

13921Taplak meja motif batik dari serat tekstil lainnya004

13921Taplak meja motif lainnya dari serat kapas005

13921Taplak meja motif lainnya dari serat lena006

13921Taplak meja motif lainnya dari serat buatan007

13921Taplak meja motif lainnya dari serat tekstil lainnya999

Barang jadi tekstil keperluan kebersihan27120 03 ..

13921Kain rias (toilet) motif batik dari serat kapas00127120 03 ..

13921Kain rias (toilet) motif batik dari serat lena002

13921Kain rias (toilet) motif batik dari serat buatan003

13921Kain rias (toilet) motif batik dari serat tekstil lainnya004

13921Kain rias (toilet) motif lainnya dari serat kapas005

13921Kain rias (toilet) motif lainnya dari serat lena006

13921Kain rias (toilet) motif lainnya dari serat buatan007

13921Kain rias (toilet) motif lainnya dari serat tekstil lainnya008

13921Kain dapur motif batik dari serat kapas009

13921Kain dapur motif batik dari serat lena010

13921Kain dapur motif batik dari serat buatan011

13921Kain dapur motif batik dari serat tekstil lainnya012

13921Kain dapur motif lainnya dari serat kapas013

13921Kain dapur motif lainnya dari serat lena014

13921Kain dapur motif lainnya dari serat buatan015

13921Kain dapur motif lainnya dari serat tekstil lainnya016

13921Kain handuk dari serat kapas017

13921Kain handuk dari serat lena018

13921Kain handuk dari serat buatan019
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapurKelas          2712 :

Subkelas    27120 Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Barang jadi tekstil keperluan kebersihan27120 03 ..

13921Kain handuk dari serat tekstil lainnya02027120 03 ..

Barang Jadi Rajutan27120 04 ..

13924Taplak meja rajutan00127120 04 ..

13924Kain tempat tidur rajutan002

13924Kain rias (toilet) rajutan003

13924Kain handuk rajutan004

Barang Jadi Tekstil Keperluan Meja Makan Dan Meja Tamu

lainnya

00027120 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidurKelas          2713 :

Subkelas    27130 Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Barang tekstil jadi keperluan hiasan27130 01 ..

13921Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam dari kain serat kapas00127130 01 ..

13921Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam dari serat sintetik002

13921Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam dari bahan tekstil

lainnya

999

Barang jadi tekstil keperluan tempat tidur27130 02 ..

13921Kelambu tempat tidur dari serat kapas00127130 02 ..

13921Kelambu tempat tidur dari serat sintetik002

13921Kelambu tempat tidur dari serat tekstil lainnya999

Barang Jadi Rajutan27130 03 ..

13924Tirai (gorden) rajutan00127130 03 ..

13924Kelambu tempat tidur rajutan002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Barang perabot lainnya ytdl; set dari kain tenunan dan benang untuk dibuat menjadi babut,
permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang-barang tekstil serupa, disiapkan
dalam kemasan untuk penjualan eceran

Kelas          2714 :

Subkelas    27140 Barang perabot lainnya ytdl; set dari kain tenunan dan benang untuk dibuat menjadi babut,
permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang-barang tekstil serupa, disiapkan
dalam kemasan untuk penjualan eceran

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13921Barang jadi tekstil keperluan tempat tidur lainnya (termasuk

kain kasur yang sudah dijahit)

00027140 01 ..

Barang perabot lainnya ytdl; set dari kain tenunan dan benang

untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja

sulaman atau serbet, atau barang-barang tekstil serupa,

disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran

27140 02 ..

13921Hiasan dinding dari kain serat kapas00127140 02 ..

13921Hiasan dinding dari serat sintetik002

13921Hiasan dinding dari bahan tekstil lainnya003

13921Sarung hiasan sandaran kursi dari kain serat kapas004

13921Sarung hiasan sandaran kursi dari serat sintetik005

13921Sarung hiasan sandaran kursi dari bahan tekstil lainnya006

13921Sarung hiasan bantal kursi dari serat kapas007

13921Sarung hiasan bantal kursi dari serat sintetik008

13921Sarung hiasan bantal kursi dari bahan tekstil lainnya009

13921Barang tekstil jadi keperluan hiasan lainnya999

Barang tekstil jadi keperluan dan perlengkapan lainnya27140 03 ..

13929Bendera00127140 03 ..

13929Tanda pangkat002

13929Vandel003

13929Serbet(tidak termasuk kain dapur)004

13929Apron005

13929Dragrim006

13929Webbing set007

13922Kain meja sulaman00027140 04 ..

Barang Jadi Rajutan27140 05 ..

13924Bad cover rajutan/seprei rajutan00127140 05 ..

13924Hiasan dinding rajutan002

13924Sarung hiasan sandaran kursi rajutan003

13924Barang jadi rajutan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Barang perabot lainnya ytdl; set dari kain tenunan dan benang untuk dibuat menjadi babut,
permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang-barang tekstil serupa, disiapkan
dalam kemasan untuk penjualan eceran

Kelas          2714 :

Subkelas    27140 Barang perabot lainnya ytdl; set dari kain tenunan dan benang untuk dibuat menjadi babut,
permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang-barang tekstil serupa, disiapkan
dalam kemasan untuk penjualan eceran

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13921Permadani Dinding00027140 06 ..

13921Perabotan Lainnya Dari kain Kempa00027140 07 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barangKelas          2715 :

Subkelas    27150 Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Industri Karung Goni27150 01 ..

13995Karung goni00127150 01 ..

13995Barang jadi dari kain goni999

Industri Karung bukan Goni27150 02 ..

13996Karung bagor00127150 02 ..

13996Karung katun (tepung)002

13996Karung dari bahan tekstil buatan003

13996Karung dari bahan tekstil lainnya999

Kantong dan Karung dari kain bukan tenunan00027150 03 ..

Kantong Dan Karung Dari Rajutan Atau Kaitan00027150 04 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Terpal, layar untuk perahu dan yang lainnya, awning, kerai matahari, tenda dan barang
keperluan berkemah (termasuk matras bertekanan udara)

Kelas          2716 :

Subkelas    27160 Terpal, layar untuk perahu dan yang lainnya, awning, kerai matahari, tenda dan barang
keperluan berkemah (termasuk matras bertekanan udara)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13929Terpal dari serat kapas00127160 00 ..

13929Terpal dari serat sintetik002

13929Terpal dari bahan tekstil lainnya003

13929Tenda dan kerei matahari dari serat kapas004

13929Tenda dan kerei matahari dari serat sintetik005

13929Tenda dan kerei matahari dari bahan tekstil lainnya006

13929Kemah dari serat kapas007

13929Kemah dari serat sintetik008

13929Kemah dari bahan tekstil lainnya009

13929Layar dari serat kapas010

13929Layar dari serat sintetik011

13929Layar dari bahan tekstil lainnya012

13929Kasur berisi udara dari kain kapas013

13929Kasur berisi udara dari kain bukan tenunan014

13929Kasur berisi udara dari bahan tekstil lainnya015

13929Barang-barang Perkemahan dari kain kapas016

13929Barang-barang Perkemahan dari kain bukan tenunan017

13929Barang-barang Perkemahan dari bahan tekstil lainnya018

Halaman 367Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

ParasutKelas          2717 :

Subkelas    27170 Parasut

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13929Parasut (payung udara)00027170 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Selimut tebal, eiderdown, bantalan kursi, pouffe, bantal, kantong tidur dan sejenisnya, dilengkapi
dengan pegas atau diisi serta dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan
karet atau plastik seluler

Kelas          2718 :

Subkelas    27180 Selimut tebal, eiderdown, bantalan kursi, pouffe, bantal, kantong tidur dan sejenisnya, dilengkapi
dengan pegas atau diisi serta dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan
karet atau plastik seluler

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13923Selimut Kapas, Selimut Bulu Angsa, Bantal Alas Duduk, Bantal

Bundar, Bantal Kepala, Kantong Tidur dan Sejenisnya,

memakai per/ pegas atau dibagian dalamnya diisi dengan

bahan lainnya atau bahan dari karet dan plastik

00027180 01 ..

Perlengkapan tidur dari kapok27180 02 ..

13923Bantal dari kapok00127180 02 ..

13923Guling dari kapok002

13923Perlengkapan tidur lainnya dari kapok999

Perlengkapan tidur dari dakron27180 03 ..

13923Bantal dari dakron00127180 03 ..

13923Guling dari dakron002

13923Perlengkapan tidur lainnya dari dakron999

13923Perlengkapan tidur lainnya00027180 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   271 Barang jadi dari tekstil:

Barang jadi dari tekstil lainnya (termasuk kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu
debu dan lap pembersih sejenis, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat)

Kelas          2719 :

Subkelas    27190 Barang jadi dari tekstil lainnya (termasuk kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu
debu dan lap pembersih sejenis, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Barang jadi tekstil keperluan kebersihan27190 01 ..

13929Kain pembersih lantai (pel) dari kain kempa00127190 01 ..

13929Kain pembersih lantai (pel) dari kain bukan tenunan002

13929Kain pembersih lantai (pel) lainnya003

13929Barang  tekstil  jadi  keperluan pembersih lainnya dari kain

kempa

004

13929Barang  tekstil  jadi  keperluan pembersih lainnya dari kain

bukan tenunan

005

13929Barang tekstil jadi keperluan pembersih lainnya dari tekstil

lainnya

999

Barang tekstil jadi keperluan dan perlengkapan lainnya27190 02 ..

13929Rompi dan sabuk pengaman00127190 02 ..

13929Tas kain (pembungkus)002

13929Penyapu debu (dust-cloth)003

13929Kain pencuci piring (dish-cloth)004

13929Life-jackets005

13929Barang tekstil jadi keperluan dan perlengkapan lainnya999

13929Tas dari kain rajutan00027190 03 ..

13929Barang jadi tekstil lain dari kain kempa00027190 04 ..

13929Barang jadi tekstil lain dari bahan bukan tenunan00027190 05 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   272 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya:

Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutanKelas          2721 :

Subkelas    27210 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13930Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya diikat/rajutan dari

wol

00127210 00 ..

13930Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya diikat/rajutan dari

bahan tekstil lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   272 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya:

Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau dibentuk flockKelas          2722 :

Subkelas    27220 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau dibentuk flock

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13930Permadani/babut tenunan tangan00127220 00 ..

13930Penutup lantai lainnya dari serat kelapa (coir)002

13930Permadani dengan konstruksi bulu tegak belum jadi dari wol003

13930Permadani dengan konstruksi bulu tegak belum jadi dari serat

buatan

004

13930Permadani dengan konstruksi bulu tegak belum jadi dari bahan

tekstil lainnya

005

13930Permadani dengan konstruksi bulu tegak sudah jadi dari wol006

13930Permadani dengan konstruksi bulu tegak sudah jadi dari serat

buatan

007

13930Permadani dengan konstruksi bulu tegak sudah jadi dari bahan

tekstil lainnya

008

13930Permadani bukan dengan konstruksi bulu tegak  belum jadi

dari wol

009

13930Permadani bukan dengan konstruksi bulu tegak  belum jadi

dari serat buatan

010

13930Permadani bukan dengan konstruksi bulu tegak  belum jadi

dari bahan tekstil lainnya

011

13930Permadani bukan dengan konstruksi bulu tegak  sudah jadi

dari wol

012

13930Permadani bukan dengan konstruksi bulu tegak  sudah jadi

dari serat buatan

013

13930Permadani bukan dengan konstruksi bulu tegak  sudah jadi

dari bahan tekstil lainnya

014

13930Tekstil penutup lantai lainnya ditenun tidak berumbai-rumbai

dari bahan tekstil lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   272 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya:

Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbaiKelas          2723 :

Subkelas    27230 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Permadani berumbai-umbai dari serat kapas00127230 00 ..

13930Permadani berumbai-umbai dari serat kelapa002

13930Permadani berumbai-umbai dari sutera003

13930Permadani berumbai-umbai dari wol004

13930Permadani berumbai-umbai dari nilon atau poliamida005

13930Permadani berumbai-umbai dari serat buatan lainnya006

13930Permadani berumbai-umbai dari bahan tekstil lainnya007

13930Penutup lantai dan sejenisnya berumbai-rumbai dari serat

kapas

008

13930Penutup lantai dan sejenisnya berumbai-rumbai dari serat

kelapa

009

13930Penutup lantai dan sejenisnya berumbai-rumbai dari serat

sutera

010

13930Penutup lantai dan sejenisnya berumbai-rumbai dari wol011

13930Penutup lantai dan sejenisnya berumbai-rumbai dari nilon atau

poliamida

012

13930Penutup lantai dan sejenisnya berumbai-rumbai dari serat

buatan lainnya

013

13930Penutup lantai dan sejenisnya berumbai-rumbai dari bahan

tekstil lainnya

014

13930Tikar penutup lantai berumbai-umbai lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   272 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya:

Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk kain kempa)Kelas          2729 :

Subkelas    27290 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk kain kempa)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Permadani dan  tekstil penutup lantai lainnya dari kain kempa27290 01 ..

13930Permadani dari kain kempa00127290 01 ..

13930Penutup lantai dan sejenisnya dari kain kempa002

13930Tekstil penutup lantai lainnya dari kain kempa999

Permadani dan  tekstil penutup lantai lainnya27290 02 ..

13930Permadani  dan  tekstil penutup lantai lainnya dari serat kapas00127290 02 ..

13930Permadani  dan  tekstil penutup lantai lainnya dari serat kelapa002

13930Permadani  dan  tekstil penutup lantai lainnya dari sutera003

13930Permadani  dan  tekstil penutup lantai lainnya dari wol004

13930Permadani  dan  tekstil penutup lantai lainnya dari serat buatan005

13930Permadani  dan  tekstil penutup lantai lainnya dari bahan tekstil

lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   273 Benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang-barang semacamnya (termasuk jaring):

Benang pintal, tali, tambang dan kabelKelas          2731 :

Subkelas    27310 Benang pintal, tali, tambang dan kabel

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13941Benang Pintal Dari Goni00027310 01 ..

13941Benang Pintal Dari Serat Abaka00027310 02 ..

13941Bahan Pengikat Dari Polietilena00027310 03 ..

13941Tali Serat Sintetik Lainnya00027310 04 ..

Tali dari serat nabati27310 05 ..

13941Tali kapas00127310 05 ..

13941Tali goni (yute)002

13941Tali rami003

13941Tali henep manila004

13941Tali sisal (agave)005

13941Tali serat nenas006

13941Tali ijuk007

13941Tali serabut kelapa008

13941Tali serat tumbuhan lainnya999

Tali dari serat hewani27310 06 ..

13941Tali kulit binatang00127310 06 ..

13941Tali wol002

13941Tali dari serat hewani lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   273 Benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang-barang semacamnya (termasuk jaring):

Jaring rajutan dari benang pintal, tali atau tambang; jaring jadi dari bahan tekstil; barang dari
benang, strip, benang pintal, tali, tambang atau kabel ytdl

Kelas          2732 :

Subkelas    27320 Jaring rajutan dari benang pintal, tali atau tambang; jaring jadi dari bahan tekstil; barang dari
benang, strip, benang pintal, tali, tambang atau kabel ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Barang dari tali keperluan perikanan27320 01 ..

13942Pukat ikan (pukat kantong, pukat cincin, pukat udang)00127320 01 ..

13942Jaring/jala ikan (jaring insang, jaring angkat)002

13942Alat pancing (tuna long line, set long line, huhate)003

13942Barang lainnya dari tali untuk keperluan perikanan999

Barang dari tali keperluan kapal27320 02 ..

13942Tangga tali00127320 02 ..

13942Tangga jaring002

13942Jaring bongkar/muat003

13942Pelindung sisi kapal004

13942Barang dari tali keperluan kapal lainnya999

Barang dari tali keperluan lainnya27320 99 ..

13942Tali sepatu00127320 99 ..

13942Barang dari tali keperluan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Kain tule, renda, kain pita tenunan, kain hiasan dan sulamanKelas          2791 :

Subkelas    27911 Kain pita tenunan; kain pita dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan
perekat (bolduc); label, lencana dan barang sejenis dari bahan tekstil, tidak disulam; kain jalinan
dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau
kaitan; jumbai, pompon dan barang sejenisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13991Kain Tenun Berbulu dan kain chenille00027911 01 ..

13991Kain Tenun Mengandung 5% Benang karet atau benang

elastomer

00027911 02 ..

Tenunan Kuat27911 03 ..

13991Tenunan Kuat Untuk Pembungkus Pipa00127911 03 ..

13991Tenunan Kuat selain Untuk label, lencana dan barang

semacamnya

002

13991Tenunan Kuat Untuk keperluan lainnya999

13991Kain Dari Benang Lungsintanpa benang pakan yang digabung

dengan perekat

00027911 04 ..

13991Label, Lencana Dan Sejenis Bukan Tenunan00027911 05 ..

13991Kain Jalinan Dalam Lembaran00027911 06 ..

13991Kain perapih hiasan Dalam Lembaran00027911 07 ..

13991Kain pita00027911 08 ..

13991Kain label00027911 09 ..

13991Badge sulaman00027911 10 ..

13991Badges00027911 11 ..

13991Elastic band00027911 12 ..

13999Kain berperekat/pita perekat00027911 13 ..

Velcro (magic tape)00027911 14 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Kain tule, renda, kain pita tenunan, kain hiasan dan sulamanKelas          2791 :

Subkelas    27912 Kain tule dan kain jaring lainnya, kecuali kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam
lembaran, strip atau motif

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tulle/jala00127912 00 ..

Renda Dibuat Secara Mekanik002

Renda Buatan Tangan003

Kain jala lainnya004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Kain tule, renda, kain pita tenunan, kain hiasan dan sulamanKelas          2791 :

Subkelas    27913 Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13912Brokat00127913 00 ..

13912Kain sulaman lainnya dari katun002

13912Kain sulaman lainnya dari serat buatan003

13912Kain sulaman lainnya dari bahan tekstil004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Kain kempa dan kain bukan tenunanKelas          2792 :

Subkelas    27921 Kain kempa

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13993Kain laken00127921 00 ..

13993Kain kempa/ berlapis002

13993Kain felting003

13993Kain kempa lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Kain kempa dan kain bukan tenunanKelas          2792 :

Subkelas    27922 Kain bukan tenunan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13993Kain Bukan Tenunan Dari Filamen Buatan00127922 00 ..

13993Kain Bukan Tenunan Lainnya999

Halaman 381Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27991 Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat tekstil yang panjangnya tidak melebihi 5
mm (flock), debu tekstil dan mill nep

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kapas Gumpalan00027991 01 ..

Gumpalan Dari Serat Buatan00027991 02 ..

Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Lainnya00027991 03 ..

Barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan27991 04 ..

Gumpalan kapas (untuk keperluan kesehatan)00127991 04 ..

Pembalut wanita002

Pampers003

Kapas Pembersih Telinga (Cottonbud)004

Barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan lainnya999

Kapas kosmetika00027991 05 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27992 Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil dan strip, diresapi atau ditutupi dengan
karet atau plastik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13999Benang dari tali karet ditutupi tekstil00127992 00 ..

Benang Kekuatan Tinggi Dari Poliester Dan Sejenisnya002

Benang Dan Tali Karet Lainnya003

Benang Dan Bahan Jahit Bedah Steril (cat Gut)004

Benang Dan Tali Karet Vulkanisasi, Ditutupi  Kain  Tekstil Atau

Tidak Dan Benang Tekstil Ditutupi Atau Diresapi Karet

Vulkanisasi

005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27993 Benang dilapisi logam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Benang emas00127993 00 ..

Benang perak002

Benang berlogam lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27994 Kain tenunan dari benang logam atau benang yang dilapisi logam ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain Tenunan Dari Benang Logam Atau Benang Berlogam Ytdl00027994 00 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27995 Benang berpalut dan strip; benang chenille; benang loop- wale

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13999Benang Berpalut Dan Berjalur00127995 00 ..

13999Benang chenile002

13999Benang loop-wale003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27996 Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viscose yang
berkekuatan tinggi

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

13994Kain ban serat poliester00127996 00 ..

13994Kain ban serat nilon002

13994Kain ban serat sintetis lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27997 Kain tekstil, diresapi, dilapisi atau ditutupi, ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain tekstil27997 01 ..

Kain Tekstil Dilapisi Getah Atau Bahan Yang Mengandung Pati00127997 01 ..

Kain Jiplakan Untuk Kanvas Lukisan Dan Sejenisnya002

Kain Tekstil Dilapisi Ter, Bitumen Atau Sejenisnya003

Kain Tekstil Dilapisi Lilin004

Kain Tekstil Dilapisi Dengan Minyak Pengering005

Flocket Velvet006

13992Kain terpal007

13992Kain layar008

13992Kain tenda009

13992Kain payung010

13992Kain kanvas011

13992Kulit imitasi dengan media testil00027997 02 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27998 Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis (termasuk sumbu, gas pijar, selang, ban
atau belting penggerak, kain ayak dan kain saring)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Barang dari tali keperluan lainnya27998 01 ..

13999Sumbu kompor00127998 01 ..

13999Sumbu lampu002

13999Selang Pemadam Api00027998 02 ..

13999Ban Penggerak/pengangkut00027998 03 ..

13999Kain Tekstil Untuk Card Clothing00027998 04 ..

13999Kain Ayak00027998 05 ..

13999Kain Tekstil Untuk Pembuatan Kertas00027998 06 ..

13999Kain Saring00027998 07 ..

Kain Khusus27998 08 ..

13999Pipa/ slang kain00127998 08 ..

13999Kain khusus lainnya999

Barang tekstil yang belum/tidak termasuk dalam golongan

industri tekstil manapun

00027998 09 ..

Kaos lampu00027998 10 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          27 Barang dari tekstil selain pakaian:

Kelompok   279 Bahan dari tekstil, ytdl:

Barang dari tekstil lainnyaKelas          2799 :

Subkelas    27999 Produk tekstil dilapisi dalam lembaran ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Produk tekstil dilapisi dalam lembaran ytdl00027999 00 ..

Kain geotextile dari poliamida001

Kain geotextile dari poliester002

Kain geotextile dari acrylic003

Kain geotextile dari bahan lainnya009
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   281 Kain rajutan atau kaitan:

Kain berbulu dan kain terry, rajutan atau kaitanKelas          2811 :

Subkelas    28110 Kain berbulu dan kain terry, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain rajutan berbulu panjang28110 01 ..

13911Kain rajut berbulu panjang dari serat kapas 6001.10.00.1000128110 01 ..

139116001.10.00.90

13911Kain rajut berbulu panjang dari wol 6001.10.00.10002

139116001.10.00.90

13911Kain rajut berbulu panjang dari serat sintetik 6001.10.00.10003

139116001.10.00.90

13911Kain rajut berbulu panjang dari serat tiruan 6001.10.00.10004

139116001.10.00.90

13911Kain rajut berbulu panjang dari serat lainnya 6001.10.00.10999

139116001.10.00.90

Kain rajut bulu bergelung28110 02 ..

13911Kain rajut bulu bergelung dari serat kapas 6001.21.00.0000128110 02 ..

13911Kain rajut bulu bergelung dari wol 6001.29.00.00002

13911Kain rajut bulu bergelung dari serat sintetik 6001.22.00.00003

13911Kain rajut bulu bergelung dari serat tiruan 6001.22.00.00004

13911Kain rajut bulu bergelung dari bahan tekstil lainnya 6001.29.00.00999

13913Bulu Tiruan Rajutan 6001.22.00.0000028110 03 ..

Kain rajut berbulu lainnya28110 97 ..

13911Kain rajut berbulu lainnya dari serat kapas 6001.91.00.0000128110 97 ..

13911Kain rajut berbulu lainnya dari wol 6001.99.11.00002

139116001.99.90.00

13911Kain rajut berbulu lainnya dari serat sintetik 6001.99.11.00003

139116001.99.90.00

13911Kain rajut berbulu lainnya dari serat tiruan 6001.92.20.00004

13911Kain rajut berbulu lainnya dari serat lainnya 6001.99.11.00999

139116001.99.90.00
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   281 Kain rajutan atau kaitan:

Kain rajutan atau kaitan lainnyaKelas          2819 :

Subkelas    28190 Kain rajutan atau kaitan lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain rajut lebar <= 30 cm28190 01 ..

13911Kain rajut lebar <= 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari serat kapas

6002.40.00.0000128190 01 ..

13911Kain rajut lebar <= 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari wol

6002.40.00.00002

13911Kain rajut lebar <= 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari serat sintetik

6002.40.00.00003

13911Kain rajut lebar <= 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari serat tiruan

6002.40.00.00004

13911Kain rajut lebar <= 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari serat lainnya

6002.40.00.00005

13911Kain rajut lebar <= 30 cm lainnya dari serat kapas 6002.90.00.00006

13911Kain rajut lebar <= 30 cm lainnya dari wol 6002.90.00.00007

13911Kain rajut lebar <= 30 cm lainnya dari serat sintetik 6002.90.00.00008

13911Kain rajut lebar <= 30 cm lainnya dari serat tiruan 6002.90.00.00009

13911Kain rajut lebar <= 30 cm lainnya dari serat lainnya 6002.90.00.00999

Kain rajut lebar > 30 cm28190 02 ..

13911Kain rajut lebar > 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari serat kapas

6004.10.10.0000128190 02 ..

13911Kain rajut lebar > 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari wol

6004.10.10.00002

13911Kain rajut lebar > 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari serat sintetik

6004.10.10.00003

13911Kain rajut lebar > 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari serat tiruan

6004.10.10.00004

13911Kain rajut lebar > 30 cm mengandung benang elastomer atau

benang karet 5 % dari serat lainnya

6004.10.10.00999

Kain rajut lusi (warp knit)28190 03 ..

13911Kain rajut lusi (warp knit) dari serat kapas 6005.21.00.0000128190 03 ..

139116005.22.00.00

139116005.23.00.00

139116005.24.00.00

13911Kain rajut lusi (warp knit) dari wol 6005.90.10.00002

13911Kain rajut lusi (warp knit) dari serat sintetik 6005.31.10.00003

139116005.32.10.00

139116005.33.10.00

139116005.34.10.00

13911Kain rajut lusi (warp knit) dari serat tiruan 6005.90.90.00004

13911Kain rajut lusi (warp knit) dari serat lainnya 6005.90.90.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   281 Kain rajutan atau kaitan:

Kain rajutan atau kaitan lainnyaKelas          2819 :

Subkelas    28190 Kain rajutan atau kaitan lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kain rajut lainnya28190 97 ..

13911Kain rajut lainnya dari serat kapas 6006.21.00.0000128190 97 ..

139116006.22.00.00

139116006.23.00.00

139116006.24.00.00

13911Kain rajut lainnya dari wol 6006.10.00.00002

13911Kain rajut lainnya dari serat sintetik 6006.31.10.00003

139116006.32.00.00

139116006.33.00.00

139116006.34.00.00

13911Kain rajut lainnya dari serat tiruan 6006.41.00.00004

139116006.42.00.00

139116006.43.00.00

139116006.44.00.00

13911Kain rajut lainnya dari serat lainnya 6006.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Panty hose, tights, stocking, sock dan kaos kaki lainnya, rajutan atau kaitanKelas          2821 :

Subkelas    28210 Panty hose, tights, stocking, sock dan kaos kaki lainnya, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Rajutan Kaos Kaki28210 01 ..

14303Kaos kaki panjang (stocking) rajutan dari kapas 6115.30.10.0000128210 01 ..

14303Kaos kaki panjang (stocking) rajutan dari serat sintetik 6115.30.90.00002

14303Kaos kaki panjang (stocking) rajutan dari bahan tekstil lainnya 6115.30.90.00003

14303Kaos kaki (socks) rajutan dari serat kapas 6115.10.90.00004

143036115.95.00.00

14303Kaos kaki (socks) rajutan dari wol 6115.10.90.00005

143036115.94.00.00

14303Kaos kaki (socks) rajutan dari serat sintetik 6115.10.90.00006

143036115.96.00.00

14303Kaos kaki (socks) rajutan dari bahan tekstil lainnya 6115.10.90.00999

143036115.99.00.00

Perlengkapan pakaian rajutan28210 02 ..

14303Panty hose untuk kesehatan rajutan dari wol 6115.29.10.0000128210 02 ..

143036115.29.90.00

14303Panty hose untuk kesehatan rajutan dari serat sintetik 6115.21.00.00002

143036115.22.00..00

143036115.29.10.00

143036115.29.90.00

14303Panty hose untuk kesehatan rajutan dari serat tiruan 6115.29.90.00003

14303Panty hose untuk kesehatan rajutan dari bahan tekstil lainnya 6115.29.90.00999

Alas Kaki Tanpa Sol28210 03 ..

14303Alas Kaki Tanpa Sol Dari Wool Atau Bulu Halus Hewan 6115.94.00.0000128210 03 ..

14303Alas Kaki Tanpa Sol Mengandung Benang Karet 6115.95.00.00002

14303Alas Kaki Lainnya Tanpa Sol Dari Katun 6115.95.00.00003

14303Alas Kaki Tanpa Sol Dari Bahan Tekstil Lainnya 6115.96.00.00999

143036115.99.00.00
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28221 Setelan, mantel, jas, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya untuk pria atau anak
laki-laki, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Mantel/baju hangat pria rajutan28221 01 ..

14111Mantel/baju hangat pria rajutan dari serat kapas 6101.20.00.0000128221 01 ..

14111Mantel/baju hangat pria rajutan dari wol 6101.90.00.00002

14111Mantel/baju hangat pria rajutan dari serat sintetik 6101.90.00.00003

14111Mantel/baju hangat pria rajutan dari serat tiruan 6101.30.00.00004

14111Mantel/baju hangat pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6101.90.00.00999

Setelan pria rajutan28221 02 ..

14111Setelan pria rajutan dari serat kapas 6103.10.00.0000128221 02 ..

14111Setelan pria rajutan dari wol 6103.10.00.00002

14111Setelan pria rajutan dari serat sintetik 6103.10.00.00003

14111Setelan pria rajutan dari serat tiruan 6103.10.00.00004

14111Setelan pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6103.10.00.00999

Ensemble pria rajutan28221 03 ..

14111Ensemble pria rajutan dari serat kapas 6103.22.00.0000128221 03 ..

14111Ensemble pria rajutan dari wol 6103.29.00.00002

14111Ensemble pria rajutan dari serat sintetik 6103.23.00.00003

14111Ensemble pria rajutan dari serat tiruan 6103.29.00.00004

14111Ensemble pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6103.29.00.00999

Jas dan jaket pria rajutan28221 04 ..

14111Jas dan jaket pria rajutan dari serat kapas 6103.32.00.0000128221 04 ..

14111Jas dan jaket pria rajutan dari wol 6103.31.00.00002

14111Jas dan jaket pria rajutan dari serat sintetik 6103.33.00.00003

14111Jas dan jaket pria rajutan dari serat tiruan 6103.39.00.00004

14111Jas dan jaket pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6103.39.00.00999

Celana panjang/pendek pria rajutan28221 05 ..

14111Celana panjang/pendek pria rajutan dari serat kapas 6103.42.00.0000128221 05 ..

14111Celana panjang/pendek pria rajutan dari wol 6103.41.00.00002

14111Celana panjang/pendek pria rajutan dari serat sintetik 6103.43.00.00003

14111Celana panjang/pendek pria rajutan dari serat tiruan 6103.49.00.00004

14111Celana panjang/pendek pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6103.49.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28222 Kemeja, celana kolor, piama, dressing gown dan barang sejenisnya untuk pria atau anak
laki-laki, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar pria (dewasa/anak) rajutan28222 01 ..

14111Kemeja pria rajutan dari serat kapas 6105.10.00.0000128222 01 ..

14111Kemeja pria rajutan dari serat sintetik 6105.20.00.10002

14111Kemeja pria rajutan dari serat tiruan 6105.20.00.90003

14111Pakaian luar pria (dewasa/anak) rajutan lainnya 6105.90.00.00999

Celana dalam pria (dewasa/anak) rajutan28222 02 ..

14111Celana dalam pria rajutan dari serat kapas 6107.11.00.0000128222 02 ..

14111Celana dalam pria rajutan dari wol 6107.19.00.00002

14111Celana dalam pria rajutan dari serat sintetik 6107.12.00.00003

14111Celana dalam pria rajutan dari serat tiruan 6107.12.00.00004

14111Celana dalam pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6107.19.00.00999

Pakaian tidur pria (dewasa/anak) rajutan28222 03 ..

14111Pakaian tidur pria rajutan dari serat kapas 6107.21.00.0000128222 03 ..

14111Pakaian tidur pria rajutan dari wol 6107.29.00.00002

14111Pakaian tidur pria rajutan dari serat sintetik 6107.22.00.00003

14111Pakaian tidur pria rajutan dari serat tiruan 6107.22.00.00004

14111Pakaian tidur pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6107.29.00.00999

Piyama pria rajutan28222 04 ..

14111Piyama pria rajutan dari serat kapas 6107.21.00.0000128222 04 ..

14111Piyama pria rajutan dari wol 6107.29.00.00002

14111Piyama pria rajutan dari serat sintetik 6107.22.00.00003

14111Piyama pria rajutan dari serat tiruan 6107.22.00.00004

14111Piyama pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6107.29.00.00999

Jas mandi pria  rajutan28222 05 ..

14111Jas mandi pria  rajutan dari serat kapas 6107.91.00.0000128222 05 ..

14111Jas mandi pria rajutan dari wol 6107.99.00.00002

14111Jas mandi pria rajutan dari  serat sintetik 6107.99.00.00003

14111Jas mandi pria rajutan  dari serat tiruan 6107.99.00.00004

14111Jas mandi pria  rajutan dari bahan tekstil lainnya 6107.99.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28223 Setelan, mantel, jas, gaun, rok, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya untuk wanita dan
anak perempuan, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Mantel/baju hangat wanita rajutan28223 01 ..

14111Mantel/baju hangat wanita rajutan dari serat kapas 6102.20.00.0000128223 01 ..

14111Mantel/baju hangat wanita rajutan dari wol 6102.10.00.00002

14111Mantel/baju hangat wanita rajutan dari serat sintetik 6102.30.00.00003

14111Mantel/baju hangat wanita rajutan dari serat tiruan 6102.30.00.00004

14111Mantel/baju hangat wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6102.90.00.00999

Setelan wanita rajutan28223 02 ..

14111Setelan wanita rajutan dari serat kapas 6103.10.00.0000128223 02 ..

14111Setelan wanita rajutan dari wol 6103.10.00.00002

14111Setelan wanita rajutan dari serat sintetik 6103.10.00.00003

14111Setelan wanita rajutan dari serat tiruan 6103.10.00.00004

14111Setelan wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6103.10.00.00999

Ensemble  wanita  rajutan28223 03 ..

14111Ensemble  wanita  rajutan  dari serat kapas 6103.22.00.0000128223 03 ..

14111Ensemble wanita rajutan dari wol 6103.29.00.00002

14111Ensemble wanita rajutan dari serat sintetik 6103.23.00.00003

14111Ensemble wanita rajutan dari serat tiruan 6103.29.00.00004

14111Ensemble wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6103.29.00.00999

Jas wanita rajutan28223 04 ..

14111Jas wanita rajutan dari serat kapas 6103.32.00.0000128223 04 ..

14111Jas wanita rajutan dari wol 6103.31.00.00002

14111Jas wanita rajutan dari serat sintetik 6103.33.00.00003

14111Jas wanita rajutan dari serat tiruan 6103.39.00.00004

14111Jas wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6103.39.00.00999

Gaun rajutan28223 05 ..

14111Gaun rajutan dari serat kapas 6104.42.00.0000128223 05 ..

14111Gaun rajutan dari wol 6104.41.00.00002

14111Gaun rajutan dari serat sintetik 6104.43.00.00003

14111Gaun rajutan dari serat tiruan 6104.44.00.00004

14111Gaun rajutan dari serat bahan tekstil lainnya 6104.49.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28223 Setelan, mantel, jas, gaun, rok, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya untuk wanita dan
anak perempuan, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Rok rajutan28223 06 ..

14111Rok rajutan dari serat kapas 6104.52.00.0000128223 06 ..

14111Rok rajutan dari wol 6104.51.00.00002

14111Rok rajutan dari serat sintetik 6104.53.00.00003

14111Rok rajutan dari serat tiruan 6104.59.00.00004

14111Rok rajutan dari serat bahan tekstil lainnya 6104.59.00.00999

Celana panjang/pendek wanita rajutan28223 07 ..

14111Celana panjang/pendek wanita rajutan dari serat kapas 6104.62.00.0000128223 07 ..

14111Celana panjang/pendek wanita rajutan dari  wol 6104.61.00.00002

14111Celana panjang/pendek wanita rajutan dari serat sintetik 6104.63.00.00003

14111Celana panjang/pendek wanita rajutan dari serat tiruan 6104.69.00.00004

14111Celana panjang/pendek wanita rajutan dari bahan tekstil

lainnya

6104.69.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28224 Blus, kemeja, petticoat, panty, gaum malam, dressing gown dan sejenisnya untuk wanita dan
anak perempuan, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar wanita (dewasa/anakanak) rajutan28224 01 ..

14111Kemeja wanita rajutan dari serat kapas 6106.10.00.0000128224 01 ..

14111Kemeja wanita rajutan dari wol 6106.90.00.00002

14111Kemeja wanita rajutan dari serat sintetik 6106.20.00.00003

14111Kemeja wanita rajutan dari serat tiruan 6106.20.00.00004

14111Kemeja wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6106.90.00.00005

14111Pakaian luar wanita (dewasa/anakanak) rajutan lainnya 6106.90.00.00999

Rok dalam wanita (dewasa/anak anak) rajutan28224 02 ..

14111Rok dalam rajutan dari serat kapas 6108.19.30.0000128224 02 ..

14111Rok dalam rajutan dari wol 6108.19.20.00002

14111Rok dalam rajutan dari serat buatan 6108.11.00.00003

14111Pakaian dalam wanita (dewasa/anak anak) rajutan lainnya 6108.19.90.00999

Celana dalam wanita rajutan28224 03 ..

14111Celana dalam wanita rajutan dari serat kapas 6108.21.00.0000128224 03 ..

14111Celana dalam wanita rajutan dari wol 6108.29.00.00002

14111Celana dalam wanita rajutan dari serat sintetik 6108.22.00.00003

14111Celana dalam wanita rajutan dari serat tiruan 6108.22.00.00004

14111Celana dalam wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6108.29.00.00005

14111Celana dalam wanita (dewasa/anak anak) rajutan lainnya 6108.29.00.00999

Pakaian tidur,  piyama  dan jas mandi wanita (dewasa/anak)

rajutan

28224 04 ..

14111Pakaian tidur wanita rajutan dari serat kapas 6108.31.00.0000128224 04 ..

14111Pakaian tidur wanita rajutan dari wol 6108.39.00.00002

14111Pakaian tidur wanita rajutan dari serat sintetik 6108.32.00.00003

14111Pakaian tidur wanita rajutan dari serat tiruan 6108.32.00.00004

14111Pakaian tidur wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6108.39.00.00999

Piyama wanita rajutan28224 05 ..

14111Piyama wanita rajutan dari serat kapas 6108.31.00.0000128224 05 ..

14111Piyama wanita rajutan dari wol 6108.39.00.00002

14111Piyama wanita rajutan dari serat sintetik 6108.32.00.00003

14111Piyama wanita rajutan dari serat tiruan 6108.32.00.00004

14111Piyama wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6108.39.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28224 Blus, kemeja, petticoat, panty, gaum malam, dressing gown dan sejenisnya untuk wanita dan
anak perempuan, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jas mandi wanita rajutan28224 06 ..

14111Jas mandi wanita rajutan dari serat kapas 6108.91.00.0000128224 06 ..

14111Jas mandi wanita rajutan dari wol 6108.99.00.00002

14111Jas mandi wanita rajutan dari serat sintetik 6108.92.00.00003

14111Jas mandi wanita rajutan dari serat tiruan 6108.92.00.00004

14111Jas mandi wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6108.99.00.00999

13912Pakaian jadi dari kain sulaman 6108.99.00.0000028224 07 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28225 T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian dalam pria (dewasa/anakanak) rajutan28225 01 ..

14111Singlet pria rajutan dari serat kapas 6109.10.10.0000128225 01 ..

14111Singlet pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6109.90.00.00002

14111Kaos oblong pria rajutan dari serat kapas 6109.10.10.00003

14111Kaos oblong pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6109.90.00.00004

14111T. shirt pria rajutan dari serat kapas 6109.10.10.00005

14111T. shirt pria rajutan dari bahan tekstil lainnya 6109.90.00.00006

14111Pakaian dalam pria (dewasa/anakanak) rajutan lainnya 6109.90.30.00999

Pakaian dalam wanita (dewasa/anak anak) rajutan28225 02 ..

14111Singlet wanita rajutan dari serat kapas 6109.10.20.0000128225 02 ..

14111Singlet wanita rajutan dari wol 6109.90.30.00002

14111Singlet wanita rajutan dari serat buatan 6109.90.30.00003

14111Singlet wanita rajutan dari bahan tekstil lainnya 6109.90.30.00999

Pakaian dalam wanita (dewasa/anak anak) dirajut lainnya28225 03 ..

14301Singlet wanita dirajut dari serat kapas 6109.10.20.0000128225 03 ..

14301Singlet wanita dirajut dari wol 6109.90.30.00002

14301Singlet wanita dirajut dari serat buatan 6109.90.30.00003

14301Singlet wanita dirajut dari bahan tekstil lainnya 6109.90.30.00004

14301Pakaian dalam wanita (dewasa/anak anak) dirajut lainnya 6109.90.30.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28226 Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang sejenisnya, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

14301Jersey, pullover, cardigan rajutan dari serat kapas 6110.20.00.0000128226 00 ..

14301Jersey, pullover, cardigan rajutan dari wol 6110.11.00.00002

14301Jersey, pullover, cardigan rajutan dari serat sintetik 6110.30.00.00003

14301Jersey, pullover, cardigan rajutan dari serat tiruan 6110.30.00.00004

14301Jersey, pullover, cardigan rajutan dari bahan tekstil lainnya 6110.90.00.00005

14301Baju rompi rajutan 6110.00.00.00006
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28227 Pakaian dan perlengkapan pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sarung tangan bayi rajutan28227 01 ..

14111Sarung tangan bayi rajutan dari serat kapas 6111.20.00.0000128227 01 ..

14111Sarung tangan bayi rajutan dari wol 6111.90.00.00002

14111Sarung tangan bayi rajutan dari serat sintetik 6111.30.00.00003

14111Sarung tangan bayi rajutan dari bahan tekstil lainnya 6111.90.00.00999

Kaos kaki bayi rajutan28227 02 ..

14111Kaos kaki bayi rajutan dari serat kapas 6111.20.00.0000128227 02 ..

14111Kaos kaki bayi rajutan dari wol 6111.90.00.00002

14111Kaos kaki bayi rajutan dari serat sintetik 6111.30.00.00003

14111Kaos kaki bayi rajutan dari bahan tekstil lainnya 6111.90.00.00999

Singlet bayi rajutan28227 03 ..

14111Singlet bayi rajutan dari serat kapas 6111.20.00.0000128227 03 ..

14111Singlet  bayi rajutan  dari wol 6111.90.00.00002

14111Singlet bayi rajutan dari serat sintetik 6111.30.00.00003

14111Singlet bayi rajutan dari bahan tekstil lainnya 6111.90.00.00999

Celana dalam bayi rajutan28227 04 ..

14111Celana dalam bayi rajutan  dari serat kapas 6111.20.00.0000128227 04 ..

14111Celana dalam bayi rajutan  dari wol 6111.90.00.00002

14111Celana dalam bayi rajutan  dari serat sintetik 6111.30.00.00003

14111Celana dalam bayi rajutan  dari bahan tekstil lainnya 6111.90.00.00999

Baju hangat bayi  rajutan  dari serat kapas28227 05 ..

14111Baju hangat bayi  rajutan  dari serat kapas 6111.20.00.0000128227 05 ..

14111Baju hangat bayi rajutan dari wol 6111.90.00.00002

14111Baju hangat bayi  rajutan  dari serat sintetik 6111.30.00.00003

14111Baju hangat bayi  rajutan  dari bahan tekstil lainnya 6111.90.00.00999

Setelan/baby set  rajutan28227 06 ..

14111Setelan/baby set  rajutan  dari serat kapas 6111.20.00.0000128227 06 ..

14111Setelan/baby set rajutan dari wol 6111.90.00.00002

14111Setelan/baby set  rajutan  dari serat sintetik 6111.30.00.00003

14111Setelan/baby set  rajutan  dari bahan tekstil lainnya 6111.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28227 Pakaian dan perlengkapan pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Gaun, Rok bayi rajutan28227 07 ..

14111Gaun, Rok bayi rajutan dari serat kapas 6111.20.00.0000128227 07 ..

14111Gaun, Rok bayi rajutan dari wol 6111.90.00.00002

14111Gaun, Rok bayi rajutan dari serat sintetik 6111.30.00.00003

14111Gaun, Rok bayi rajutan dari bahan tekstil lainnya 6111.90.00.00999

Pakaian dan perlengkapan pakaian bayi rajutan28227 08 ..

14111Panti hose bayi rajutan dari wol atau bulu hewan halus 6111.20.00.0000128227 08 ..

14111Popok (diepers) bayi rajutan 6111.90.00.00002

14111Lemek/lampin (layttes) 6111.30.00.00003

14111Sepatu bayi (sleepens) 6111.90.00.00004

14111Pakaian dan perlengkapan pakaian bayi rajutan lainnya 6111.90.00.00999

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012Halaman 404

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28228 Track suit, ski suit, pakaian renang dan pakaian lainnya, rajutan atau kaitan ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian olah raga rajutan28228 01 ..

14111Pakaian renang pria (dewasa/anak) rajutan dari serat sintetik 6112.31.00.0000128228 01 ..

14111Pakaian renang pria (dewasa/anak) rajutan dari bahan tekstil

lainnya

6112.39.00.00002

14111Pakaian  renang wanita  (dewasa/ anak) rajutan dari serat

sintetik

6112.41.00.00003

14111Pakaian olah raga rajutan lainnya 6112.49.00.00999

Setelan track rajutan28228 02 ..

14111Setelan track rajutan dari serat kapas 6112.11.00.0000128228 02 ..

14111Setelan track rajutan dari wol 6112.19.00.00002

14111Setelan track rajutan dari serat sintetik 6112.12.00.00003

14111Setelan track rajutan dari serat tiruan 6112.19.00.00004

14111Setelan ski rajutan 6112.20.00.00005

14111Setelan track rajutan dari bahan tekstil lainnya 6112.19.00.00999

Pakaian lainnya rajutan28228 97 ..

14111Pakaian lainnya rajutan dari serat kapas 6114.20.00.0000128228 97 ..

14111Pakaian lainnya rajutan dari wol 6114.90.00.00002

14111Pakaian lainnya rajutan dari serat buatan 6114.30.00.00003

14111Pakaian lainnya rajutan dari bahan tekstil lainnya 6114.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28229 Sarung tangan, syal, scarf, veil, dasi, cravat dan perlengkapan pakaian jadi lainnya, rajutan atau
kaitan; bagian dari pakaian atau perlengkapan pakaian yang dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sarung tangan rajutan28229 01 ..

14131Sarung tangan rajutan dari serat kapas 6116.92.00.0000128229 01 ..

14131Sarung tangan rajutan dari wol 6116.91.00.00002

14131Sarung tangan rajutan dari serat rat sintetik 6116.93.00.00003

14131Sarung tangan rajutan diserapi, dilapisi dengan plastik atau ka 6116.10.00.00004

14131Sarung tangan rajutan dari bahan tekstil lainnya 6116.99.00.00999

Syal, selendang, kerudungan, pual dan sejenisnya rajutan28229 02 ..

14131Syal, selendang, kerudungan, pual dan sejenisnya rajutan dari

serat kapas

6117.10.10.0000128229 02 ..

14131Syal, selendang, kerudungan, pual dan sejenisnya rajutan dari

wol

6117.10.90.00002

14131Syal, selendang, kerudungan, pual dan sejenisnya rajutan dari

serat sintetik

6117.10.90.00003

14131Syal, selendang, kerudungan, pual dan sejenisnya rajutan dari

serat tiruan

6117.10.90.00004

14131Syal, selendang, kerudungan, pual dan sejenisnya rajutan dari

bahan tekstil lainnya

6117.10.90.00999

Dasi dan sejenisnya rajutan28229 03 ..

14131Deker 6117.80.19.0000128229 03 ..

14131Bando 6117.80.11.00002

14131Dasi dan sejenisnya rajutan dari serat sintetik 6117.80.19.00003

14131Dasi dan sejenisnya rajutan dari serat tiruan 6117.80.19.00004

14131Dasi dan sejenisnya rajutan dari bahan tekstil lainnya 6117.80.19.00999

13912Barang jadi dari kain sulaman 6117.80.19.0000028229 04 ..

Barang Jadi Rajutan28229 05 ..

13924Deker 6117.80.90.0000128229 05 ..

13924Bando 6117.80.90.00002

13924Barang jadi rajutan lainnya 6117.80.90.00999

Bagian-bagian dari pakaian rajutan28229 06 ..

14131Bagian dari sarung tangan rajutan 6117.90.00.0000128229 06 ..

14131Bagian-bagian dari pakaian lainnya rajutan 6117.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi, rajutan atau kaitanKelas          2822 :

Subkelas    28229 Sarung tangan, syal, scarf, veil, dasi, cravat dan perlengkapan pakaian jadi lainnya, rajutan atau
kaitan; bagian dari pakaian atau perlengkapan pakaian yang dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Perlengkapan pakaian lainnya rajutan28229 97 ..

14131Perlengkapan pakaian lainnya rajutan dari serat kapas 6117.80.90.0000128229 97 ..

14131Perlengkapan pakaian lainnya rajutan dari wol 6117.80.90.00002

14131Perlengkapan pakaian lainnya rajutan dari serat sintetik 6117.80.90.00003

14131Perlengkapan pakaian lainnya rajutan dari serat tiruan 6117.80.90.00004

14131Perlengkapan pakaian lainnya rajutan dari bahan tekstil lainnya 6117.80.90.00999

Halaman 407Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28231 Setelan, mantel, jas, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil untuk pria
atau anak laki-laki, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar pria dari batik (dewasa/anak-anak)28231 01 ..

14111Mantel (over coats) batik pria dari serat kapas 6201.12.00.0000128231 01 ..

14111Mantel (over coats) batik pria dari kain serat wol 6201.11.00.00002

14111Mantel (over coats) batik pria dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6201.13.00.00003

14111Mantel (over coats) batik pria dari bahan tekstil lainnya 6201.19.00.00999

Setelan batik pria28231 02 ..

14111Mantel (over coats) pria lainnya dari kain serat kapas 6203.19.10.0000128231 02 ..

14111Mantel (over coats) pria lainnya dari kain serat wol 6203.11.00.00002

14111Mantel (over coats) pria lainnya dari serat setengah sintetik

(man made fibres)

6203.12.00.00003

14111Mantel (over coats) pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6203.12.00.00004

14111Setelan batik pria dari bahan tekstil lainnya 6203.19.90.00999

Jas/blazer batik pria28231 03 ..

14111Jas/blazer batik pria dari kain serat kapas 6203.32.00.0000128231 03 ..

14111Jas/blazer batik pria dari kain serat wol 6203.31.00.00002

14111Jas/blazer batik pria dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6203.33.00.00003

14111Jas/blazer batik pria dari serat sintetik 6203.33.00.00004

14111Jas/blazer batik pria dari bahan tekstil lainnya 6203.39.00.00999

Jaket batik pria28231 04 ..

14111Jaket batik pria dari kain serat kapas 6201.92.00.0000128231 04 ..

14111Jaket batik pria dari kain serat wol 6201.91.00.00002

14111Jaket batik pria dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6201.93.00.00003

14111Jaket batik pria dari serat sintetik 6201.93.00.00004

14111Jaket batik pria dari bahan tekstil lainnya 6201.99.00.00999

Baju hangat batik pria28231 05 ..

14111Baju hangat batik pria dari kain serat kapas 6201.12.00.0000128231 05 ..

14111Baju hangat batik pria dari kain serat wol 6201.11.00.00002

14111Baju hangat batik pria dari serat setengah sintetik (man made fi

bres)

6201.13.00.00003

14111Baju hangat batik pria dari serat sintetik 6201.13.00.00004

14111Baju hangat batik pria dari bahan tekstil lainnya 6201.19.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28231 Setelan, mantel, jas, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil untuk pria
atau anak laki-laki, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Rompi batik pria28231 06 ..

14111Rompi batik pria dari kain serat kapas 6201.12.00.0000128231 06 ..

14111Rompi batik pria dari kain serat wol 6201.11.00.00002

14111Rompi batik pria dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6201.13.00.00003

14111Rompi batik pria dari serat sintetik 6201.13.00.00004

14111Rompi batik pria dari bahan tekstil lainnya 6201.19.00.00999

Ensemble batik pria28231 07 ..

14111Ensemble batik pria dari kain serat kapas 6203.22.00.0000128231 07 ..

14111Ensemble batik pria dari kain serat wol 6203.29.10.00002

14111Ensemble batik pria dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6203.23.00.00003

14111Ensemble batik pria dari serat sintetik 6203.23.00.00004

14111Ensemble batik pria dari bahan tekstil lainnya 6203.29.90.00999

Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut dan  celana

pendek batik pria

28231 08 ..

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut dan  celana

pendek batik pria dari kain serat kapas

6203.42.00.0000128231 08 ..

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek batik pria dari kain serat wol

6203.41.00.00002

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut  dan  celana

pendek batik pria dari kain serat setengah sintetik (man made

fibres)

6203.43.00.00003

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut  dan  celana

pendek batik pria dari serat sintetik

6203.43.00.00004

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek batik pria dari bahan tekstil lainnya

6203.49.00.00999

Pakaian luar pria  selain dari batik  (dewasa/ anak-anak)28231 09 ..

14111Mantel (over coats) pria lainnya dari kain serat kapas 6201.12.00.0000128231 09 ..

14111Mantel (over coats) pria lainnya dari kain serat wol 6201.11.00.00002

14111Mantel (over coats) pria lainnya dari serat setengah sintetik

(man made fibres)

6201.13.00.00003

14111Mantel (over coats) pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6201.19.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28231 Setelan, mantel, jas, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil untuk pria
atau anak laki-laki, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Setelan pria selain dari batik28231 10 ..

14111Setelan pria lainnya dari kain serat kapas 6203.19.10.0000128231 10 ..

14111Setelan pria lainnya dari kain serat wol 6203.11.00.00002

14111Setelan pria lainnya dari serat setengah  sintetik (man  made

fibres)

6203.12.00.00003

14111Setelan pria lainnya dari serat sintetik 6203.12.00.00004

14111Setelan pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6203.19.90.00999

Jas/blazer pria selain batik28231 11 ..

14111Jas/blazer pria lainnya dari kain serat kapas 6203.31.00.0000128231 11 ..

14111Jas/blazer pria lainnya dari kain serat wol 6203.32.00.00002

14111Jas/blazer pria lainnya dari serat setengah sintetik  (man made

fibres)

6203.33.00.00003

14111Jas/blazer pria lainnya dari serat sintetik 6203.33.00.00004

14111Jas/blazer pria lainnya dari bahan tekstil lain 6203.39.00.00999

Jaket pria selain batik28231 12 ..

14111Jaket pria lainnya dari kain serat kapas 6201.92.00.0000128231 12 ..

14111Jaket pria lainnya dari kain serat wol 6201.91.00.00002

14111Jaket pria lainnya dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6201.93.00.00003

14111Jaket pria lainnya dari serat sintetik 6201.93.00.00004

14111Jaket pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6201.99.00.00999

Baju hangat pria selain batik28231 13 ..

14111Baju hangat pria lainnya dari kain serat kapas 6201.12.00.0000128231 13 ..

14111Baju hangat pria lainnya dari kain serat wol 6201.11.00.00002

14111Baju hangat pria lainnya dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6201.13.00.00003

14111Baju hangat pria lainnya dari serat sintetik 6201.13.00.00004

14111Baju hangat pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6201.19.00.00999

Rompi pria selain batik28231 14 ..

14111Rompi pria lainnya dari kain serat kapas 6201.12.00.0000128231 14 ..

14111Rompi pria lainnya dari kain serat wol 6201.11.00.00002

14111Rompi pria lainnya dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6201.13.00.00003

14111Rompi pria lainnya dari serat sintetik 6201.13.00.00004

14111Rompi pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6201.19.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28231 Setelan, mantel, jas, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil untuk pria
atau anak laki-laki, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Jas hujan pria selain batik28231 15 ..

14111Jas hujan pria lainnya dari serat sintetik 6201.13.00.0000128231 15 ..

14111Jas hujan pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6201.19.00.00999

Ensemble pria selain batik28231 16 ..

14111Ensemble pria lainnya dari kain serat kapas 6203.22.00.0000128231 16 ..

14111Ensemble pria lainnya dari kain serat wol 6203.29.10.00002

14111Ensemble pria lainnya dari serat setengah  sintetik  (man

made fibres)

6203.23.00.00003

14111Ensemble pria lainnya dari serat sintetik 6203.23.00.00004

14111Ensemble lainnya pria dari bahan tekstil lainnya 6203.39.00.00999

Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut dan  celana

pendek pria selain batik

28231 17 ..

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut dan  celana

pendek pria lainnya dari kain serat kapas

6204.62.00.0000128231 17 ..

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut dan  celana

pendek pria lainnya dari kain serat wol wol

6204.61.00.00002

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut  dan  celana

pendek pria lainnya dari kain serat setengah sintetik (man

made fibres)

6204.63.00.00003

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut  dan  celana

pendek pria lainnya dari serat sintetik

6204.63.00.00004

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek pria lainnya dari bahan tekstil lainnya

6204.69.00.00999

Pakaian Pelindung Tahan Api00028231 18 ..

Celana Panjang, Celana Pendek Sampai Lutut Dan Celana

Pendek Pria dewasa/anak-anak Selain Batik

00028231 19 ..

Pakaian jadi lainnya28231 97 ..

14111Kain sarung 6201.92.00.0000128231 97 ..

141116201.91.00.00

141116201.93.00.00

141116201.99.00.00

14111Kain panjang 6201.92.00.00002

141116201.91.00.00

141116201.93.00.00

141116201.99.00.00

14111Pakaian Pelindung Tahan Api 6201.92.00.00003

141116201.91.00.00

141116201.93.00.00

141116201.99.00.00
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28231 Setelan, mantel, jas, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil untuk pria
atau anak laki-laki, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian jadi lainnya28231 97 ..

14111Pakaian jadi lainnya 6201.92.00.0099928231 97 ..

141116201.91.00.00

141116201.93.00.00

141116201.99.00.00
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28232 Kemeja, singlet, celana kolor, piama, dressing gown dan barang sejenisnya dari kain tekstil
untuk pria atau anak laki-laki, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar pria dari batik (dewasa/anak-anak)28232 01 ..

14111Kemeja lengan panjang batik pria dari kain serat kapas 6205.20.00.0000128232 01 ..

14111Kemeja lengan panjang batik pria dari kain serat wol 6205.90.10.00002

14111Kemeja lengan panjang batik pria dari serat setengah sintetik

(man made fibres)

6205.30.00.00003

14111Kemeja lengan panjang batik pria dari serat sintetik 6205.30.00.00004

14111Kemeja lengan panjang batik pria dari bahan tekstil lainnya 6205.90.90.00005

14111Kemeja Lengan Panjang Batik Pria (dewasa/anak-anak) dari

kain serat tiruan

6205.30.00.00006

14111Kemeja lengan pendek batik pria dari kain serat kapas 6205.20.00.00007

14111Kemeja lengan pendek batik pria dari kain serat wol 6205.90.10.00008

14111Kemeja lengan pendek batik pria dari serat setengah sintetik

(man made fibres)

6205.30.00.00009

14111Kemeja lengan pendek batik pria dari serat sintetik 6205.30.00.00010

14111Kemeja lengan pendek batik pria dari bahan tekstil lainnya 6205.90.90.00011

14111Piyama batik pria dari kain serat kapas 6207.21.00.00012

14111Piyama batik pria dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6207.22.00.00013

14111Piyama motif batik pria dari serat sintetik 6207.22.00.00014

14111Piyama motif batik pria dari serat lainnya 6207.29.00.00015

14111Kemeja malam batik pria dari kain serat kapas 6207.21.00.00016

14111Kemeja malam batik pria dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6207.22.00.00017

14111Kemeja malam batik pria dari serat sintetik 6207.22.00.00018

14111Kemeja malam batik pria dari serat lainnya 6207.29.00.00019

14111Jubah mandi batik pria dari kain serat kapas 6207.91.00.00020

14111Jubah mandi batik pria dari kain serat wol 6207.99.90.00021

14111Jubah mandi batik pria dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6207.99.10.00022

14111Jubah mandi batik pria dari serat sintetik 6207.99.10.00023

14111Jubah mandi batik pria dari bahan tekstil lainnya 6207.99.90.00024
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28232 Kemeja, singlet, celana kolor, piama, dressing gown dan barang sejenisnya dari kain tekstil
untuk pria atau anak laki-laki, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar pria  selain dari batik  (dewasa/ anak-anak)28232 02 ..

14111Kemeja lengan panjang pria lainnya dari serat kapas 6205.20.00.0000128232 02 ..

14111Kemeja lengan panjang pria lainnya dari kain serat wol 6205.90.10.00002

14111Kemeja lengan panjang pria lainnya dari serat setengah sintetik

(man made fibres)

6205.30.00.00003

14111Kemeja lengan panjang pria lainnya dari serat sintetik 6205.30.00.00004

14111Kemeja lengan panjang pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6205.90.90.00005

14111Kemeja lengan pendek pria lainnya dari kain serat kapas 6205.20.00.00006

14111Kemeja lengan pendek pria lainnya dari kain serat wol 6205.90.10.00007

14111Kemeja lengan pendek pria lainnya dari serat setengah sintetik

(man made fibres)

6205.30.00.00008

14111Kemeja lengan pendek pria lainnya dari serat sintetik 6205.30.00.00009

14111Kemeja lengan pendek pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6205.90.90.00010

14111Piyama pria lainnya dari kain serat kapas 6207.21.00.00011

14111Piyama pria lainnya dari serat setengah  sintetik  (man  made

fibres)

6207.22.00.00012

14111Piyama pria lainnya dari serat sintetik 6207.22.00.00013

14111Piyama pria lainnya dari serat lainnya 6207.29.00.00014

14111Kemeja malam pria lainnya dari kain serat kapas 6207.21.00.00015

14111Kemeja malam pria lainnya dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6207.22.00.00016

14111Kemeja malam pria lainnya dari serat sintetik 6207.22.00.00017

14111Kemeja malam pria lainnya dari serat lainnya 6207.29.00.00018

14111Jubah pria lainnya dari kain serat kapas 6207.21.00.00019

14111Jubah pria lainnya dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6207.22.00.00020

14111Jubah pria lainnya dari serat sintetik 6207.22.00.00021

14111Jubah pria lainnya dari serat lainnya 6207.29.00.00022

14111Jubah mandi pria lainnya dari kain serat kapas 6207.91.00.00023

14111Jubah mandi pria lainnya dari kain serat wol 6207.99.90.00024

14111Jubah mandi pria lainnya dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6207.99.10.00025

14111Jubah mandi pria lainnya dari serat sintetik 6207.99.10.00026

14111Jubah mandi pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6207.99.90.00027
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28232 Kemeja, singlet, celana kolor, piama, dressing gown dan barang sejenisnya dari kain tekstil
untuk pria atau anak laki-laki, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian dalam pria (dewasa/anakanak)28232 03 ..

14111Celana dalam pria dari kain serat kapas 6207.11.00.0000128232 03 ..

14111Celana dalam pria dari serat sintetik 6207.19.00.00002

14111Celana dalam pria untuk olah raga/kesehatan 6207.19.00.00003

14111Celana dalam pria dari serat lainnya 6207.19.00.00004

14111Singlet dan kaos kutang lainnya pria dari kain serat kapas 6207.91.00.00005

14111Singlet dan kaos kutang lainnya pria dari serat setengah

sintetik (man made fibres)

6207.99.10.00006

14111Singlet dan kaos kutang lainnya pria dari serat sintetik 6207.99.10.00007

14111Singlet dan kaos kutang lainnya pria dari bahan tekstil lainnya 6207.99.90.00008

14111Pakaian dalam pria lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28233 Setelan, mantel, jas, gaun, rok, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil
untuk wanita atau anak perempuan, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar wanita dari batik (dewasa/ anak-anak)28233 01 ..

14111Mantel batik wanita dari kain serat kapas 6202.12.00.0000128233 01 ..

14111Mantel batik wanita dari kain serat wol 6202.11.00.00002

14111Mantel batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6202.13.00.00003

14111Mantel batik wanita dari serat sintetik 6202.13.00.00004

14111Mantel batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.19.00.00005

14111Setelan batik wanita dari kain serat kapas 6204.12.00.00006

14111Setelan batik wanita dari kain serat wol 6204.11.00.00007

14111Setelan batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6204.13.00.00008

14111Setelan batik wanita dari serat sintetik 6204.13.00.00009

14111Setelan batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6204.19.00.00010

14111Jas/blazer batik wanita dari kain serat kapas 6204.32.00.00011

14111Jas/blazer batik wanita dari kain serat wol 6204.31.00.00012

14111Jas/blazer batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6204.33.00.00013

14111Jas/blazer batik wanita dari serat sintetik 6204.33.00.00014

14111Jas/blazer batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6204.39.00.00015

14111Jaket batik wanita dari kain serat kapas 6202.92.00.00016

14111Jaket batik wanita dari kain serat wol 6202.91.00.00017

14111Jaket batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6202.93.00.00018

14111Jaket batik wanita dari serat sintetik 6202.93.00.00019

14111Jaket batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.99.00.00020

14111Baju hangat batik wanita dari kain serat kapas 6202.12.00.00021

14111Baju hangat batik wanita dari kain serat wol 6202.11.00.00022

14111Baju hangat batik wanita dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6202.13.00.00023

14111Baju hangat batik wanita dari serat sintetik 6202.13.00.00024

14111Baju hangat batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.19.00.00025

14111Rompi batik wanita dari kain serat kapas 6202.12.00.00026

14111Rompi batik wanita dari kain serat wol 6202.11.00.00027

14111Rompi batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6202.13.00.00028

14111Rompi batik wanita dari serat sintetik 6202.13.00.00029

14111Rompi batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.19.00.00030

14111Jas hujan batik wanita dari kain serat kapas 6202.12.00.00031
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28233 Setelan, mantel, jas, gaun, rok, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil
untuk wanita atau anak perempuan, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar wanita dari batik (dewasa/ anak-anak)28233 01 ..

14111Jas hujan batik wanita dari kain serat wol 6202.11.00.0003228233 01 ..

14111Jas hujan batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fi bres)

6202.13.00.00033

14111Jas hujan batik wanita dari serat sintetik 6202.13.00.00034

14111Jas hujan batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.19.00.00035

14111Ensemble batik wanita dari serat kapas 6204.22.00.00036

14111Ensemble batik wanita dari serat wol 6204.21.00.00037

14111Ensemble batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fi bres)

6204.23.00.00038

14111Ensemble batik wanita dari serat sintetik 6204.23.00.00039

14111Ensemble batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6204.29.00.00040

14111Gaun batik wanita dari serat kapas 6204.42.00.00041

14111Gaun batik wanita dari serat wol 6204.41.00.00042

14111Gaun batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6204.43.00.00043

14111Gaun batik wanita dari serat sintetik 6204.43.00.00044

14111Gaun motif batik wanita dari serat tiruan 6204.44.00.00045

14111Gaun motif batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6204.49.00.00046

14111Rok dan rok terpisah batik dari serat kain kapas 6204.52.00.00047

14111Rok dan rok terpisah batik dari serat kain wol 6204.51.00.00048

14111Rok dan rok terpisah batik dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6204.53.00.00049

14111Rok dan rok terpisah batik dari serat sintetik 6204.53.00.00050

14111Rok dan rok terpisah batik dari bahan tekstil lainnya 6204.59.00.00051

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek batik wanita dari serat kapas

6204.62.00.00052

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek batik wanita dari serat wol

6204.61.00.00053

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6204.63.00.00054

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek batik wanita dari serat sintetik

6204.63.00.00055

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut  dan celana

pendek batik wanita dari bahan tekstil lainnya

6204.69.00.00056
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28233 Setelan, mantel, jas, gaun, rok, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil
untuk wanita atau anak perempuan, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar wanita selain dari batik (dewasa/ anak-anak)28233 02 ..

14111Mantel wanita dari kain serat kapas 6202.12.00.0000128233 02 ..

14111Mantel wanita dari kain serat wol 6202.11.00.00002

14111Mantel wanita dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6202.13.00.00003

14111Mantel wanita dari serat sintetik 6202.13.00.00004

14111Mantel wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.19.00.00005

14111Setelan wanita dari kain serat kapas 6204.12.00.00006

14111Setelan wanita dari kain serat wol 6204.11.00.00007

14111Setelan wanita dari serat sete ngah sintetik (man made fibres) 6204.13.00.00008

14111Setelan wanita dari serat sintetik 6204.13.00.00009

14111Setelan wanita dari bahan tekstil lainnya 6204.19.00.00010

14111Jas/blazer wanita dari kain serat kapas 6204.32.00.00011

14111Jas/blazer wanita dari kain serat wol 6204.31.00.00012

14111Jas/blazer wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6204.33.00.00013

14111Jas/blazer wanita dari serat sintetik 6204.33.00.00014

14111Jas/blazer wanita dari bahan tekstil lainnya 6204.39.00.00015

14111Jaket wanita dari kain serat kapas 6202.92.00.00016

14111Jaket wanita dari kain serat wol 6202.91.00.00017

14111Jaket wanita dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6202.93.00.00018

14111Jaket wanita dari serat sintetik 6202.93.00.00019

14111Jaket wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.99.00.00020

14111Baju hangat wanita dari kain serat kapas 6202.12.00.00021

14111Baju hangat wanita dari kain serat wol 6202.11.00.00022

14111Baju hangat wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6202.13.00.00023

14111Baju hangat wanita dari serat sintetik 6202.13.00.00024

14111Baju hangat wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.19.00.00025

14111Rompi wanita dari kain serat kapas 6202.12.00.00026

14111Rompi wanita dari kain serat wol 6202.11.00.00027

14111Rompi wanita dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6202.13.00.00028

14111Rompi wanita dari serat sintetik 6202.13.00.00029

14111Rompi wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.19.00.00030

14111Jas hujan wanita dari serat sin tetik 6202.13.00.00031

14111Jas hujan wanita dari bahan tekstil lainnya 6202.19.00.00032

14111Ensemble wanita dari kain serat kapas 6204.22.00.00033

14111Ensemble wanita dari kain serat wol 6204.21.00.00034
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28233 Setelan, mantel, jas, gaun, rok, celana panjang, celana pendek dan sejenisnya dari kain tekstil
untuk wanita atau anak perempuan, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar wanita selain dari batik (dewasa/ anak-anak)28233 02 ..

14111Ensemble wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6204.23.00.0003528233 02 ..

14111Ensemble wanita dari serat sin tetik 6204.23.00.00036

14111Ensemble wanita dari bahan tekstil lainnya 6204.29.00.00037

14111Gaun wanita dari kain serat kapas 6204.42.00.00038

14111Gaun wanita dari kain serat wol 6204.41.00.00039

14111Gaun wanita dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6204.43.00.00040

14111Gaun wanita dari serat sintetik 6204.43.00.00041

14111Gaun wanita dari serat tiruan 6204.44.00.00042

14111Gaun wanita dari bahan tekstil lainnya 6204.49.00.00043

14111Rok dan rok terpisah dari kain serat kapas 6204.52.00.00044

14111Rok dan rok terpisah dari kain serat wol 6204.51.00.00045

14111Rok dan rok terpisah dari serat setengah sintetik (man made

fifibres)

6204.53.00.00046

14111Rok dan rok terpisah dari serat sintetik 6204.53.00.00047

14111Rok dan rok terpisah dari bahan tekstil lainnya 6204.59.00.00048

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek wanita dari kain serat kapas

6204.62.00.00049

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek wanita dari kain serat wol

6204.61.00.00050

14111Celana  panjang,  celana  panjang sampai  lutut  dan  celana

pendek wanita dari serat setengah sintetik (man made fibres)

6204.63.00.00051

14111Celana panjang, celana panjang sampai lutut dan celana

pendek wanita dari serat sintetik

6204.63.00.00052

14111Celana panjang,  celana  panjang sampai lutut  dan celana

pendek wanita dari bahan tekstil lainnya

6204.69.00.00053

14111Sarung Untuk Wanita (dewasa/anak-anak) 6202.92.00.0000028233 03 ..

14111Pakaian pelindung tahan api 6202.13.00.0000028233 04 ..

141116202.93.00.00

141116204.63.00.00
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28234 Blus, kemeja, singlet, petticoat, panty, gaun malam, dressing gown dan sejenisnya dari kain
tekstil untuk wanita atau anak perempuan, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar wanita dari batik (dewasa/ anak-anak)28234 01 ..

14111Blouse batik wanita dari serat kapas 6206.30.00.0000128234 01 ..

14111Blouse batik wanita dari serat wol 6206.20.00.00002

14111Blouse batik wanita dari serat sutera 6206.10.00.00003

14111Blouse batik wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6206.40.00.00004

14111Blouse batik wanita dari serat sintetik 6206.40.00.00005

14111Blouse batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6206.90.00.00006

14111Kemeja batik wanita dari serat kapas 6206.30.00.00007

14111Kemeja batik wanita dari serat wol 6206.20.00.00008

14111Kemeja batik wanita dari serat sutera 6206.10.00.00009

14111Kemeja batik wanita dari serat setengah sintetik (man made fi

bres)

6206.40.00.00010

14111Kemeja batik wanita dari serat sintetik 6206.40.00.00011

14111Kemeja batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6206.90.00.00012

14111Kebaya batik dari serat kapas 6206.30.00.00013

14111Kebaya batik dari serat wol 6206.20.00.00014

14111Kebaya batik dari serat sutera 6206.10.00.00015

14111Kebaya batik dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6206.40.00.00016

14111Kebaya batik dari serat sintetik 6206.40.00.00017

14111Kebaya batik dari bahan tekstil lainnya 6206.90.00.00018

14111Daster batik dari serat kapas 6208.21.00.00019

14111Daster batik dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6208.22.00.00020

14111Daster batik dari serat sintetik 6208.22.00.00021

14111Daster batik dari bahan tekstil lainnya 6208.29.00.00022

14111Gaun malam/dressing gown batik wanita dari serat kapas 6208.21.00.00023

14111Gaun  malam/dressing  gown batik wanita dari serat setengah

sin tetik (man made fibres)

6208.22.00.00024

14111Gaun  malam/dressing  gown batik wanita dari serat sintetik 6208.22.00.00025

14111Gaun malam/dressing  gown batik wanita dari bahan tekstil

lainnya

6208.29.00.00026

14111Piyama batik wanita dari serat kapas 6208.21.00.00027

14111Piyama  batik wanita dari serat setengah sintetik (man made fi

bres)

6208.22.00.00028

14111Piyama batik wanita dari serat sintetik 6208.22.00.00029

14111Piyama batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6208.29.00.00030

14111Jubah mandi batik wanita dari serat kapas 6208.91.00.00031

14111Jubah mandi batik wanita dari serat wol 6208.99.10.00032
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28234 Blus, kemeja, singlet, petticoat, panty, gaun malam, dressing gown dan sejenisnya dari kain
tekstil untuk wanita atau anak perempuan, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar wanita dari batik (dewasa/ anak-anak)28234 01 ..

14111Jubah mandi batik wanita dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6208.92.00.0003328234 01 ..

14111Jubah mandi batik wanita dari serat sintetik 6208.92.00.00034

14111Jubah mandi batik wanita dari bahan tekstil lainnya 6208.99.90.00035

Pakaian luar wanita selain dari batik (dewasa/ anak-anak)28234 02 ..

14111Blouse wanita dari kain serat kapas 6206.30.00.0000128234 02 ..

14111Blouse wanita dari kain serat wol 6206.20.00.00002

14111Blouse wanita dari kain serat sutera 6206.10.00.00003

14111Blouse wanita dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6206.40.00.00004

14111Blouse wanita dari serat sintetik 6206.40.00.00005

14111Blouse wanita dari bahan tekstil lainnya 6206.90.00.00006

14111Kemeja wanita dari kain serat kapas 6206.30.00.00007

14111Kemeja wanita dari kain serat wol 6206.20.00.00008

14111Kemeja wanita dari serat sutera 6206.10.00.00009

14111Kemeja wanita dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6206.40.00.00010

14111Kemeja wanita dari serat sintetik 6206.40.00.00011

14111Kemeja wanita dari bahan tekstil lainnya 6206.90.00.00012

14111Kebaya dari kain serat kapas 6206.30.00.00013

14111Kebaya dari kain serat wol 6206.20.00.00014

14111Kebaya dari kain serat sutera 6206.10.00.00015

14111Kebaya dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6206.40.00.00016

14111Kebaya dari serat sintetik 6206.40.00.00017

14111Kebaya dari bahan tekstil lainnya 6206.90.00.00018

14111Daster dari kain serat kapas 6208.21.00.00019

14111Daster dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6208.22.00.00020

14111Daster dari serat sintetik 6208.22.00.00021

14111Daster dari bahan tekstil lainnya 6208.29.00.00022

14111Gaun malam/dressing gown wanita dari kain serat kapas 6208.21.00.00023

14111Gaun malam/dressing gown wanita dari serat setengah sintetik

(man made fibres)

6208.22.00.00024

14111Gaun malam/dressing gown wanita dari serat sintetik 6208.22.00.00025

14111Gaun malam/dressing gown wanita dari bahan tekstil lainnya 6208.29.00.00026

14111Piyama wanita dari kain serat kapas 6208.21.00.00027

14111Piyama wanita dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6208.22.00.00028

14111Piyama wanita dari serat sintetik 6208.22.00.00029

14111Piyama wanita dari bahan tekstil lainnya 6208.29.00.00030
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28234 Blus, kemeja, singlet, petticoat, panty, gaun malam, dressing gown dan sejenisnya dari kain
tekstil untuk wanita atau anak perempuan, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar wanita selain dari batik (dewasa/ anak-anak)28234 02 ..

14111Jubah mandi wanita dari kain serat kapas 6208.91.00.0003128234 02 ..

14111Jubah mandi wanita dari kain serat wol 6208.99.10.00032

14111Jubah mandi wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6208.92.00.00033

14111Jubah mandi wanita dari serat sintetik 6208.92.00.00034

14111Jubah mandi wanita dari bahan tekstil lainnya 6208.99.90.00035

Pakaian dalam wanita(dewasa/anakanak)28234 03 ..

14111Celana dalam wanita dari kain serat kapas 6208.91.00.0000128234 03 ..

14111Celana dalam wanita dari serat setengah  sintetik  (man  made

fibres)

6208.92.00.00002

14111Celana dalam wanita dari serat sintetik 6208.92.00.00003

14111Celana dalam wanita dari bahan tekstil lainnya 6208.99.00.00004

14111Singlet dan kaos kutang lainnya wanita dari kain serat kapas 6208.19.00.00005

14111Singlet dan kaos kutang lainnya wanita dari serat setengah

sintetik (man made fibres)

6208.11.00.00006

14111Singlet dan kaos kutang lainnya wanita dari serat sintetik 6208.11.00.00007

14111Singlet  dan kaos kutang  lainnya wanita dari bahan tekstil

lainnya

6208.19.00.00008

14111Rok dalam wanita dari kain serat kapas 6208.19.00.00009

14111Rok dalam wanita dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6208.11.00.00010

14111Rok dalam wanita dari serat sintetik 6208.11.00.00011

14111Rok dalam wanita dari bahan tekstil lainnya 6208.19.00.00012
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28235 Pakaian dan perlengkapan pakaian untuk bayi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian bayi28235 01 ..

14111Pakaian luar dan jas/jaket bayi dari kain serat kapas 6209.20.30.0000128235 01 ..

14111Pakaian luar dan jas/jaket bayi dari kain serat wol 6209.90.00.00002

14111Pakaian luar dan jas/jaket bayi dari serat sintetik 6209.30.30.00003

14111Pakaian luar dan jas/jaket bayi dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00004

14111Setelan bayi dari kain serat kapas 6209.20.90.10005

14111Setelan bayi dari kain serat wol 6209.90.00.00006

14111Setelan bayi dari serat sintetik 6209.30.10.00007

14111Setelan bayi dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00008

14111Gaun bayi dari kain serat kapas 6209.20.90.00009

14111Gaun bayi dari kain serat wol 6209.90.00.00010

14111Gaun bayi dari serat sintetik 6209.30.10.00011

14111Gaun bayi dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00012

14111Rok bayi dari kain serat kapas 6209.20.90.10013

14111Rok bayi dari kain serat wol 6209.90.00.00014

14111Rok bayi dari serat sintetik 6209.30.10.00015

14111Rok bayi dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00016

14111Blus bayi dari kain serat kapas 6209.20.30.00017

14111Blus bayi dari kain serat wol 6209.90.00.00018

14111Blus bayi dari serat sintetik 6209.30.30.00019

14111Blus bayi dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00020

14111Kemeja bayi dari kain serat kapas 6209.20.30.00021

14111Kemeja bayi dari kain serat wol 6209.90.00.00022

14111Kemeja bayi dari serat sintetik 6209.30.30.00023

14111Kemeja bayi dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00024

14111Celana bayi dari kain serat kapas 6209.20.90.10025

14111Celana bayi dari kain serat wol 6209.90.00.00026

14111Celana bayi dari serat sintetik 6209.30.10.00027

14111Celana bayi dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00028

14111Baju bayi lainnya 6209.20.00.00999

141116209.90.00.00

141116209.30.00.00
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28235 Pakaian dan perlengkapan pakaian untuk bayi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Perlengkapan bayi lainnya28235 97 ..

14111Popok dari kain serat kapas 6209.20.90.0000128235 97 ..

14111Popok dari kain serat wol 6209.90.00.00002

14111Popok dari serat sintetik 6209.30.90.00003

14111Popok dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00004

14111Lemek/lampin dari kain serat kapas 6209.20.90.00005

14111Lemek/lampin dari kain serat wol 6209.90.00.00006

14111Lemek/lampin dari serat sintetik 6209.30.90.00007

14111Lemek/lampin dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00008

14111Gurita dari kain serat kapas 6209.20.90.00009

14111Gurita dari kain serat wol 6209.90.00.00010

14111Gurita dari serat sintetik 6209.30.90.00011

14111Gurita dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00012

14111Bib/oto dari kain serat kapas 6209.20.90.00013

14111Bib/oto dari kain serat wol 6209.90.00.00014

14111Bib/oto dari serat sintetik 6209.30.90.00015

14111Bib/oto dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00016

14111Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari,  sarung tangan tidak

menutupi jari dari kain serat kapas

6209.20.90.00017

14111Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari,  sarung tangan tidak

menutupi  jari dari kain serat wol

6209.90.00.00018

14111Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari,  sarung tangan tidak

menutupi jari dari serat sintetik

6209.30.90.00019

14111Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari,  sarung tangan tidak

menutupi  jari  dari  bahan tekstil lainnya

6209.90.00.00020

14111Perlengkapan bayi lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28236 Track suit, ski suit, pakaian renang dan pakaian lainnya, dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait
ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian luar pria dari batik (dewasa/anak-anak)28236 01 ..

14111Pakaian luar pria lainnya dari batik serat kapas 6211.32.00.0000128236 01 ..

14111Pakaian luar pria lainnya dari batik serat wol 6211.39.00.00002

14111Pakaian luar pria lainnya dari batik serat setengah sintetik (man

made fibres)

6211.33.00.00003

14111Pakaian luar pria lainnya dari batik serat sintetik 6211.33.00.00004

14111Pakaian luar pria lainnya dari batik bahan tekstil lainnya 6211.39.00.00999

Pakaian luar pria  selain dari batik  (dewasa/ anak-anak)28236 02 ..

14111Pakaian luar pria lainnya dari kain serat kapas 6211.32.00.0000128236 02 ..

14111Pakaian luar pria lainnya dari kain serat wol 6211.39.00.00002

14111Pakaian luar pria lainnya dari serat setengah sintetik (man

made fibres)

6211.33.00.00003

14111Pakaian luar pria lainnya dari serat sintetik 6211.33.00.00004

14111Pakaian luar pria lainnya dari bahan tekstil lainnya 6211.39.00.00999

Pakaian luar wanita dari batik (dewasa/ anak-anak)28236 03 ..

14111Pakaian luar batik wanita lain nya dari serat kapas 6211.42.00.0000128236 03 ..

14111Pakaian luar batik wanita lain nya dari serat wol 6211.49.40.00002

14111Pakaian luar batik wanita lain nya dari serat setengah (man

made fibres)

6211.43.00.00003

14111Pakaian luar batik wanita lain nya dari serat sintetik 6211.43.00.00004

14111Pakaian luar batik wanita lain nya dari bahan tekstil lainnya 6211.49.00.00999

Pakaian luar wanita selain dari batik (dewasa/ anak-anak)28236 04 ..

14111Pakaian luar wanita dari kain serat kapas 6211.42.00.0000128236 04 ..

14111Pakaian luar wanita dari kain serat wol 6211.49.40.00002

14111Pakaian luar wanita dari serat setengah sintetik (man made fi

bres)

6211.43.00.00003

14111Pakaian luar wanita dari serat sintetik 6211.43.00.00004

14111Pakaian luar wanita dari bahan tekstil lainnya 6211.49.00.00999

Pakaian olah raga28236 05 ..

14111Pakaian renang pria dari kain serat kapas 6211.11.00.0000128236 05 ..

14111Pakaian renang pria dari serat setengah  sintetik  (man  made

fibres)

6211.11.00.00002

14111Pakaian renang pria dari serat lainnya 6211.11.00.00003

14111Pakaian renang wanita dari kain serat kapas 6211.12.00.00004

14111Pakaian renang wanita dari kain serat wol 6211.12.00.00005

14111Pakaian renang wanita dari serat setengah  sintetik  (man

made fibres)

6211.12.00.00006

14111Pakaian renang wanita dari serat lainnya 6211.12.00.00007
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28236 Track suit, ski suit, pakaian renang dan pakaian lainnya, dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait
ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian olah raga28236 05 ..

14111Setelan ski pria/wanita dari kain serat kapas 6211.20.00.0000828236 05 ..

14111Setelan ski pria/wanita dari kain serat wol 6211.20.00.00009

14111Setelan ski pria/wanita dari serat setengah sintetik  (man made

fibres)

6211.20.00.00010

14111Setelan ski pria/wanita dari serat lainnya 6211.20.00.00011

14111Pakaian senam012

14111Pakaian bela diri013

14111Pakaian selam (selain dari karet)014

14111Pakaian training (track suits)015

14111Pakaian balap sepeda016

14111Pakaian balap motor/mobil017

14111Pakaian olah raga pria/wanita lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28237 Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang sejenisnya serta bagiannya, rajutan
atau kaitan maupun tidak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian dalam wanita(dewasa/anakanak)28237 01 ..

14111Kutang/BH 6212.10.00.0000128237 01 ..

14111Kutang/BH untuk olah raga/kesehatan 6212.10.00.00002

14111Strapless 6212.90.00.00003

14111Longtorso 6212.90.00.00004

14111Korset 6212.30.00.00005

14111Pakaian dalam wanita lainnya 6212.90.00.00999

Perlengkapan pakaian jadi dari tekstil28237 02 ..

14111Stagen/angkin 6212.90.00.0000128237 02 ..

14111Gurita 6212.90.00.00002

14111Tali pinggang untuk pembalut 6212.90.00.00003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28238 Saputangan, syal, scarf, veil, dasi, cravat, sarung tangan dan perlengkapan pakaian jadi lainnya
dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; bagian dari pakaian atau perlengkapan pakaian, dari
kain tekstil, tidak dirajut atau dikait ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

14131Syal dari kain serat kapas 6214.90.00.0000128238 00 ..

14131Syal dari kain serat wol 6214.20.00.00002

14131Syal dari kain serat sutera 6214.10.00.00003

14131Syal dari serat sintetik 6214.30.00.00004

14131Syal dari serat tiruan 6214.40.00.00005

14131Syal dari bahan tekstil lainnya 6214.90.00.00006

14131Selendang dari kain serat kapas 6214.90.00.00007

14131Selendang dari kain serat wol 6214.20.00.00008

14131Selendang dari kain serat sutera 6214.10.00.00009

14131Selendang dari serat sintetik 6214.30.00.00010

14131Selendang dari serat tiruan 6214.40.00.00011

14131Selendang dari bahan tekstil lainnya 6214.90.00.00012

14131Kerudung dari kain serat kapas 6214.90.00.00013

14131Kerudung dari kain serat wol 6214.20.00.00014

14131Kerudung dari kain serat sutera 6214.10.00.00015

14131Kerudung dari serat sintetik 6214.30.00.00016

14131Kerudung dari serat tiruan 6214.40.00.00017

14131Kerudung dari bahan tekstil lainnya 6214.90.00.00018

14131Cadar dari kain serat kapas 6214.90.00.00019

14131Cadar dari kain serat wol 6214.20.00.00020

14131Cadar dari kain serat sutera 6214.10.00.00021

14131Cadar dari serat sintetik 6214.30.00.00022

14131Cadar dari serat tiruan 6214.40.00.00023

14131Cadar dari bahan tekstil lainnya 6214.90.00.00024

14131Mukena dari kain serat kapas 6217.10.90.00025

14131Mukena dari kain serat wol 6217.10.90.00026

14131Mukena dari kain serat sutera 6217.10.90.00027

14131Mukena dari serat sintetik 6217.10.90.00028

14131Mukena dari serat tiruan 6217.10.90.00029

14131Mukena dari bahan tekstil lainnya 6217.10.90.00030

14131Dasi kupu-kupu dari kain serat kapas 6215.90.00.00031

14131Dasi kupu-kupu dari kain serat wol 6215.90.00.00032

14131Dasi kupu-kupu dari kain serat sutera 6215.20.00.00033

14131Dasi kupu-kupu dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6215.20.00.00034

14131Dasi kupu-kupu dari bahan tekstil lainnya 6215.90.00.00035

14131Saputangan dari kain serat kapas 6213.20.00.00036
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; kutang, korset, suspender dan barang
sejenisnya

Kelas          2823 :

Subkelas    28238 Saputangan, syal, scarf, veil, dasi, cravat, sarung tangan dan perlengkapan pakaian jadi lainnya
dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; bagian dari pakaian atau perlengkapan pakaian, dari
kain tekstil, tidak dirajut atau dikait ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

14131Saputangan dari kain serat sutera 6213.20.00.0003728238 00 ..

14131Saputangan dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6213.90.00.00038

14131Saputangan dari bahan tekstil lainnya 6213.90.00.00039

14131Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan sarung tangan

tidak menutupi jari dari kain serat kapas

6216.00.92.00040

14131Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan sarung tangan

tidak menutupi jari dari kain serat wol

6216.00.91.00041

14131Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan sarung tangan

tidak menutupi jari dari serat setengah sintetik (man made

fibres)

6216.00.99.00042

14131Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan sarung tangan

tidak menutupi jari dari bahan tekstil lainnya

6216.00.99.00043

14131Gendongan bayi dari kain 6217.10.90.00044

14131T o g a 6217.10.90.00045

14131Ikat pinggang dari kain serat kapas 6217.10.90.00046

14131Ikat pinggang dari kain serat wol 6217.10.90.00047

14131Ikat pinggang dari serat setengah sintetik (man made fibres) 6217.10.90.00048

14131Ikat pinggang dari serat lainnya 6217.10.90.00049

14131Kerah, tutup leher dan pundak dari kain serat kapas 6217.10.90.00050

14131Kerah, tutup leher dan pundak dari kain serat wol 6217.10.90.00051

14131Kerah, tutup leher dan pundak dari serat setengah sintetik

(man made fibres)

6217.10.90.00052

14131Kerah, tutup leher dan pundak dari serat lainnya 6217.10.90.00053

14131Stocking, Kaos Kaki Dan Sejenisnya 6217.10.90.00055

14131Perlengkapan dan bagian pakaian jadi lainnya dari bahan

tekstil

6217.90.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit, kulit komposisi atau plastikKelas          2824 :

Subkelas    28241 Pakaian dari kulit atau kulit komposisi

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian pria (dewasa/anak-anak) dari kulit asli28241 01 ..

14112Mantel pria dari kulit asli 4203.10.00.0000128241 01 ..

14112Jaket pria dari kulit asli 4203.10.00.00002

14112Rompi pria dari kulit asli 4203.10.00.00003

14112Celana pria dari kulit asli 4203.10.00.00004

14112Jas pria dari kulit asli 4203.10.00.00005

14112Pakaian pria lainnya (dewasa/ anak-anak) dari kulit asli 4203.10.00.00999

Pakaian wanita (dewasa/anak-anak) dari kulit asli28241 02 ..

14112Mantel wanita dari kulit asli 4203.10.00.0000128241 02 ..

14112Jaket wanita dari kulit asli 4203.10.00.00002

14112Rompi wanita dari kulit asli 4203.10.00.00003

14112Celana wanita dari kulit asli 4203.10.00.00004

14112Rok wanita dari kulit asli 4203.10.00.00005

14112Jas wanita dari kulit asli 4203.10.00.00006

14112Pakaian wanita lainnya (dewasa/ anak-anak) dari kulit asli 4203.10.00.00999

Pakaian pria  (dewasa/anak-anak) dari kulit buatan28241 03 ..

14112Mantel pria dari kulit buatan 4203.10.00.0000128241 03 ..

14112Jaket pria dari kulit buatan 4203.10.00.00002

14112Rompi pria dari kulit buatan 4203.10.00.00003

14112Celana pria dari kulit buatan 4203.10.00.00004

14112Jas pria dari kulit buatan 4203.10.00.00005

14112Pakaian pria lainnya (dewasa/ anak-anak) dari kulit buatan 4203.10.00.00999

Pakaian wanita (dewasa/anak-anak) dari kulit buatan28241 04 ..

14112Mantel wanita dari kulit buatan 4203.10.00.0000128241 04 ..

14112Jaket wanita dari kulit buatan 4203.10.00.00002

14112Rompi wanita dari kulit buatan 4203.10.00.00003

14112Celana wanita dari kulit buatan 4203.10.00.00004

14112Rok wanita dari kulit buatan 4203.10.00.00005

14112Jas wanita dari kulit buatan 4203.10.00.00006

14112Pakaian wanita lainnya (dewasa/ anak-anak) dari kulit buatan 4203.10.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit, kulit komposisi atau plastikKelas          2824 :

Subkelas    28241 Pakaian dari kulit atau kulit komposisi

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

14112Pakaian dari kulit lainnya 4203.10.00.0000028241 97 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit, kulit komposisi atau plastikKelas          2824 :

Subkelas    28242 Perlengkapan pakaian dari kulit atau dari kulit komposisi, kecuali sarung tangan olahraga

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

14132Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan  sarung tangan

tidak menutupi jari dari kulit dan kulit buatan

4203.29.00.0000128242 00 ..

14132Dasi dari kulit dan kulit buatan 4203.40.00.00002

14132Tutup leher dari kulit dan kulit buatan 4203.40.00.00003

14132Ikat pinggang dari kulit dan kulit buatan 4203.30.00.00004

14132Kopel riem, webbing set dari kulit dan kulit buatan 4203.40.00.00005

14132Decker dari kulit dan kulit buatan 4203.40.00.00006

14132Perlengkapan pakaian jadi dari kulit dan kulit buatan lainnya 4203.40.00.00007

14132Perlengkapan pakaian jadi dari bahan lainnya 4203.40.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit, kulit komposisi atau plastikKelas          2824 :

Subkelas    28243 Pakaian dan perlengkapan pakaian dari plastik (termasuk sarung tangan)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

22299Pakaian pelindung dari plastik 3926.20.00.0000128243 00 ..

22299Mantel dari plastik 3926.20.00.00002

22299Sarung tangan dari plastik 3926.20.00.00003

22299Pempers dari plastik 3926.20.00.00004

22299Barang pakaian dan kelengkapannya termasuk sarung tangan

lainnya dari plastik

3926.20.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Pakaian jadi dari kain kempa atau bukan tenunan; pakaian jadi dari kain tekstil yang diresapi
atau dilapisi dengan plastik, karet atau material lainnya

Kelas          2825 :

Subkelas    28250 Pakaian jadi dari kain kempa atau bukan tenunan; pakaian jadi dari kain tekstil yang diresapi
atau dilapisi dengan plastik, karet atau material lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian rajutan lainnya28250 01 ..

14111Gaun, rok dan setelan wanita dari kain rajutan dilapisi/ diresapi

plastik

6113.00.10.0000128250 01 ..

14111Gaun, rok dan setelan wanita dari kain rajutan mengandung

karet

6113.00.10.00002

14111Gaun, rok dan setelan wanita dari kain rajutan mengandung

bahan lain (ter, lilin)

6113.00.10.00003

14111Pakaian lainnya dari kain rajutan dilapisi/ diresapi plastik 6113.00.10.00004

14111Pakaian lainnya dari kain rajutan mengandung karet 6113.00.10.00005

14111Pakaian lainnya dari kain rajutan mengandung bahan lain (ter,

lilin)

6113.00.10.00999

Pakaian jadi lainnya28250 02 ..

14111Pakaian adat (bukan kebaya) 6210.10.00.0000128250 02 ..

14111Pakaian tari 6210.10.00.00002

14111Pakaian tahan api 6210.10.00.00003

14111Pakaian kerja khusus 6210.10.00.00004

14111Baju koko 6210.10.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Topi dan tutup kepalaKelas          2826 :

Subkelas    28261 Bentuk topi, badan dan tudung topi dari kain kempa; plateaux dan manchon dari kain kempa;
model topi, dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

14131Bentuk topi, badan dan tudung topi dari bulu kempa, plato dan

machon dari bulu kempa

6501.00.00.0000128261 00 ..

14131Model topi, dari anyaman atau dibuat dari jalur dengan bahan

apapun

6502.00.00.00002
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Topi dan tutup kepalaKelas          2826 :

Subkelas    28262 Topi dan tutup kepala lainnya, dari kain kempa, atau dianyam atau dibuat dengan merakit strip
dari berbagai bahan, atau rajutan atau kaitan atau dibuat dari renda atau kain tekstil lainnya
dalam lembaran; jaring rambut

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

14131Sorban 6505.00.90.0000128262 00 ..

14131Blangkon 6505.00.90.00002

14131P e c i 6505.00.90.00003

14131B a r e t 6505.00.90.00004

14131Topi Dari Bulu Kempa 6504.00.00.00005

14131Jaring-jaring Rambut/hair-nets 6504.00.00.00006

14131Tutup kepala lainnya 6504.00.00.00999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   282 Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang:

Topi dan tutup kepalaKelas          2826 :

Subkelas    28269 Tutup kepala lainnya kecuali tutup kepala dari karet atau plastik, tutup kepala pengaman dan
tutup kepala asbestos; ikat kepala, pelapis topi, tutup topi, dasar topi, rangka topi, klep dan tali
dagu, untuk tutup kepala

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

14131Ikat kepala (bando) 6507.00.00.0000128269 00 ..

14131Topi dari kulit dan kulit buatan 6506.99.00.00002

14131Peci dari kulit dan kulit buatan 6506.99.00.00003

14131Baret dari kulit dan kulit buatan 6506.99.00.00004

14131Gendongan bayi dari kulit dan kulit buatan 6506.99.00.00005
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   283 Kulit berbulu dan bulu tiruan yang disamak atau diolah; barang-barang terbuat daripadanya
(kecuali tutup kepala)

:

Kulit berbulu disamak atau diolahKelas          2831 :

Subkelas    28310 Kulit berbulu disamak atau diolah

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15112Kulit Berbulu Disamak Atau Diolah Seluruhnya Dari Cerpelai 4302.11.00.0000128310 00 ..

15112Kulit Berbulu Disamak Atau Diolah Seluruhnya Dari Kelinci 4302.19.00.00002

15112Kulit Berbulu Disamak Atau Diolah Seluruhnya Dari Domba 4302.19.00.00003

15112Kulit berbulu disamak atau diolah seluruhnya dari hewan

lainnya

4302.19.00.00004

15112Kepala, Ekor, Kaki Dan Lainnya Kulit Berbulu 4302.20.00.00005

15112Kulit Keseluruhan Dan Bagian/potongan Dari Padanya, Dibuat

Dari Kulit Berbulu Disamak

4302.30.00.00006
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   283 Kulit berbulu dan bulu tiruan yang disamak atau diolah; barang-barang terbuat daripadanya
(kecuali tutup kepala)

:

Pakaian, perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu (kecuali tutup kepala)Kelas          2832 :

Subkelas    28320 Pakaian, perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu (kecuali tutup kepala)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Pakaian pria berbulu binatang28320 01 ..

14200Mantel pria dari kulit asli 4303.10.00.0000128320 01 ..

14200Jaket pria dari kulit asli 4303.10.00.00002

14200Rompi pria dari kulit asli 4303.10.00.00003

14200Pakaian pria (dewasa/anak-anak) dari kulit asli lainnya 4303.10.00.00999

Pakaian wanita berbulu binatang28320 02 ..

14200Mantel wanita dari kulit asli 4303.10.00.0000128320 02 ..

14200Jaket wanita dari kulit asli 4303.10.00.00002

14200Rompi wanita dari kulit asli 4303.10.00.00003

14200Pakaian wanita (dewasa/anak-anak) dari kulit asli lainnya 4303.10.00.00999

Pencelupan bulu binatang28320 03 ..

15113Pencelupan bulu biri-biri 4303.90.20.0000128320 03 ..

15113Pencelupan bulu kelinci 4303.90.20.00002

15113Pencelupan bulu binatang lainnya 4303.90.20.00999

14200Barang-barang Lainnya Dari Kulit Berbulu 4303.90.90.0000028320 97 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          28 Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi:

Kelompok   283 Kulit berbulu dan bulu tiruan yang disamak atau diolah; barang-barang terbuat daripadanya
(kecuali tutup kepala)

:

Bulu tiruan dan barang-barang yang terbuat daripadanya (kecuali tutup kepala)Kelas          2833 :

Subkelas    28330 Bulu tiruan dan barang-barang yang terbuat daripadanya (kecuali tutup kepala)

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Bulu tiruan28330 01 ..

14200Plates 4304.00.10.0000128330 01 ..

14200Mats 4304.00.10.00002

14200Strip 4304.00.10.00003

14200Bulu tiruan lainnya 4304.00.10.00999

Pakaian pria berbulu tiruan28330 02 ..

14200Mantel pria dari kulit buatan 4304.00.99.0000128330 02 ..

14200Jaket pria dari kulit buatan 4304.00.99.00002

14200Rompi pria dari kulit buatan 4304.00.99.00003

14200Celana pria dari kulit buatan 4304.00.99.00004

14200Pakaian pria (dewasa/anak-anak) dari kulit buatan lainnya 4304.00.99.00999

Pakaian wanita berbulu tiruan28330 03 ..

14200Mantel wanita dari kulit buatan 4304.00.99.0000128330 03 ..

14200Jaket wanita dari kulit buatan 4304.00.99.00002

14200Rompi wanita dari kulit buatan 4304.00.99.00003

14200Celana wanita dari kulit buatan 4304.00.99.00004

14200Rok wanita  dari kulit  buatan 4304.00.99.00005

14200Pakaian wanita (dewasa/anak-anak) dari kulit buatan lainnya 4304.00.99.00999

15113Pencelupan bulu tiruan 4304.00.20.0000028330 04 ..

14200Kulit Berbulu tiruan Dari Bahan Lainnya 4304.00.99.0000028330 97 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   291 Kulit disamak atau diolah; kulit komposisi:

Kulit chamois; kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logamKelas          2911 :

Subkelas    29110 Kulit chamois; kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kulit jadi dari sapi29110 01 ..

15112Kulit box, kulit beludru, kulit jok dari kulit sapi00129110 01 ..

15112Kulit paten, kulit yang dilapisi dengan logam atau lainnya002

15112Sol, vache, raam003

15112Kulit jadi dari sapi lainnya999

Kulit jadi dari kerbau29110 02 ..

15112Kulit box, kulit beludru, kulit jok dari kulit kerbau00129110 02 ..

15112Kulit paten, kulit dilapisi dengan logam atau lainnya002

15112Sol, vache, raam dari kulit kerbau003

15112Kulit jadi dari kerbau lainnya999

Kulit jadi dari kuda29110 03 ..

15112Kulit box, kulit beludru, kulit jok dari kulit kuda00129110 03 ..

15112Kulit paten, kulit dilapisi dengan logam atau lainnya002

15112Sol, vache, raam dari kulit kuda003

15112Kulit jadi dari kuda lainnya999

15112Kulit anak sapi/ anak kerbau tersamak00029110 04 ..

Kulit chamois; kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit

samak diberi logam

29110 05 ..

15112Kulit jadi dari kambing/ anak kambing00129110 05 ..

15112Kulit gelase dari kambing/ anak kambing002

15112Kulit jacket dari kambing/ anak kambing003

15112Kulit sarung tangan dari kambing/ anak kambing004

15112Kulit lapis dari kambing/ anak kambing005

15112Kulit chamois dari kambing/ anak kambing006

15112Kulit pelangi dari kambing/ anak anak kambing007

15112Kulit jadi dari kambing/ anak kambing lainnya999

Kulit jadi dari domba/ anak domba29110 06 ..

15112Kulit gelase dari domba/ anak domba00129110 06 ..

15112Kulit jacket dari domba/ anak domba002

15112Kulit sarung tangan dari domba/ anak domba003

15112Kulit lapis dari domba/ anak domba004

15112Kulit chamois dari domba/ anak domba005

15112Kulit pelangi dari domba/ anak domba006

15112Kulit jadi dari domba/ anak domba lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   291 Kulit disamak atau diolah; kulit komposisi:

Kulit chamois; kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logamKelas          2911 :

Subkelas    29110 Kulit chamois; kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kulit jadi dari babi29110 07 ..

15112Kulit gelase dari babi00129110 07 ..

15112Kulit jacket dari babi002

15112Kulit sarung tangan dari babi003

15112Kulit lapis dari babi004

15112Kulit chamois dari babi005

15112Kulit pelangi dari babi006

15112Kulit jadi dari babi999

Kulit jadi dari hewan reptil29110 08 ..

15112Kulit gelase dari ular00129110 08 ..

15112Kulit jakect dari ular002

15112Kulit sarung tangan dari ular003

15112Kulit lapis dari ular004

15112Kulit chamais dari ular005

15112Kulit pelangi dari ular006

15112Kulit jadi lainnya dari ular007

15112Kulit gelase dari buaya008

15112Kulit jakect dari buaya009

15112Kulit sarung tangan dari buaya010

15112Kulit lapis dari buaya011

15112Kulit chamais dari buaya012

15112Kulit pelangi dari buaya013

15112Kulit jadi lainnya dari buaya014

15112Kulit gelase dari biawak015

15112Kulit jakect dari biawak016

15112Kulit sarung tangan dari biawak017

15112Kulit lapis dari biawak018

15112Kulit chamais dari biawak019

15112Kulit pelangi dari biawak020

15112Kulit jadi lainnya dari biawak021

15112Kulit gelase dari hewan reptil lainnya022

15112Kulit jakct dari hewan reptil lainnya023

15112Kulit sarung tangan dari hewan reptil lainnya024

15112Kulit lapis dari hewan reptil lainnya025

15112Kulit chamais dari hewan reptil lainnya026

15112Kulit pelangi dari hewan reptil lainnya027

15112Kulit jadi lainnya dari hewan reptil999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   291 Kulit disamak atau diolah; kulit komposisi:

Kulit chamois; kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logamKelas          2911 :

Subkelas    29110 Kulit chamois; kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit samak diberi logam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kulit jadi dari burung (Aves)29110 09 ..

15112Kulit jadi dari burung unta (ostric)00129110 09 ..

15112Kulit jadi dari burung lainnya999

Kulit jadi dari ikan/ biota perairan lainnya29110 10 ..

15112Kulit jadi dari ikan pari00129110 10 ..

15112Kulit jadi dari ikan hiu002

15112Kulit jadi dari ikan kakap003

15112Kulit jadi dari belut004

15112Kulit jadi dari ikan/ biota perairan lainnya999

Kulit jadi hewan lainnya29110 99 ..

15112Kulit jadi dari rusa00129110 99 ..

15112Kulit jadi dari kelinci002

15112Kulit jadi dari hewan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   291 Kulit disamak atau diolah; kulit komposisi:

Kulit lainnya, dari hewan atau binatang sejenis lembu atau kuda, tanpa buluKelas          2912 :

Subkelas    29120 Kulit lainnya, dari hewan atau binatang sejenis lembu atau kuda, tanpa bulu

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kulit setengah jadi dari sapi29120 01 ..

15112Wet blue dari kulit sapi00129120 01 ..

15112Crust dari kulit sapi002

15112Kulit setengah jadi dari sapi lainnya999

Kulit setengah jadi dari kerbau29120 02 ..

15112Wet blue dari kulit kerbau00129120 02 ..

15112Crust dari kulit kerbau002

15112Kulit setengah jadi dari kerbau lainnya999

Kulit setengah jadi dari kuda29120 03 ..

15112Wet blue dari kulit kuda00129120 03 ..

15112Crust dari kulit kuda002

15112Kulit setengah jadi dari kuda lainnya999

Kulit perkamen29120 04 ..

15112Kulit perkamen dari sapi00129120 04 ..

15112Kulit perkamen dari kerbau002

15112Kulit perkamen dari kuda003
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   291 Kulit disamak atau diolah; kulit komposisi:

Kulit lainnya, tanpa bulu (termasuk kulit biri-biri, biri-biri muda, kambing atau kambing muda);
kulit komposisi dengan bahan dasar dari kulit samak atau serat kulit samak

Kelas          2913 :

Subkelas    29130 Kulit lainnya, tanpa bulu (termasuk kulit biri-biri, biri-biri muda, kambing atau kambing muda);
kulit komposisi dengan bahan dasar dari kulit samak atau serat kulit samak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kulit setengah jadi dari kambing/ anak kambing29130 01 ..

15112Wet blue dari kulit kambing/ anak kambing00129130 01 ..

15112Crust dari kulit kambing/ anak kambing002

15112Kulit setengah jadi dari kambing/ anak kambing lainnya999

Kulit setengah jadi dari domba/ anak domba29130 02 ..

15112Wet blue dari kulit domba/ anak domba00129130 02 ..

15112Crust dari kulit domba/ anak domba002

15112Kulit setengah jadi dari domba/ anak domba lainnya099

Kulit setengah jadi dari babi29130 03 ..

15112Wet blue dari kulit babi00129130 03 ..

15112Crust dari kulit babi002

15112Kulit setengah jadi dari babi999

Kulit setengah jadi dari hewan reptil29130 04 ..

15112Wet blue dari kulit ular00129130 04 ..

15112Wet blue dari kulit buaya002

15112Wet blue dari kulit biawak003

15112Wet blue dari kulit kadal004

15112Wet blue dari kulit kura-kura dan penyu005

15112Crust dari kulit ular006

15112Crust dari kulit buaya007

15112Crust dari kulit biawak008

15112Crust dari kulit kadal009

15112Crust dari kulit kura-kura dan penyu010

15112Kulit setengah jadi dari hewan reptil lainnya.999

Kulit perkamen29130 05 ..

15112Kulit perkamen dari kambing/ anak kambing00129130 05 ..

15112Kulit perkamen dari domba/anak domba002

15112Kulit perkamen dari babi003

15112Kulit perkaman dari ular004

15112Kulit perkaman dari buaya005

15112Kulit perkaman dari biawak006

15112Kulit perkaman dari hewan reptil lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   291 Kulit disamak atau diolah; kulit komposisi:

Kulit lainnya, tanpa bulu (termasuk kulit biri-biri, biri-biri muda, kambing atau kambing muda);
kulit komposisi dengan bahan dasar dari kulit samak atau serat kulit samak

Kelas          2913 :

Subkelas    29130 Kulit lainnya, tanpa bulu (termasuk kulit biri-biri, biri-biri muda, kambing atau kambing muda);
kulit komposisi dengan bahan dasar dari kulit samak atau serat kulit samak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Kulit setengah jadi hewan lainnya29130 06 ..

15112Kulit setengah jadi rusa00129130 06 ..

15112Kulit setengah jadi kelinci002

15112Kulit setengah jadi hewan lainnya999

Kulit imitasi29130 07 ..

15114Kulit imitasi dari polivinil klorida00229130 07 ..

15114Kulit imitasi dari poliuretan4003

15114Kulit imitasi lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   292 Koper, tas tangan dan sejenisnya; saddlery dan harness; barang lainnya dari kulit:

Saddlery dan harness untuk semua macam binatang dari berbagai bahanKelas          2921 :

Subkelas    29210 Saddlery dan harness untuk semua macam binatang dari berbagai bahan

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15123Sarung pembungkus mulut dan kepala hewan00129210 00 ..

15123Ikat leher hewan002

15123Tali kekang hewan003

15123Penutup lutut hewan004

15123Setiwel hewan (penutup kaki)005

15123Pelana hewan006

15123Sepatu hewan007

15123Tutup pelana008

15123Tas pelana009

15123Jaket hewan010

15123Mainan hewan011

15123Barang dari kulit asli dan kulit buatan untuk keperluan hewan

lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   292 Koper, tas tangan dan sejenisnya; saddlery dan harness; barang lainnya dari kulit:

Koper, tas tangan dan sejenisnya, dari kulit, kulit komposisi, lembaran plastik, bahan tekstil,
serat vulkanisasi atau kertas karton; perangkat bepergian untuk keperluan rias pribadi, untuk
menjahit atau untuk membersihkan sepatu atau pakaian

Kelas          2922 :

Subkelas    29220 Koper, tas tangan dan sejenisnya, dari kulit, kulit komposisi, lembaran plastik, bahan tekstil,
serat vulkanisasi atau kertas karton; perangkat bepergian untuk keperluan rias pribadi, untuk
menjahit atau untuk membersihkan sepatu atau pakaian

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15121Perlengkapan Perjalanan untuk kecantikan Pribadi, Pembersih

Mesin Jahit, Sepatu Atau Pakaian

00029220 01 ..

Barang dari kulit asli untuk keperluan pribadi29220 02 ..

15121Kopor (suit case) dari kulit asli00129220 02 ..

15121Tas olah raga dari kulit asli002

15121Tas tangan (brief case) dari kulit asli003

15121Tas belanja dari kulit asli004

15121Tas sekolah dari kulit asli005

15121Tas surat dari kulit asli006

15121Tas perkakas dari kulit asli007

15121Dompet dari kulit asli008

15121Kotak rias dari kulit asli (tempat lipstik,  tempat  bedak dan

lain-lain

009

15121Kotak rokok/tembakau dari kulit asli010

15121Kotak pen dari kulit asli011

15121Kotak emas/intan dari kulit asli012

15121Tempat kaca mata dari kulit asli013

15121Tas/kotak alat musik dari kulit asli014

15121Tas/kotak teropong dari kulit asli015

15121Kotak peluru dari kulit asli016

15121Sarung pistol/senjata dari kulit asli017

15121Sarung pedang/pisau dari kulit asli018

15121Tas kamera dari kulit asli019

15121Ransel dari kulit asli020

15121Barang dari kulit asli untuk keperluan pribadi lainnya999

Barang dari kulit buatan untuk keperluan pribadi29220 03 ..

15121Kopor (suit case) dari kulit buatan00129220 03 ..

15121Tas olah raga dari kulit buatan002

15121Tas tangan (brief case) dari kulit buatan003

15121Tas belanja dari kulit buatan004

15121Tas sekolah dari kulit buatan005

15121Tas surat dari kulit buatan006

15121Tas perkakas dari kulit buatan007

15121Dompet dari kulit buatan008

15121Kotak rias dari kulit buatan009

15121Kotak rokok/tembakau dari kulit buatan010
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   292 Koper, tas tangan dan sejenisnya; saddlery dan harness; barang lainnya dari kulit:

Koper, tas tangan dan sejenisnya, dari kulit, kulit komposisi, lembaran plastik, bahan tekstil,
serat vulkanisasi atau kertas karton; perangkat bepergian untuk keperluan rias pribadi, untuk
menjahit atau untuk membersihkan sepatu atau pakaian

Kelas          2922 :

Subkelas    29220 Koper, tas tangan dan sejenisnya, dari kulit, kulit komposisi, lembaran plastik, bahan tekstil,
serat vulkanisasi atau kertas karton; perangkat bepergian untuk keperluan rias pribadi, untuk
menjahit atau untuk membersihkan sepatu atau pakaian

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Barang dari kulit buatan untuk keperluan pribadi29220 03 ..

15121Kotak pen dari kulit buatan01129220 03 ..

15121Kotak emas/intan dari kulit buatan012

15121Tempat kaca mata dari kulit buatan013

15121Tas/kotak alat musik dari kulit buatan014

15121Tas/kotak teropong dari kulit buatan015

15121Kotak peluru dari kulit buatan016

15121Sarung pistol/senjata dari kulit buatan017

15121Sarung pedang/pisau dari kulit buatan018

15121Tas kamera dari kulit buatan019

15121Ransel dari kulit buatan020

15121Barang dari kulit buatan untuk keperluan pribadi lainnya pribadi

lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   292 Koper, tas tangan dan sejenisnya; saddlery dan harness; barang lainnya dari kulit:

Tali arloji, kecuali dari logamKelas          2923 :

Subkelas    29230 Tali arloji, kecuali dari logam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15121Tali jam dari kulit asli00129230 00 ..

15121Tali jam dari kulit buatan002

15121Tali Arloji Plastik003

15121Tali Arloji Dari Kain/tekstil004

15121Tali Arloji Dari Mutiara Murni mengandung batu mulia atau

semi

005

15121Tali Arloji Dari Perhiasan Imitasi006

15121Tali Arloji disepuh Logam Mulia/emas007

15121Tali Arloji dari bahan Lainnya kecuali logam999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   292 Koper, tas tangan dan sejenisnya; saddlery dan harness; barang lainnya dari kulit:

Barang-barang lainnya dari kulit samak atau kulit komposisi (termasuk barang-barang dari jenis
yang digunakan dalam mesin atau perangkat makanis atau untuk kegunaan teknik lainnya) ytdl

Kelas          2929 :

Subkelas    29290 Barang-barang lainnya dari kulit samak atau kulit komposisi (termasuk barang-barang dari jenis
yang digunakan dalam mesin atau perangkat makanis atau untuk kegunaan teknik lainnya) ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Barang  dari  kulit  dan kulit buatan untuk keperluan teknik/

industri

29290 01 ..

15122Ban (belt)00129290 01 ..

15122Ban berjalan002

15122Pickers003

15122Klep004

15122Packing005

15122Rem pickers006

15122Lug straps007

15122Sisir kulit pada mesin (combing leather)008

15122Card clothing009

15122Kulit pompa atau pres (pump or press)010

15122Cylinder sleeves011

15122Barang dari kulit asli dan kulit buatan untuk  keperluan  teknik/

industri lainnya

999

Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya29290 02 ..

15122J o k00129290 02 ..

15122Kap lampu002

15122Kipas003

15122Hiasan004

15122Wayang005

15122Barang lainnya dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan

lainnya

999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   293 Alas kaki, dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, atau bagian atas dari kulit
atau bahan tekstil, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi dengan logam pelindung
jari dan berbagai alas kaki khusus

:

Alas kaki tahan air, dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik, selain alas kaki
yang dilengkapi dengan logam pelindung jari

Kelas          2931 :

Subkelas    29310 Alas kaki tahan air, dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik, selain alas kaki
yang dilengkapi dengan logam pelindung jari

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15201Alas kaki sampai menutupi lutut00129310 00 ..

15201Alas kaki sampai menutupi Mata Kaki002

15201Sandal & Selop Mandi003

15201Alas Kaki Lainnya004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   293 Alas kaki, dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, atau bagian atas dari kulit
atau bahan tekstil, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi dengan logam pelindung
jari dan berbagai alas kaki khusus

:

Alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik, selain alas kaki tahan air
atau alas kaki olahraga

Kelas          2932 :

Subkelas    29320 Alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik, selain alas kaki tahan air
atau alas kaki olahraga

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15201Sepatu Sendal00129320 00 ..

15201Alas kaki sampai menutupi Mata Kaki Lainnya dari karet atau

plastik

002

15201Sepatu Lainnya003

15201Sendal & Selop Mandi004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   293 Alas kaki, dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, atau bagian atas dari kulit
atau bahan tekstil, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi dengan logam pelindung
jari dan berbagai alas kaki khusus

:

Alas kaki dengan bagian atas dari kulit, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi
dengan logam pelindung jari dan berbagai alas kaki khusus

Kelas          2933 :

Subkelas    29330 Alas kaki dengan bagian atas dari kulit, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi
dengan logam pelindung jari dan berbagai alas kaki khusus

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sepatu biasa dari kulit asli29330 01 ..

15203Sepatu laki-laki dewasa dari kulit asli00129330 01 ..

15203Sepatu perempuan dewasa dari kulit asli002

15203Sepatu anak laki-laki dari kulit asli003

15203Sepatu anak perempuan dari kulit asli004

Sepatu biasa dari kulit buatan29330 02 ..

15203Sepatu laki-laki dewasa dari kulit buatan00129330 02 ..

15203Sepatu perempuan dewasa dari kulit buatan002

15203Sepatu anak laki-laki dari kulit buatan003

15203Sepatu anak perempuan dari kulit buatan004

Sepatu sandal dari kulit asli29330 03 ..

15203Sepatu sandal laki-laki dewasa dari kulit asli00129330 03 ..

15203Sepatu sandal perempuan dewasa dari kulit asli002

15203Sepatu sandal anak laki-laki dari kulit asli003

15203Sepatu sandal anak perempuan dari kulit asli004

Sepatu sandal dari kulit buatan29330 04 ..

15203Sepatu sandal laki-laki dewasa dari kulit buatan00129330 04 ..

15203Sepatu sandal perempuan dewasa dari kulit buatan002

15203Sepatu sandal anak laki-laki dari kulit buatan003

15203Sepatu sandal anak perempuan dari kulit buatan004

Sandal dari kulit asli29330 05 ..

15203Sandal laki-laki dewasa dari kulit asli00129330 05 ..

15203Sandal perempuan dewasa dari kulit asli002

15203Sandal anak laki-laki dari kulit asli003

15203Sandal anak perempuan dari kulit asli004

Sandal dari kulit buatan29330 06 ..

15203Sandal laki-laki dewasa dari kulit buatan00129330 06 ..

15203Sandal perempuan dewasa dari kulit buatan002

15203Sandal anak laki-laki dari kulit buatan003

15203Sandal anak perempuan dari kulit buatan004
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   293 Alas kaki, dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, atau bagian atas dari kulit
atau bahan tekstil, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi dengan logam pelindung
jari dan berbagai alas kaki khusus

:

Alas kaki dengan bagian atas dari kulit, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi
dengan logam pelindung jari dan berbagai alas kaki khusus

Kelas          2933 :

Subkelas    29330 Alas kaki dengan bagian atas dari kulit, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi
dengan logam pelindung jari dan berbagai alas kaki khusus

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Selop dari kulit asli29330 07 ..

15203Selop  laki-laki dewasa dari kulit asli00129330 07 ..

15203Selop  perempuan dewasa dari kulit asli002

15203Selop  anak laki-laki dari kulit asli003

15203Selop anak perempuan dari kulit asli004

Selop dari kulit buatan29330 08 ..

15203Selop  laki-laki dewasa dari kulit buatan00129330 08 ..

15203Selop  perempuan dewasa dari kulit buatan002

15203Selop  anak laki-laki dari kulit buatan003

15203Selop anak perempuan dari kulit buatan004

Sepatu kulit asli dengan sol luar dari bahan lainnya29330 09 ..

15209Sepatu kulit asli dengan sol luar kayu00129330 09 ..

15209Sepatu kulit asli dengan sol luar gabus002

15209Sepatu kulit asli dengan sol luar dari bahan lainnya999

Sepatu kulit buatan dengan sol luar dari bahan lainnya29330 10 ..

15209Sepatu kulit buatan dengan sol luar kayu00129330 10 ..

15209Sepatu kulit buatan dengan sol luar gabus002

15209Sepatu kulit buatan dengan sol luar dari bahan lainnya999

15209Alas Kaki sampai menutupi Mata Kaki00029330 11 ..

15209Sepatu Lainnya00029330 99 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   293 Alas kaki, dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, atau bagian atas dari kulit
atau bahan tekstil, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi dengan logam pelindung
jari dan berbagai alas kaki khusus

:

Alas kaki dengan bagian atas dari bahan tekstil, selain alas kaki olahragaKelas          2934 :

Subkelas    29340 Alas kaki dengan bagian atas dari bahan tekstil, selain alas kaki olahraga

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15201Sepatu Laki-laki (dewasa/anak-anak) Lainnya00129340 00 ..

15201Sepatu Perempuan (dewasa/anak-anak) Lainnya002

15201Sepatu Lainnya003

15201Sepatu Perempuan Dewasa dengan sol luar Dari Kulit Asli004

15201Sepatu Anak Laki-laki dengan sol luar Dari Kulit Asli005

15201Sepatu Anak Perempuan dengan sol luar Dari Kulit Asli006

15201Sepatu Laki-laki Dewasa dengan sol luar Dari Kulit tiruan007

15201Sepatu Perempuan Dewasa dengan sol luar Dari Kulit tiruan008

15201Sepatu Anak Laki-laki dengan sol luar Dari Kulit tiruan009

15201Sepatu Anak Perempuan dengan sol luar Dari Kulit tiruan010

15201Sepatu Dari Kanvas011
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   294 Alas kaki olahraga, kecuali sepatu boot skating:

Sepatu bot ski, sepatu bot papan luncur salju dan alas kaki ski untuk lintas alamKelas          2941 :

Subkelas    29410 Sepatu bot ski, sepatu bot papan luncur salju dan alas kaki ski untuk lintas alam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sepatu olah raga dari kulit asli29410 01 ..

32300Sepatu boot untuk ski dari kulit asli00129410 01 ..

32300Sepatu boot untuk lintas alam dari kulit asli002

32300Sepatu skate dari kulit asli003

Sepatu olah raga dari kulit buatan29410 02 ..

32300Sepatu boot untuk ski dari kulit buatan00129410 02 ..

32300Sepatu boot untuk lintas alam dari kulit buatan002

32300Sepatu skate dari kulit buatan003

Halaman 457Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   294 Alas kaki olahraga, kecuali sepatu boot skating:

Sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnyaKelas          2942 :

Subkelas    29420 Sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Sepatu olah raga dari kulit asli29420 01 ..

15202Sepatu atletik dari kulit asli00129420 01 ..

15202Sepatu tenis dari kulit asli002

15202Sepatu basket dari kulit asli003

15202Sepatu balet/senam dari kulit asli004

Sepatu olah raga dari kulit buatan29420 02 ..

15202Sepatu atletik dari kulit buatan00129420 02 ..

15202Sepatu tenis dari kulit buatan002

15202Sepatu basket dari kulit buatan003

15202Sepatu balet/senam dari kulit buatan004

15202Sepatu olah raga dari karet00029420 03 ..

15202Sepatu olah raga dari kanvas00029420 04 ..

15202Sepatu olah raga dari plastik00029420 05 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   294 Alas kaki olahraga, kecuali sepatu boot skating:

Alas kaki olahraga lainnya, kecuali sepatu bot skatingKelas          2949 :

Subkelas    29490 Alas kaki olahraga lainnya, kecuali sepatu bot skating

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15202Sepatu olah raga Dengan Sol Dari Karet00029490 01 ..

15202Sepatu Untuk  cross Country00029490 02 ..

Sepatu olah raga dari kulit asli29490 03 ..

15202Sepatu sepak bola dari kulit asli00129490 03 ..

15202Sepatu gulat dari kulit asli002

15202Sepatu tinju dari kulit asli003

15202Sepatu sepeda balap dari kulit asli004

15202Sepatu bowling dari kulit asli005

15202Sepatu golf dari kulit asli006

15202Sepatu bulutangkis dari kulit asli007

15202Sepatu olah raga lainnya dari kulit asli999

Sepatu olah raga dari kulit buatan29490 04 ..

15202Sepatu sepak bola dari kulit buatan00129490 04 ..

15202Sepatu gulat dari kulit buatan002

15202Sepatu tinju dari kulit buatan003

15202Sepatu sepeda balap dari kulit buatan004

15202Sepatu bowling dari kulit buatan005

15202Sepatu golf dari kulit buatan006

15202Sepatu bulutangkis dari kulit buatan007

15202Sepatu olah raga lainnya dari kulit buatan999

Halaman 459Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2012

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   295 Alas kaki lainnya, kecuali alas kaki asbestos, alas kaki kesehatan dan sepatu bot skating:

Alas kaki yang dilengkapi dengan logam pelindung jari, kecuali yang tercakup dalam sub klas
29320

Kelas          2951 :

Subkelas    29510 Alas kaki yang dilengkapi dengan logam pelindung jari, kecuali yang tercakup dalam sub klas
29320

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15203Alas Kaki Dengan Logam Pelindung Kaki Lainnya00029510 01 ..

Sepatu teknik lapangan/keperluan industri dari kulit asli29510 02 ..

15203Sepatu pengaman tahan kimia dari kulit asli00129510 02 ..

15203Sepatu pengaman tahan panas dari kulit asli002

15203Sepatu pengaman tahan air  dari kulit asli003

15203Sepatu dinas lapangan ABRI dari kulit asli004

15203Sepatu teknik lapangan/keperluan industri dari kulit asli lainnya999

Sepatu teknik lapangan/keperluan industri dari kulit buatan29510 03 ..

15203Sepatu pengaman tahan kimia dari kulit buatan00129510 03 ..

15203Sepatu pengaman tahan panas dari kulit buatan002

15203Sepatu pengaman tahan air  dari kulit buatan003

15203Sepatu dinas lapangan ABRI dari kulit buatan004

15203Sepatu teknik lapangan/keperluan industri dari kulit buatan

lainnya

999

15203Sepatu teknik lapangan/keperluan industri dari karet00029510 04 ..

15203Sepatu teknik lapangan/keperluan industri dari kanvas00029510 05 ..

15203Sepatu teknik lapangan/keperluan industri dari plastik00029510 06 ..
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   295 Alas kaki lainnya, kecuali alas kaki asbestos, alas kaki kesehatan dan sepatu bot skating:

Alas kaki dari kayu, berbagai alas kaki khusus dan alas kaki lainnya ytdlKelas          2952 :

Subkelas    29520 Alas kaki dari kayu, berbagai alas kaki khusus dan alas kaki lainnya ytdl

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

15201Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya

terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung

kaki dan sekeliling jempol

00029520 01 ..

15209Sepatu dari karet00029520 02 ..

15209Sepatu dari plastik00029520 03 ..

Sepatu dari bahan tumbuh-tumbuhan (nabati)29520 04 ..

15209Sepatu dari gedebog pisang00129520 04 ..

15209Sepatu dari eceng gondok002

15209Sepatu dari serat buatan003

15209Sepatu dari bahan tumbuh-tumbuhan lainnya999
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Seksi          2 Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit:

Divisi          29 Kulit dan produk dari kulit; alas kaki:

Kelompok   296 Bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dibuka, bantalan tumit dan barang-barang sejenis;
pelindung kaki, pembalut kaki dan barang-barang sejenis, dan bagiannya

:

Bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas, bantalan tumit dan barang sejenisnya;
pelindung kaki, pembalut kaki dan barang sejenisnya, serta bagiannya

Kelas          2960 :

Subkelas    29600 Bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas, bantalan tumit dan barang sejenisnya;
pelindung kaki, pembalut kaki dan barang sejenisnya, serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012 KBLI 2009

(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

Bagian sepatu terbuat dari kulit dan kulit buatan untuk

keperluan sehari-hari

29600 01 ..

15201Sol dalam00129600 01 ..

15201Sol luar002

15201Penguat depan, tengah dan belakang003

15201Lapisan sepatu004

15201Assesoris sepatu005

15201Bagian-bagian sepatu lainnya999

Bagian-bagian sepatu olahraga dari kulit, kulit buatan, karet,

kanvas dan plastik

29600 02 ..

15202Sol dalam00129600 02 ..

15202Sol luar002

15202Penguat depan, tengah dan belakang003

15202Lapisan sepatu004

15202Bagian-bagian sepatu olahraga lainnya999
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