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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di penghujung tahun 2015 ini Badan Pusat Statistik (BPS) telah meyelesaikan penyusunan buku 

Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 dengan baik, dimana buku ini merupakan serangkaian edisi lanjutan dari buku 

kodefikasi yang telah disusun sebelumnya yaitu  pada tahun 2012 dan 2013 yang lalu BPS telah menyusun publikasi Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 

(KBKI) 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 Komoditas Jasa.  Buku tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut komoditas barang dan jasa dari buku 

KBKI 2010  yang telah terbit sebelumnya.  Adapun muatan  dalam buku KBKI 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 Komoditas Jasa juga mencantumkan 

korespondensi kode barang dan jasa dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 Cetakan III dan Harmonized System (HS) 2012.  

Dalam upaya memenuhi kebutuhan analisis series data yang lebih panjang dan penggunaan lainnya, maka perlu untuk menjembatani kode klasifikasi 

barang dalam KBKI dengan kode klasifikasi barang sebelumnya, yaitu Klasifikasi Komoditas Indonesia (KKI) 1998/1999. Untuk keperluan tersebut, maka 

buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 ini disusun. Sesuai dengan judulnya, buku ini berisi kode komoditas dalam KBKI 

yang dikorespondensikan dengan kode KKI 1998/1999, KBLI 2009 Cetakan III dan HS 2012. Karena komoditas barang dan jasa sangat banyak muatannya 

maka penyajiannya dipecah ke dalam 5 buku. Disamping itu buku ini juga sebagai penyempurnaan korespondensi kode komoditas dalam buku KBKI 

sebelumnya yang dirasa belum lengkap.  

Dengan adanya harmonisasi kode komoditas antar berbagai klasifikasi, baik nasional maupun internasional, penggunaannya akan lebih komprehensif 

untuk berbagai tujuan. Melalui buku ini, diharapkan dapat digunakan untuk analisis series data yang lebih panjang dan lebih lengkap. 

Disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku 

ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi banyak penggunanya. 

 

 
Jakarta,   Desember 2015 

Kepala Badan Pusat Statistik 
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PENJELASAN 

 

1. Pendahuluan 

 Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 Komoditas Jasa telah disusun oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2012 dan 2013 yang lalu. Buku tersebut disusun sebagai penjabaran dari KBKI 2010 yang merujuk kepada Central Product 

Classification (CPC) Version 2 yang diterbitkan oleh United Nation Statistics Division (UNSD). Buku tersebut menyajikan uraian mengenai hasil 

produksi yang rinci dan lengkap berbagai komoditas mulai dari hasil pertanian, pertambangan, industri, serta jasa-jasa yang dihasilkan dalam aktivitas 

ekonomi. Dalam buku tersebut, komoditas barang dikorespondensikan dengan kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 Cetakan 

III dan Harmonized System (HS) 2012. Sedangkan komoditas jasa dikorepondensikan hanya dengan KBLI 2009 Cetakan III. 

 Dalam rangka penyelarasan antar berbagai klasifikasi maka dilakukan penyusunan buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 

2009, dan HS 2012. Buku ini disusun untuk menyajikan hubungan antara kode klasifikasi komoditas barang dan jasa dalam KBKI dengan klasifikasi 

komoditas yang telah lama digunakan di Indonesia, yaitu KKI 1998/1999. Buku ini juga disusun sebagai penyempurnaan dari korespondensi KBKI 

dengan KBLI 2009 Cetakan III dan HS 2012 pada buku sebelumnya. 

 Penyelarasan kode komoditas barang dalam KBKI dengan KBLI dan HS didasarkan pada rujukan penyusunan buku tersebut yaitu CPC Ver. 2 

yang menyajikan korespondensi komoditasnya dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 4 dan 

HS 2012. Sementara itu, korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999 disusun sebagai pengembangan untuk menyelaraskan antara klasifikasi 

komoditas yang terbaru, dengan klasifikasi komoditas yang telah lebih dahulu ada di Indonesia. Dengan demikian, buku ini menyajikan kerangka kerja 

yang lebih komprehensif antar berbagai klasifikasi yang dapat dibandingkan secara nasional maupun internasional.  

 

2. Tujuan 

 Tujuan utama penyusunan buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 adalah menyediakan kerangka kerja 

yang lebih lengkap dan komprehensif untuk membuat perbandingan data antar waktu yang berkaitan dengan klasifikasi barang dan jasa. Buku ini juga 

disusun untuk membuat keselarasan kode komoditas antar berbagai klasifikasi sehingga dapat digunakan untuk menunjang analisis data dan keperluan 

lainnya. 
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3. Cakupan 

Buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 mencakup semua jenis komoditas yang dihasilkan dalam kegiatan 

ekonomi, baik barang maupun jasa. Komoditas dalam buku ini disusun dalam struktur dan kode menurut KBKI 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 

Komoditas Jasa. Buku ini  dilengkapi dengan korespondensi terhadap kode 5 (lima) digit lapangan usaha menurut KBLI 2009 Cetakan III dan 10 

(sepuluh) digit kode barang menurut HS 2012, serta 8 (delapan) digit kode KKI 1998/1999. Korespondensi KBKI dengan KBLI 2009 Cetakan III dan HS 

2012 ini merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya. Adanya tambahan korespondensi kode komoditas terhadap KKI 1998/1999 membuat buku 

ini berbeda dari buku KBKI yang telah terbit sebelumnya. 

Buku ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu: 

Buku 1 :  mencakup komoditas barang dalam KBKI untuk seksi 0 dan seksi 1. Seksi 0 merupakan komoditas hasil pertanian, kehutanan, dan  

  perikanan, sedangkan seksi 1 merupakan komoditas bijih besi dan mineral; listrik, gas, dan air. 

Buku 2 : mencakup komoditas barang dalam KBKI untuk seksi 2 yaitu produk makanan, minuman, dan tembakau; tekstil, pakaian, dan produk kulit. 

Buku 3 :  mencakup komoditas barang dalam KBKI untuk seksi 3 yaitu barang lainnya yang dapat diangkut, kecuali produk logam, mesin, dan  

  perlengkapannya. 

Buku 4:  mencakup komoditas barang dalam KBKI untuk seksi 4 yaitu produk logam, mesin, dan perlengkapannya. 

Buku 5:  mencakup komoditas jasa dalam KBKI seksi 5 sampai dengan 9. 

 

4. Kegunaan 

Buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 dapat digunakan sebagai: 

a) Kerangka kerja dalam membuat perbandingan data komoditas barang dan jasa secara internasional, nasional, dan regional. 

b) Kerangka kerja dalam membuat perbandingan data komoditas barang dan jasa antar waktu. 

c) Kerangka kerja untuk analisis data-data ekonomi yang dapat dihubungkan antara komoditas, lapangan usaha, maupun perdagangan/ transaksi 

barang secara nasional dan internasional. 

d) Dasar pengembangan studi komoditas barang dan jasa untuk tujuan khusus seperti statistik harga-harga. 
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5. Struktur dan Sistem Pengkodean 

Buku ini disusun dalam struktur dan sistem pengkodean yang sama dengan KBKI 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 Komoditas Jasa, sebagai 

berikut: 

a) Seksi (section) merupakan garis besar penggolongan komoditas dalam kode 1 (satu) digit. Komoditas barang dan jasa dalam buku ini 

digolongkan ke dalam 10 (sepuluh) seksi dan diberi kode angka dari 0 sampai dengan 9. 

b) Divisi (division) merupakan perincian lebih lanjut dari seksi. Kode divisi terdiri dari 2 (dua) digit, dimana digit pertama menunjukan kode seksi 

dari komoditas yang bersangkutan, dan digit kedua menunjukan komoditas dalam divisi tersebut. 

c) Kelompok (group) merupakan uraian lebih rinci dari divisi. Kode kelompok terdiri dari 3 (tiga) digit, dimana 2 (dua) digit pertama menunjukan 

divisi dari komoditas yang bersangkutan, dan digit terakhir menunjukan komoditas dalam kelompok tersebut. 

d) Kelas (class) merupakan uraian lebih lanjut dari kelompok komoditas. Kode kelas terdiri dari 4 (empat) digit, dimana 3 (tiga) digit pertama 

menunjukkan kode kelompok, dan 1 (satu) digit terakhir menunjukkan komoditas dari kelas yang bersangkutan. 

e) Subkelas (subclass) merupakan uraian lebih lanjut dari kelas komoditas. Kode subkelas merupakan penggolongan paling rendah dalam 

struktur CPC. Kode ini terdiri dari 5 (lima) digit, dimana 4 (empat) digit pertama menunjukkan kelas yang berkaitan dan 1 (satu) digit terakhir 

menunjukkan komoditas dari subkelas tersebut. Setiap subkelas diuraikan lebih lanjut menjadi kelompok komoditas yang mencakup komoditas 

yang homogen. Subkelas merupakan tingkatan kode yang paling rendah untuk KBKI komoditas jasa. 

f) Kelompok komoditas merupakan penjabaran yang lebih rinci dari subkelas, yang dikembangkan secara khusus untuk keperluan di Indonesia. 

Kode kelompok komoditas terdiri dari 7 (tujuh) digit, dimana 5 (lima) digit pertama menunjukkan subkelas yang berkaitan dan 2 (dua) digit 

terakhir menunjukkan kelompok komoditasnya. 

g) Komoditas merupakan uraian lebih lanjut dari kelompok komoditas dan menunjukkan penggolongan pada tingkatan paling rendah dalam 

struktur KBKI komoditas barang. Kode komoditas terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dimana 7 (tujuh) digit pertama menunjukkan kelompok 

komoditas yang berkaitan dan 3 (tiga) digit terakhir menunjukkan komoditasnya. 

 

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. 

Pada KBKI, jika suatu tingkat klasifikasi tidak dirinci/ diuraikan lebih lanjut, maka “0” digunakan sebagai digit tambahan untuk tingkat selanjutnya yang 

lebih rinci.  
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 Secara keseluruhan, struktur KBKI dalam buku ini disajikan dalam tabel berikut. Terdapat beberapa penambahan jumlah komoditas sebagai 

penyempurnaan dari harmonisasi antara komoditas dalam KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009 Cetakan III, dan HS 2012. 

 

Tabel 5.1. Jumlah Seksi, Divisi, Kelompok, Kelas, Subkelas, Kelompok Komoditas, dan Komoditas Barang dalam KBKI 

Struktur Seksi Jumlah 

 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Seksi (1 digit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Divisi (2 digit) 4 8 9 9 9 2 9 3 9 9 71 

Kelompok (3 digit) 19 17 44 60 52 9 29 12 48 36 326 

Kelas (4 digit) 85 36 190 262 213 47 115 47 165 100 1260 

Subkelas (5 digit) 208 36 358 385 517 85 473 99 373 173 2702 

Kelompok Komoditas (7 digit) 549 137 976 1185 1475 - - - - - 4322 

Komoditas (10 digit) 3979 300 6172 6018 5311 - - - - - 21780 

 

6. Hubungan KBKI dengan HS 

Berdasarkan rujukan originalnya, yaitu CPC Ver.2, setiap subclass (5 digit) dalam CPC mencakup kode subpos (6 digit) komoditas barang dalam HS. 

Sejalan dengan hal tersebut, karena struktur KBKI hingga 5 digit mengikuti struktur CPC, artinya pengelompokan komoditas dalam 5 digit KBKI juga 

mendekati struktur subpos dalam HS. Selanjutnya, pada KBKI 2012 Komoditas Barang yang merupakan pengembangan hingga 10 digit komoditas 

barang, untuk setiap komoditas (10 digit) dari KBKI dikorespondensikan dengan kode subheading (10 digit) komoditas barang menurut HS 2012. 

 

7. Hubungan KBKI dengan KBLI 

KBKI dan KBLI merupakan klasifikasi yang berfungsi umum, dimana KBLI menyajikan pengelompokan aktivitas ekonomi menurut lapangan usaha, 

sedangkan KBKI menyajikan pengelompokan komoditas barang dan jasa yang dihasilkan dari semua lapangan usaha. Masing-masing komoditas 

dalam KBKI merupakan komoditas yang dihasilkan oleh lapangan usaha dalam KBLI, sehingga kode antara KBKI dan KBLI dapat dikorespondensikan. 

Berdasarkan korespondensi tersebut dapat dilihat hubungan antara aktivitas ekonomi/ lapangan usaha dengan jenis komoditas yang dihasilkan. 

 

 

ht
tp
:/
/w

w
w
.b
ps

.g
o.
id



Tabel Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999 – KBLI 2009 – HS 2012  xiii 

 

8. Hubungan KBKI dengan KKI 

Pengembangan klasifikasi komoditas barang dari 5 digit KBKI 2010 menjadi 10 digit KBKI 2012 Komoditas Barang menggunakan KKI 1998/1999 dan 

Klasifikasi Baku Hasil Produksi Indonesia (KBHPI) 2004 sebagai dasar perincian komoditasnya. Oleh karena itu, dalam buku ini disajikan 

korespondensi kode KBKI dengan 8 digit kode KKI 1998/ 1999 pada masing-masing komoditas. Penyelarasan kode barang dalam KBKI dengan kode 

KKI akan memudahkan pengguna dalam mengkonversi data yang menggunakan klasifikasi lama dengan klasifikasi yang baru. 

 

9. Singkatan yang Digunakan 

KBKI : Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 

KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

KKI : Klasifikasi Komoditi Indonesia 

KBHPI : Klasifikasi Baku Hasil Produksi Indonesia 

CPC : Central Product Classification 

HS : Harmonized System 

ISIC : International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 

UNSD : United Nation Statistics Division  
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  411 Besi dan baja dasar

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bahan utama dari industri besi dan bajaKelas   4111 :

Subkelas  41111 Besi kasar (pig iron) dan besi cermin (spiegeleisen) dalam bentuk pig, blok atau bentuk asal lainnya:

Besi kasar dalam bentuk pig, blok atau bentuk asal lainnya01 ..

24101Besi kasar bukan paduan 7201.10.00.0000101 .. 27101.0301

7201.20.00.00

24101Besi kasar paduan 7201.50.00.00002 27101.0302

24101Besi cermin (spiegeleisen) dalam bentuk pig, blok atau bentuk asal
lainnya

7201.50.00.0000002 .. 27101.0400

Subkelas  41112 Ferro mangan:

24101Ferro mangan 7202.11.00.0000000 .. 27101.0501

7202.19.00.00

Subkelas  41113 Ferro kromium:

24101Ferro kromium 7202.41.00.0000000 .. 27101.0504

7202.49.00.00

Subkelas  41114 Ferro nikel:

24101Ferro nikel 7202.60.00.0000000 .. 27101.0506

Subkelas  41115 Ferro campuran lainnya:

24101Ferro silikon 7202.21.00.0000100 .. 27101.0502

7202.29.00.00

24101Ferro silikon mangan 7202.30.00.00002 27101.0503

24101Ferro silikon khromium 7202.50.00.00003 27101.0505

24101Ferro molybdenum 7202.70.00.00004 27101.0507

24101Ferro silikon tungsten 7202.80.00.00005 27101.0509

24101Ferro silikon titanium 7202.91.00.00006 27101.0511

24101Ferro vanadium 7202.92.00.00007 27101.0512

24101Ferro niobium 7202.93.00.00008 27101.0513

24101Ferro tungsten 7202.80.00.00009 27101.0508

24101Ferro titanium 7202.91.00.00010 27101.0510

24101Ferro fosfor 7202.99.00.00011 27101.0514
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  411 Besi dan baja dasar

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bahan utama dari industri besi dan bajaKelas   4111 :

Subkelas  41115 Ferro campuran lainnya:

24101Ferro paduan lainnya 7202.99.00.00999.. 27101.0599

Subkelas  41116 Produk besi yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi dan produk besi spon lainnya, dalam bentuk bongkah, pellet atau
sejenisnya; besi yang mempunyai kemurnian sekurang-kurangnya 99,94 % menurut beratnya, dalam bentuk bongkah, pelet atau semacamnya

:

24101Pellet bijih besi -00100 .. 27101.0100

24101Besi spon 7203.10.00.00002 27101.0200

7203.90.00.00

24101Debu besi spon 7203.90.00.00003 27101.9801

Subkelas  41117 Butir dan bubuk, dari besi pig dan spiegeleisen, atau baja:

24101Butiran besi kasar 7205.10.00.0000100 .. 27101.1101

24101Butiran besi cermin 7205.10.00.00002 27101.1102

24101Bubuk baja paduan 7205.21.00.00003 27101.1103

24101Bubuk besi cermin 7205.29.00.00004 27101.1104

24101Butir dan bubuk, dari besi kasar dan spiegeleisen, atau baja lainnya 7205.29.00.00999 27101.1199

Baja mentahKelas   4112 :

Subkelas  41121 Baja bukan campuran dalam bentuk batang logam atau bentuk asal lainnya, dan produk setengah jadi dari baja bukan campuran:

Ingot baja bukan paduan01 ..

24101Ingot baja bukan paduan dengan karbon < 0.6 % 7206.10.90.0000101 .. 27101.0601

24101Ingot baja bukan paduan lainnya 7206.10.10.00999 27101.0609
Billet baja bukan paduan02 ..

24101Billet baja bukan paduan dengan karbon < 0.25 % 7207.11.00.0000102 .. 27101.0701

7207.12.10.00

24101Billet baja bukan paduan dengan karbon >= 0.25 % 7207.20.10.00002 27101.0702

7207.20.91.00
Slab baja bukan paduan03 ..

24101Slab baja bukan paduan dengan karbon < 0.25 % 7207.11.00.0000103 .. 27101.0801

7207.12.90.00

24101Slab baja bukan paduan dengan karbon >= 0.25 % 7207.20.29.00002 27101.0802
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  411 Besi dan baja dasar

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Baja mentahKelas   4112 :

Subkelas  41121 Baja bukan campuran dalam bentuk batang logam atau bentuk asal lainnya, dan produk setengah jadi dari baja bukan campuran:

Blum baja bukan paduan04 ..

24101Blum baja bukan paduan dengan karbon < 0.25 % 7207.12.90.0000104 .. 27101.0901

24101Blum baja bukan paduan dengan karbon >= 0.25 % 7207.20.99.00002 27101.0902

24101Besi dan baja dasar bukan paduan 7206.90.00.0000005 .. 27101.1001
Blok baja bukan paduan kasar yang ditempa; sheet bar06 ..

24101Blok baja bukan paduan kasar yang ditempa dan sheet bar dengan
karbon < 0.25 %

7207.19.00.0000106 .. -

24101Blok baja bukan paduan kasar yang ditempa dan sheet bar dengan
karbon  >= 0.25 % - 0.6 %

7207.20.92.00002 -

24101Blok baja bukan paduan kasar yang ditempa dan sheet bar dengan
karbon > 0.6 %

7207.20.21.00003 -

Subkelas  41122 Baja campuran dalam bentuk batang logam atau bentuk asal lainnya dan produk setengah jadi dari baja campuran:

Ingot baja paduan01 ..

24101Ingot baja stainless 7218.10.00.0000101 .. 27101.0611

24101Ingot baja paduan lainnya 7224.10.00.00999 27101.0619
Billet baja paduan02 ..

24101Billet baja stainless 7218.91.00.0000102 .. 27101.0703

24101Billet baja paduan lainnya 7224.90.00.00999 27101.0799
Slab baja paduan03 ..

24101Slab baja stainless 7218.99.00.0000103 .. 27101.0803

24101Slab baja paduan lainnya 7224.90.00.00999 27101.0899
Blum baja paduan04 ..

24101Blum baja stainless 7218.99.00.0000104 .. 27101.0903

24101Blum baja paduan lainnya 7224.90.00.00999 27101.0999
Besi dan baja dasar paduan05 ..

24101Besi dan baja dasar stainless 7218.99.00.0000105 .. 27101.1002

24101Besi dan baja dasar paduan lainnya 7224.90.00.00999 27101.1099
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panasKelas   4121 :

Subkelas  41211 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 %

01 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung kkrbon >= 0.6 % dengan ketebalan > 10 mm

7208.10.00.0000101 .. 27102.1001

7208.36.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan antara 4.75 mm
sampai dengan 10 mm

7208.10.00.00002 27102.1002

7208.25.00.00

7208.37.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan antara 3 mm
sampai dengan 4.75 mm

7208.10.00.00003 27102.1003

7208.26.00.00

7208.38.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan < 3 mm

7208.10.00.00004 27102.1004

7208.27.10.00

7208.27.90.00

7208.39.00.00
Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 %

02 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan > 10 mm

7208.40.00.0000102 .. 27102.1101

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut 7208.40.00.00002 27102.1102
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panasKelas   4121 :

Subkelas  41211 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 %

02 ..

selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan antara
4.75 mm sampai dengan 10 mm

00202 ..

7208.52.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan antara 3
mm sampai dengan 4.75 mm

7208.40.00.00003 27102.1103

7208.53.00.00

7208.54.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan < 3 mm

7208.40.00.00004 27102.1104

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 %

03 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan > 10 mm

7208.10.00.0000103 .. 27102.1201

7208.36.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan antara 4.75 mm
sampai dengan 10 mm

7208.25.00.00002 27102.1202

7208.37.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan antara 3 mm sampai
dengan 4.75 mm

7208.26.00.00003 27102.1203
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panasKelas   4121 :

Subkelas  41211 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 %

03 ..

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan antara 3 mm sampai
dengan 4.75 mm

7208.37.00.00003..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan
dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan < 3 mm

7208.27.10.00004 27102.1204

7208.27.90.00

7208.39.00.00
Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 %

04 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan > 10 mm

7208.40.00.0000104 .. 27102.1301

7208.51.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan antara 4.75
mm sampai dengan 10 mm

7208.40.00.00002 27102.1302

7208.52.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan antara 3
mm sampai dengan 4.75 mm

7208.40.00.00003 27102.1303

7208.53.00.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan < 3 mm

7208.40.00.00004 27102.1304
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panasKelas   4121 :

Subkelas  41211 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 %

04 ..

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan < 3 mm

7208.54.00.00004..

Subkelas  41212 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 %

01 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam gulungan
dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan >= 4.75 mm

7211.14.11.0000101 .. 27102.2001

7211.14.21.00

7211.19.12.00

7211.19.22.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam gulungan
dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan < 4.75 mm

7211.19.11.00002 27102.2002

7211.19.21.00
Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 %

02 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan >= 4.75
mm

7211.13.10.0000102 .. 27102.2101

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan < 4.75
mm

7211.13.10.00002 27102.2102
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panasKelas   4121 :

Subkelas  41212 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 %

03 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam gukungan
dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan >= 4.75 mm

7211.14.12.0000103 .. 27102.2201

7211.14.22.00

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam gukungan
dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan < 4.75 mm

7211.14.12.00002 27102.2202

7211.14.22.00
Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 %

04 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan >= 4.75
mm

7211.13.90.1000104 .. 27102.2301

7211.13.90.90

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam
gulungan dan mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan < 4.75 mm

7211.13.90.10002 27102.2302

7211.13.90.90

24101Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm lainnya

7211.14.19.00999 -

7211.14.29.00

7211.19.19.00

7211.19.23.00

7211.19.29.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panasKelas   4121 :

Subkelas  41213 Produk canai lantaian dari baja paduan (kecuali baja silikon listrik), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau
lebih

:

Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan01 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan
ketebalan > 10 mm

7219.11.00.0000101 .. 27102.2901

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan
ketebalan antara 4.75 mm sampai dengan 10 mm

7219.12.00.00002 27102.2902

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan
ketebalan antara 3 mm sampai dengan 4.75 mm

7219.13.00.00003 27102.2903

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan
ketebalan < 3 mm

7219.14.00.00004 27102.2904

Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan

02 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan > 10 mm

7219.21.00.0000102 .. 27102.3001

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan antara 4.75 mm sampai dengan 10 mm

7219.22.00.00002 27102.3002

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan antara 3 mm sampai dengan 4.75 mm

7219.23.00.00003 27102.3003

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan < 3 mm

7219.24.00.00004 27102.3004
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panasKelas   4121 :

Subkelas  41213 Produk canai lantaian dari baja paduan (kecuali baja silikon listrik), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau
lebih

:

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih  dalam gulungan dengan
ketebalan segala ukuran

7225.30.10.0000003 .. 27102.4701

7225.30.90.00

24101Lembaran dan pelat dari baja paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan segala ukuran

7225.40.10.0000004 .. 27102.4601

7225.40.90.00

Subkelas  41214 Produk canai lantaian dari baja paduan (kecuali baja silikon listrik atau high-speed steel), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,
dengan lebar kurang dari 600 mm

:

Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam gulungan01 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam gulungan dengan
ketebalan >= 4.75 mm

7220.11.90.0000101 .. 27102.3501

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam gulungan dengan
ketebalan < 4.75 mm

7220.12.90.00002 27102.3502

Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam
gulungan

02 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam gulungan
dengan ketebalan >= 4.75 mm

7220.11.90.0000102 .. 27102.3601

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam gulungan
dengan ketebalan < 4.75 mm

7220.12.90.00002 27102.3602

Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm03 ..

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja stainless, tidak dikerjakan
lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm
dengan ketebalan >= 4.75 mm

7220.11.10.0000103 .. 27102.3901
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panasKelas   4121 :

Subkelas  41214 Produk canai lantaian dari baja paduan (kecuali baja silikon listrik atau high-speed steel), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,
dengan lebar kurang dari 600 mm

:

Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm03 ..

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja stainless, tidak dikerjakan
lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm
dengan ketebalan < 4.75 mm

7220.12.10.00002.. 27102.3902

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja paduan, tidak dikerjakan
lebih lanjut selain dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm dalam
gulungan dengan ketebalan segala ukuran

7226.91.10.0000004 .. 27102.5001

7226.91.90.00

24101Lembaran dan pelat dari baja paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, dengan lebar kurang dari 600 mm tidak dalam gulungan
dengan ketebalan segala ukuran

7226.91.10.0000005 .. 27102.5101

7226.91.90.00

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dinginKelas   4122 :

Subkelas  41221 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar  600 mm atau lebih:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % dalam gulungan

01 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan >= 3 mm

7209.15.00.0000101 .. 27102.1501

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan  1 mm sampai
dengan 3 mm

7209.16.00.10002 27102.1502

7209.16.00.90

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan 0.5 mm sampai
dengan 1 mm

7209.17.00.10003 27102.1503

7209.17.00.90
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dinginKelas   4122 :

Subkelas  41221 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar  600 mm atau lebih:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % dalam gulungan

01 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan < 0.5 mm

7209.18.91.00004.. 27102.1504

7209.18.99.00
Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % tidak dalam gulungan

02 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan >= 3 mm

7209.15.00.0000102 .. 27102.1601

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan  1 mm sampai
dengan 3 mm

7209.16.00.10002 27102.1602

7209.16.00.90

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan 0.5 mm sampai
dengan 1 mm

7209.17.00.10003 27102.1603

7209.17.00.90

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon >= 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan < 0.5 mm

7209.18.91.00004 27102.1604

7209.18.99.00
Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % dalam gulungan

03 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan >= 3 mm

7209.15.00.0000103 .. 27102.1701
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dinginKelas   4122 :

Subkelas  41221 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar  600 mm atau lebih:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % dalam gulungan

03 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan  1 mm sampai dengan
3 mm

7209.16.00.10002.. 27102.1702

7209.16.00.90

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan 0.5 mm sampai
dengan 1 mm

7209.17.00.10003 27102.1703

7209.17.00.90

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan < 0.5 mm

7209.18.91.00004 27102.1704

7209.18.99.00
Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan

04 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan >= 3 mm

7209.25.00.0000104 .. 27102.1801

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan 1 mm sampai
dengan 3 mm

7209.26.00.10002 27102.1802

7209.26.00.90

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan 0.5 mm sampai
dengan 1 mm

7209.27.00.10003 27102.1803
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dinginKelas   4122 :

Subkelas  41221 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar  600 mm atau lebih:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan

04 ..

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan 0.5 mm sampai
dengan 1 mm

7209.27.00.90003..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan < 0.5 mm

7209.28.10.00004 27102.1804

7209.28.90.00

24101Tin mill blakeplate 7209.18.10.0000005 .. -

Subkelas  41222 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm:

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm mengandung
karbon >= 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

-00001 .. 27102.2401

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm mengandung
karbon >= 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

-00002 .. 27102.2501

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm mengandung
karbon < 0.6 % dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

7211.23.10.0000003 .. 27102.2601

7211.23.20.00

7211.23.30.00

7211.23.90.10

7211.23.90.90

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

7211.23.10.0000004 .. 27102.2701

7211.23.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dinginKelas   4122 :

Subkelas  41222 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm mengandung
karbon < 0.6 % tidak dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

7211.23.30.00000..

7211.23.90.10

7211.23.90.90
Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm lainnya05 ..

24101Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm bergelombang

7211.29.10.0000105 .. -

24101Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 400 mm berbentuk simpai
atau strip

7211.29.20.00002 -

24101Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm ketebalan <= 0.17
mm

7211.29.30.00003 -

24101Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 600 mm lainnya

7211.29.90.00999 -

Subkelas  41223 Produk canai lantaian dari baja paduan (kecuali baja silikon listrik), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm
atau lebih

:

Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan01 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan
ketebalan >= 4.75 mm

7219.31.00.0000101 .. 27102.3101

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan
ketebalan 3 mm sampai dengan 4.75 mm

7219.32.00.00002 27102.3102

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan
ketebalan 1 mm sampai dengan 3 mm

7219.33.00.00003 27102.3103

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan

7219.34.00.00004 27102.3104
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dinginKelas   4122 :

Subkelas  41223 Produk canai lantaian dari baja paduan (kecuali baja silikon listrik), tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm
atau lebih

:

Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan01 ..

ketebalan 0.5 mm sampai dengan 1 mm00401 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih dalam gulungan dengan
ketebalan < 0.5 mm

7219.35.00.00005 27102.3105

Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam
gulungan

02 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan >= 4.75 mm

7219.31.00.0000102 .. 27102.3201

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan 3 mm sampai dengan 4.75 mm

7219.32.00.00002 27102.3202

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan 1 mm sampai dengan 3 mm

7219.33.00.00003 27102.3203

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan 0.5 mm sampai dengan 1 mm

7219.34.00.00004 27102.3204

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih tidak dalam gulungan
dengan ketebalan < 0.5 mm

7219.35.00.00005 27102.3205

24101Lembaran dan pelat dari baja paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih dengan ketebalan segala
ukuran

7225.50.10.0000003 .. 27102.4801

7225.50.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dinginKelas   4122 :

Subkelas  41224 Produk canai lantaian dari baja paduan (kecuali baja silikon listrik atau high speed steel), tidak diolah lebih lanjut selain  dicanai dingin, dengan
lebar kurang dari 600 mm

:

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak diolah lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar lebih dari 400 mm dan kurang dari 600 mm
dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

7220.20.90.0000001 .. 27102.3701

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless, tidak diolah lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar lebih dari 400 mm dan kurang dari 600 mm
tidak dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

7220.20.90.0000002 .. 27102.3801

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja stainless, tidak diolah lebih
lanjut selain dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 400 mm dengan
ketebalan segala ukuran

7220.20.10.0000003 .. 27102.4001

24101Lembaran dan pelat dari baja paduan, tidak diolah lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 400 mm dalam gulungan dengan
ketebalan segala ukuran

7226.92.10.0000004 .. 27102.5201

24101Lembaran dan pelat dari baja paduan, tidak diolah lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar lebih dari 400 mm dan kurang dari 600 mm
dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

7226.92.90.0000005 .. 27102.5201

24101Lembaran dan pelat dari baja paduan, tidak diolah lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar kurang dari 400 mm tidak dalam gulungan
dengan ketebalan segala ukuran

7226.92.10.0000006 .. 27102.5301

24101Lembaran dan pelat dari baja paduan, tidak diolah lebih lanjut selain
dicanai dingin, dengan lebar lebih dari 400 mm dan kurang dari 600 mm
tidak dalam gulungan dengan ketebalan segala ukuran

7226.92.90.0000007 .. 27102.5301
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41231 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi atau diolah lebih lanjut dengan cara lain:

Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja bukan paduan, dengan lebar >= 600 mm hasil dicanai panas01 ..

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja bukan paduan, dengan lebar
>= 600 mm hasil dicanai panas dan mengandung karbon >= 0.6 %

7208.90.00.0000101 .. 27102.1401

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja bukan paduan, dengan lebar
>= 600 mm hasil dicanai panas dan mengandung karbon < 0.6 %

7208.90.00.00002 27102.1402

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, dengan lebar >= 600 mm hasil pengerjaan lainnya (dicanai dingin)02 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan dengan bentuk
bergelombang, dengan lebar >= 600 mm hasil pengerjaan lainnya (dicanai
dingin) dan mengandung karbon >= 0.6 %

7209.90.10.0000102 .. 27102.1901

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan dengan bentuk selain
bergelombang, dengan lebar >= 600 mm hasil pengerjaan lainnya (dicanai
dingin) dan mengandung karbon >= 0.6 %

7209.90.90.00002 27102.1901

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan dengan bentuk
bergelombang, dengan lebar >= 600 mm hasil pengerjaan lainnya (dicanai
dingin) dan mengandung karbon < 0.6 %

7209.90.10.00003 27102.1902

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan dengan bentuk selain
bergelombang, dengan lebar >= 600 mm hasil pengerjaan lainnya (dicanai
dingin) dan mengandung karbon < 0.6 %

7209.90.90.00004 27102.1902

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, dengan lebar < 600 mm hasil pengerjaan lainnya03 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, dengan lebar <= 400 mm
hasil pengerjaan lainnya dan mengandung karbon >= 0.6 %

7211.90.10.0000103 .. 27102.2801

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, dengan lebar lebih dari 400
mm dan kurang dari 600 mm hasil pengerjaan lainnya dan mengandung
karbon >= 0.6 %

7211.90.90.00002 27102.2801

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan dengan bentuk
bergelombang, dengan lebar < 600 mm hasil pengerjaan lainnya dan
mengandung karbon < 0.6 %

7211.90.20.00003 27102.2802

24101Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan dengan bentuk lainnya dan
ketebalan <= 0.17 mm, lebar < 600 mm hasil pengerjaan lainnya dan

7211.90.30.00004 27102.2802
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41231 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi atau diolah lebih lanjut dengan cara lain:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, dengan lebar < 600 mm hasil pengerjaan lainnya03 ..

mengandung karbon < 0.6 %00403 ..

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan seng04 ..

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan
<= 1.2 mm dilapisi seng dengan cara elektrolisa

7210.30.11.0000104 .. 27102.5701

7212.20.20.00

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan
lebih dari 1.2 mm sampai dari 1.5 mm dilapisi seng dengan cara
elektrolisa

7210.30.12.00002 27102.5701

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan
> 1.5 mm dilapisi seng dengan cara elektrolisa

7210.30.19.00003 27102.5701

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon >= 0.6 % dengan
ketebalan <= 1.2 mm dilapisi seng dengan cara elektrolisa

7210.30.91.00004 27102.5701

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon >= 0.6 % dengan
ketebalan > 1.2 mm dilapisi seng dengan cara elektrolisa

7210.30.99.00005 27102.5701

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi seng dengan cara elektrolisa lainnya 7212.20.10.00006 27102.5701

7212.20.90.00

24101Lembaran dan pelat baja bergelombang mengandung karbon < 0.6 %
degan ketebalan <= 1.2 mm dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.41.11.00007 27102.5702

7212.30.20.00

24101Lembaran dan pelat baja bergelombang mengandung karbon < 0.6 %
degan ketebalan lebih dari 1.2 mm sampai 1.5 mm dilapisi seng dengan
cara lainnya

7210.41.12.00008 27102.5702

24101Lembaran dan pelat baja bergelombang mengandung karbon < 0.6 %
degan ketebalan > 1.5 mm dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.41.19.00009 27102.5702

24101Lembaran dan pelat baja bergelombang mengandung karbon >= 0.6 %
degan ketebalan <= 1.2 mm dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.41.91.00010 27102.5702

24101Lembaran dan pelat baja bergelombang mengandung karbon >= 0.6 %
degan ketebalan > 1.2 mm dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.41.99.00011 27102.5702
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41231 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi atau diolah lebih lanjut dengan cara lain:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan disepuh atau dilapisi dengan seng04 ..

24101Lembaran dan pelat baja bergelombang lainnya dilapisi seng dengan cara
lainnya

7212.30.10.00012.. 27102.5702

7212.30.91.00

7212.30.99.00

24101Lembaran dan pelat baja selain bergelombang mengandung karbon <
0.04 % dengan ketebalan <= 1.2 mm  dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.49.11.00013 27102.5702

7212.30.20.00

24101Lembaran dan pelat baja selain bergelombang mengandung karbon >=
0.04 % dengan ketebalan <= 1.2 mm  dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.49.12.00014 27102.5702

24101Lembaran dan pelat baja selain bergelombang mengandung karbon < 0.6
% dengan ketebalan antara 1.2 mm - 1.5 mm dilapisi seng dengan cara
lainnya

7210.49.13.00015 27102.5702

24101Lembaran dan pelat baja selain bergelombang mengandung karbon < 0.6
% dengan ketebalan > 1.5 mm dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.49.19.00016 27102.5702

24101Lembaran dan pelat baja selain bergelombang mengandung karbon > 0.6
% dengan ketebalan <= 1.2 mm  dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.49.91.00017 27102.5702

24101Lembaran dan pelat baja selain bergelombang mengandung karbon > 0.6
% dengan ketebalan > 1.2 mm  dilapisi seng dengan cara lainnya

7210.49.99.00018 27102.5702

24101Lembaran dan pelat baja selain bergelombang dilapisi seng dengan cara
lainnya

7212.30.10.00019 27102.5702

7212.30.91.00

7212.30.99.00
Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi dengan timah05 ..

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan timah, ketebalan >= 0.5 mm dan
mengandung karbon >= 0.6 %

7210.11.10.0000105 .. 27102.5703

7212.10.10.00

7212.10.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41231 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi atau diolah lebih lanjut dengan cara lain:

Lembaran dan pelat dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi dengan timah05 ..

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan timah, ketebalan >= 0.5 mm dan
mengandung karbon < 0.6 %

7210.11.90.00002.. 27102.5703

7212.10.10.00

7212.10.91.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan timah, ketebalan < 0.5 mm dan
mengandung karbon >= 0.6 %

7210.12.10.00003 27102.5703

7212.10.10.00

7212.10.99.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan timah, ketebalan < 0.5 mm dan
mengandung karbon < 0.6 %

7210.12.90.00004 27102.5703

7212.10.10.00

7212.10.91.00
Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan khromium dan paduannya06 ..

24101Lembaran dan pelat baja dengan lebar <= 400 mm dilapisi dengan
khromium dan paduannya

7210.50.00.0000106 .. 27102.5704

7212.50.11.00

24101Lembaran dan pelat baja dengan lebar > 400 mm mengandung karbon <=
0.6 % dan ketebalan <= 1.5 mm dilapisi dengan khromium dan paduannya

7212.50.12.00002 27102.5704

24101Lembaran dan pelat baja dengan lebar > 400 mm mengandung karbon >
0.6 % dan ketebalan > 1.5 mm dilapisi dengan khromium dan paduannya

7212.50.19.00003 27102.5704

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan khromium dan paduannya
lainnya

7210.50.00.00999 27102.5704

Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya07 ..

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya
mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan <= 1.2 mm

7210.61.11.0000107 .. 27102.5705

7210.69.11.00

7212.50.21.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41231 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi atau diolah lebih lanjut dengan cara lain:

Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya07 ..

Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya
mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan <= 1.2 mm

7212.50.22.00001..

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya
mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan 1.2 mm - 1.5 mm

7210.61.12.00002 27102.5705

7210.69.12.00

7212.50.21.00

7212.50.22.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya
mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan > 1.5 mm

7212.50.21.00003 27102.5705

7212.50.22.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya
mengandung karbon < 0.6 % lainnya

7210.61.19.00004 27102.5705

7210.69.19.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya
mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan <= 1.2 mm

7210.61.91.00005 27102.5705

7210.69.91.00

7212.50.21.00

7212.50.29.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan aluminium dan paduannya
mengandung karbon >= 0.6 % dengan ketebalan > 1.2 mm

7210.61.99.00006 27102.5705

7210.69.99.00

7212.50.21.00

7212.50.29.00
Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan timbal dan paduannya08 ..

24101Lembaran dan pelat baja dengan lebar <= 400 mm dilapisi dengan timbal
dan paduannya

7212.50.91.0000108 .. 27102.5706

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan 7210.20.10.00002 27102.5706
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41231 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi atau diolah lebih lanjut dengan cara lain:

Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan timbal dan paduannya08 ..

<= 1.5 mm dilapisi dengan timbal dan paduannya00208 ..

7212.50.92.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan timbal dan paduannya lainnya 7210.20.90.00999 27102.5706

7212.50.99.00
Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan cadmium dan paduannya09 ..

24101Lembaran dan pelat baja  dengan lebar <= 400 mm dilapisi dengan
cadmium dan paduannya

7212.50.91.0000109 .. 27102.5707

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan
<= 1.5 mm dilapisi dengan cadmium dan paduannya

7210.90.10.00002 27102.5707

7212.50.92.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan cadmium dan paduannya lainnya 7210.90.90.00999 27102.5707

7212.50.99.00
Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan nikel dan paduannya10 ..

24101Lembaran dan pelat baja  dengan lebar <= 400 mm dilapisi dengan nikel
dan paduannya

7212.50.91.0000110 .. 27102.5708

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan
<= 1.5 mm dilapisi dengan nikel dan paduannya

7210.90.10.00002 27102.5708

7212.50.92.00

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi dengan nikel dan paduannya lainnya 7210.90.90.00999 27102.5708

7212.50.99.00
Lembaran dan pelat baja dicat, dipernis atau dilapisi plastik11 ..

24101Lembaran dan pelat baja dengan lebar <= 400 mm dicat, dipernis atau
dilapisi plastik

7212.40.10.0000111 .. 27102.5709

24101Lembaran dan pelat baja mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan
<= 1.5 mm dicat, dipernis atau dilapisi plastik

7210.70.10.00002 27102.5709

7212.40.20.00

24101Lembaran dan pelat baja dicat, dipernis atau dilapisi plastik lainnya 7210.70.90.00999 27102.5709
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41231 Produk canai lantaian dari baja bukan paduan, dipalut, disepuh, dilapisi atau diolah lebih lanjut dengan cara lain:

Lembaran dan pelat baja dicat, dipernis atau dilapisi plastik11 ..

Lembaran dan pelat baja dicat, dipernis atau dilapisi plastik lainnya 7210.90.10.00999..

7210.90.90.00

7212.40.10.00

7212.40.90.00
Lembaran dan pelat baja dipalut12 ..

24101Lembaran dan pelat baja dengan lebar <= 400 mm dipalut 7212.60.10.0000112 .. 27102.5710

24101Lembaran dan pelat baja  mengandung karbon < 0.6 % dengan ketebalan
<= 1.5 mm  dipalut

7212.60.20.00002 27102.5710

24101Lembaran dan pelat baja dipalut lainnya 7212.60.90.00999 27102.5710

24101Lembaran dan pelat baja dilapisi bahan pelapis lainnya 7210.90.10.0000099 .. 27102.5799

7210.90.90.00

7212.50.99.00

Subkelas  41232 Produk canai lantaian dari baja stainless, diolah lebih lanjut:

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja stainless dengan lebar >=
600 mm hasil canai panas dengan ketebalan segala ukuran

7219.90.00.0000001 .. 27102.3301

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja stainless dengan lebar >=
600 mm hasil canai dingin dengan ketebalan segala ukuran

7219.90.00.0000002 .. 27102.3401

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless dengan lebar < 600 mm hasil
pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran

7220.90.10.0000003 .. 27102.4101

24101Lembaran dan pelat bentuk lainnya dari baja stainless dengan lebar < 600
mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran

7220.90.10.0000004 .. 27102.4201

24101Lembaran dan pelat dari baja stainless dengan lebar >= 600 mm hasil
pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran

7220.90.90.0000005 .. 27102.4301
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41233 Produk canai lantaian dari baja silikon listrik:

24101Lembaran dan pelat dari baja silikon listrik dengan lebar >= 600 mm
dengan ketebalan segala ukuran

7225.11.00.0000001 .. 27102.4401

7225.19.00.00

7226.19.90.00

24101Lembaran dan pelat dari baja silikon listrik dengan lebar < 600 mm
dengan ketebalan segala ukuran

7226.11.10.0000002 .. 27102.5401

7226.11.90.00

7226.19.10.00

Subkelas  41234 Produk canai lantaian dari high speed steel dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dingin:

24101Produk canai lantaian dari high speed steel dengan lebar kurang dari 600
mm, tidak diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dingin

7226.20.10.0000000 .. 27102.5501

7226.20.90.00

Subkelas  41239 Produk canai lantaian dari baja campuran, ytdl, diolah lebih lanjut:

Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar >= 600 mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran01 ..

24101Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar >= 600
mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran disepuh
atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng

7225.91.90.0000101 .. 27102.4901

24101Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar >= 600
mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran disepuh
atau dilapisi secara lain dengan seng

7225.92.90.00002 27102.4901

24101Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar >= 600
mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran disepuh
atau dilapisi secara lain

7225.99.90.00003 27102.4901

Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar < 600 mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran02 ..

24101Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar < 400
mm disepuh atau dilapisi dengan seng dengan ketebalan segala ukuran

7226.99.11.0000102 .. 27102.5601

24101Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar < 400
mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran

7226.99.19.00002 27102.5601
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk canai lantaian dari baja, diolah lebih lanjut selain dicanai panas atau dicanai dingin; produk canai lantaian dari silikon listrik dan high speed
steel, diolah lebih lanjut atau tidak

Kelas   4123 :

Subkelas  41239 Produk canai lantaian dari baja campuran, ytdl, diolah lebih lanjut:

Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar < 600 mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran02 ..

24101Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar 400 -
600 mm disepuh atau dilapisi dengan seng dengan ketebalan segala
ukuran

7226.99.91.00003.. 27102.5601

24101Lembaran dan pelat baja campuran bentuk lainnya dengan lebar  400 -
600 mm hasil pengerjaan lainnya dengan ketebalan segala ukuran

7226.99.99.00004 27102.5601

Lembaran dan pelat dari baja high speed dengan lebar >= 600 mm dengan ketebalan segala ukuran03 ..

24101Lembaran dan pelat dari baja high speed dengan lebar >= 600 mm
dengan ketebalan segala ukuran disepuh atau dilapisi secara elektrolisa
dengan seng

7225.91.10.0000103 .. 27102.4501

24101Lembaran dan pelat dari baja high speed dengan lebar >= 600 mm
dengan ketebalan segala ukuran disepuh atau dilapisi secara lain dengan
seng

7225.92.10.00002 27102.4501

24101Lembaran dan pelat dari baja high speed dengan lebar >= 600 mm
dengan ketebalan segala ukuran disepuh atau dilapisi secara lain

7225.99.10.00003 27102.4501

24101Hasil ikutan industri penggilingan baja -00098 .. 27102.9800

Batang dan batang kecil, dicanai panas, dari besi atau bajaKelas   4124 :

Subkelas  41241 Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan:

Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan dengan karbon < 0.25 %01 ..

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan karbon < 0.25 % dengan penampang
diameter < 14 mm

7213.91.10.0000101 .. 27102.0101

7213.91.20.00

7213.91.90.00

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan karbon < 0.25 % dengan penampang
diameter >= 14 mm

7213.99.10.00002 27102.0101

7213.99.20.00

7213.99.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang dan batang kecil, dicanai panas, dari besi atau bajaKelas   4124 :

Subkelas  41241 Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan:

Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan dengan karbon 0.25 % - 0.6 %02 ..

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan karbon 0.25 % - 0.6 %  dengan
penampang diameter < 14 mm

7213.91.10.0000102 .. 27102.0102

7213.91.20.00

7213.91.90.00

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan karbon 0.25 % - 0.6 %  dengan
penampang diameter >= 14 mm

7213.99.10.00002 27102.0102

7213.99.20.00

7213.99.90.00
Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan dengan karbon > 0.6 %03 ..

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan karbon > 0.6 % dengan penampang
diameter < 14 mm

7213.91.10.0000103 .. 27102.0103

7213.91.20.00

7213.91.90.00

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan karbon > 0.6 % dengan penampang
diameter >= 14 mm

7213.99.10.00002 -

7213.99.20.00

7213.99.90.00
Batang kawat baja khusus dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan04 ..

24102Batang kawat baja khusus dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dari baja free cutting

7213.20.00.0000104 .. 27102.0104

24102Batang kawat baja khusus dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan penampang diameter < 14 mm

7213.91.10.00002 27102.0104

7213.91.20.00

7213.91.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang dan batang kecil, dicanai panas, dari besi atau bajaKelas   4124 :

Subkelas  41241 Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan:

Batang kawat baja khusus dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan04 ..

24102Batang kawat baja khusus dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan penampang diameter >= 14 mm

7213.99.10.00003.. 27102.0104

7213.99.20.00

7213.99.90.00
Batang baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan05 ..

24102Batang baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan penampang diameter < 14 mm

7213.91.10.0000105 .. 27102.0105

7213.91.20.00

7213.91.90.00

24102Batang baja bukan paduan dicanai panas, dalam gulungan yang
putarannya tidak beraturan dengan penampang diameter >= 14 mm

7213.99.10.00002 27102.0105

7213.99.20.00

7213.99.90.00
Baja tulangan dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan06 ..

24102Baja tulangan polos dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan
dengan penampang diameter < 14 mm

7213.91.10.0000106 .. 27102.0401

7213.91.20.00

7213.91.90.00

24102Baja tulangan polos dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan
dengan penampang diameter >= 14 mm

7213.99.10.00002 27102.0401

7213.99.20.00

7213.99.90.00

24102Baja tulangan bersirip dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan 7213.20.00.00003 27102.0402

24102Baja tulangan pratekan dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan 7213.20.00.00004 27102.0403

24102Baja tulangan dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan lainnya 7213.20.00.00999 27102.0499
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang dan batang kecil, dicanai panas, dari besi atau bajaKelas   4124 :

Subkelas  41241 Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan:

24102Cold heading dalam gulungan 7213.91.10.0000007 .. -

7213.91.20.00

7213.91.90.00

24102Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya
tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan yang mengalami proses
deformasi (ada lekukan atau alur)

7213.10.00.0000008 .. -

24102Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya
tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan lainnya

7213.99.10.0000099 .. -

7213.99.20.00

7213.99.90.00

Subkelas  41242 Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau
diekstrusi, tetapi termasuk yang dipuntir setelah dicanai

:

Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau
diekstrusi, tetapi termasuk yang dipuntir setelah dicanai

01 ..

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, tidak dikerjakan lebih
lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi
termasuk yang dipuntir setelah dicanai dengan karbon < 0.25 %

7214.91.10.1000101 .. 27102.0101

7214.91.10.20

7214.91.10.90

7214.99.90.10

7214.99.90.20

7214.99.90.90

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, tidak dikerjakan lebih
lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi
termasuk yang dipuntir setelah dicanai dengan karbon 0.25 % - 0.6 %

7214.91.10.10002 27102.0102

7214.91.10.20

7214.91.10.90

7214.99.90.10

7214.99.90.20
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang dan batang kecil, dicanai panas, dari besi atau bajaKelas   4124 :

Subkelas  41242 Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau
diekstrusi, tetapi termasuk yang dipuntir setelah dicanai

:

Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau
diekstrusi, tetapi termasuk yang dipuntir setelah dicanai

01 ..

Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, tidak dikerjakan lebih
lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi
termasuk yang dipuntir setelah dicanai dengan karbon 0.25 % - 0.6 %

7214.99.90.90002..

24102Batang kawat baja bukan paduan dicanai panas, tidak dikerjakan lebih
lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi
termasuk yang dipuntir setelah dicanai dengan karbon > 0.6 %

7214.91.20.10003 27102.0103

7214.91.20.20

7214.91.20.90

7214.99.10.10

7214.99.10.20

7214.99.10.90

24102Batang kawat baja khusus dicanai panas, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi
termasuk yang dipuntir setelah dicanai

7214.30.00.00004 27102.0104

24102Batang baja bukan paduan dicanai panas, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi
termasuk yang dipuntir setelah dicanai

7214.91.10.10005 27102.0105

7214.91.10.20

7214.91.10.90

7214.99.90.10

7214.99.90.20

7214.99.90.90

24102Baja tulang polos dicanai panas, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi termasuk
yang dipuntir setelah dicanai mengandung karbon >= 0.6 %

7214.99.10.10006 27102.0401

7214.99.10.20
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang dan batang kecil, dicanai panas, dari besi atau bajaKelas   4124 :

Subkelas  41242 Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau
diekstrusi, tetapi termasuk yang dipuntir setelah dicanai

:

Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau
diekstrusi, tetapi termasuk yang dipuntir setelah dicanai

01 ..

Baja tulang polos dicanai panas, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi termasuk
yang dipuntir setelah dicanai mengandung karbon >= 0.6 %

7214.99.10.90006..

24102Baja tulang polos dicanai panas, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, tetapi termasuk
yang dipuntir setelah dicanai mengandung karbon < 0.6 %

7214.99.90.10007 27102.0401

7214.99.90.20

7214.99.90.90

24102Batang berongga atau bukan dari baja bukan paduan 7214.10.11.0000002 .. 28910.0100

7214.10.19.00

7214.10.21.00

7214.10.29.00

24102Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan,
ditempa

7214.10.11.0000003 .. -

7214.10.19.00

7214.10.21.00

7214.10.29.00
Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, berleku, bercap dan beralur deformasi04 ..

24102Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan,
berleku, bercap dan beralur deformasi mengandung karbon < 0.6 % dan
berpenampang silang lingkaran

7214.20.31.0000104 .. -

7214.20.39.00

24102Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan,
berleku, bercap dan beralur deformasi mengandung karbon < 0.6 % dan
berpenampang lainnya

7214.20.41.00002 -

7214.20.49.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang dan batang kecil, dicanai panas, dari besi atau bajaKelas   4124 :

Subkelas  41242 Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau
diekstrusi, tetapi termasuk yang dipuntir setelah dicanai

:

Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, berleku, bercap dan beralur deformasi04 ..

24102Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan,
berleku, bercap dan beralur deformasi mengandung karbon >= 0.6 % dan
berpenampang silang lingkaran

7214.20.51.00003.. -

7214.20.59.00

24102Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan,
berleku, bercap dan beralur deformasi mengandung karbon >= 0.6 % dan
berpenampang lainnya

7214.20.61.00004 -

7214.20.69.00
Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar)05 ..

24102Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan,
dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar)
mengandung karbon < 0.6 %

7214.91.10.1000105 .. -

7214.91.10.20

7214.91.10.90

24102Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan,
dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar)
mengandung karbon >= 0.6 %

7214.91.20.10002 -

7214.91.20.20

7214.91.20.90
Manganese steel06 ..

24102Manganese steel mengandung karbon < 0.6 % 7214.91.10.2000106 .. -

7214.99.90.20

24102Manganese steel mengandung karbon >= 0.6 % 7214.91.20.20002 -

7214.99.10.20
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang dan batang kecil, dicanai panas, dari besi atau bajaKelas   4124 :

Subkelas  41243 Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan:

Batang dan batang kecil, dicanai panas01 ..

24102Batang dan batang kecil dari baja high speed, dicanai panas 7227.10.00.0000101 .. 27102.0301

24102Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan, dicanai panas 7227.20.00.00002 27102.0302

24102Batang dan batang kecil dari baja paduan, dicanai panas 7227.90.00.00003 27102.0304

24102Batang dan batang kecil dari baja stainless 7221.00.00.0000002 .. 27102.0200

Subkelas  41244 Batang dan batang kecil dari baja paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi (kecuali
batang dan batang kecil dari high speed steel atau baja silikon-mangan)

:

24102Batang dan batang kecil dari baja paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi (kecuali
batang dan batang kecil dari high speed steel atau baja silikon-mangan)

7222.11.00.0000001 .. -

7222.19.00.00

7228.30.10.0027102.0304

7228.30.90.00

24102Baja tempa bentuk lainnya 7228.40.10.0000002 .. 28910.0300

7228.40.90.00

Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dari besi atau baja bukan paduan; sheet
piling dari baja; angle, shape dan section dilas, dari baja; bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari baja

Kelas   4125 :

Subkelas  41251 Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dari besi atau baja bukan paduan:

Baja profil bukan paduan dengan tinggi < 80 mm hasil gilingan panas01 ..

24102Baja profil U, tinggi < 80 mm 7216.10.00.0000101 .. 27102.0501

24102Baja profil I, tinggi < 80 mm 7216.10.00.00002 27102.0502

24102Baja profil H, tinggi < 80 mm 7216.10.00.00003 27102.0503

24102Baja profil L, tinggi < 80 mm 7216.21.00.00004 27102.0504

24102Baja profil T, tinggi < 80 mm 7216.22.00.00005 27102.0505

24102Baja profil lainnya dengan tinggi < 80 mm 7216.50.10.00999 27102.0599
Baja profil bukan paduan dengan tinggi >= 80 mm hasil gilingan panas02 ..

24102Baja profil U, tinggi >= 80 mm 7216.31.00.0000102 .. 27102.0601

24102Baja profil I, tinggi >= 80 mm 7216.32.00.00002 27102.0602
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dari besi atau baja bukan paduan; sheet
piling dari baja; angle, shape dan section dilas, dari baja; bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari baja

Kelas   4125 :

Subkelas  41251 Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dari besi atau baja bukan paduan:

Baja profil bukan paduan dengan tinggi >= 80 mm hasil gilingan panas02 ..

24102Baja profil H, tinggi >= 80 mm 7216.33.00.00003.. 27102.0603

24102Baja profil L, tinggi >= 80 mm 7216.40.00.00004 27102.0604

24102Baja profil T, tinggi >= 80 mm 7216.40.00.00005 27102.0605

24102Baja profil lainnya dengan tinggi >= 80 mm 7216.50.90.00999 27102.0699

Subkelas  41252 Sheet piling dari besi atau baja dan angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja:

Sheet piling dari besi atau baja dan angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja01 ..

24102H - beam 7301.20.00.0000101 .. 28996.0101

24102I - beam 7301.20.00.00002 28996.0102

24102Baja profil lainnya dengan cara las 7301.10.00.00999 28996.0199

7301.20.00.00

24102Hasil ikutan industri pembuatan profil dengan las -00098 .. 28996.9800

Subkelas  41253 Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau baja:

24102Bantalan rel 7302.90.10.0000100 .. -

24102Tangkai pemindah, sambungan persimpangan dan sejenisnya 7302.30.00.00002 -

24102Pelat apit dan pelat tapak 7302.40.00.00003 -

24102Baja rel 7302.10.00.00004 27102.0800

24102Bahan konstruksi rel kereta api atau trem lainnya dari besi atau baja 7302.90.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang, batang kecil, angle, shape dan section, didinginkan atau dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja; angle, shape dan section, dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, dari baja paduan; kawat baja

Kelas   4126 :

Subkelas  41261 Batang dan batang kecil , dibentuk atau diselesaikan dengan cara didinginkan serta dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja bukan paduan:

24102Batang kawat baja bukan paduan dibentuk atau diselesaikan dengan cara
didinginkan serta dikerjakan lebih lanjut dengan karbon < 0.25 %

7215.50.91.0000100 .. 27102.0101

7215.50.99.00

24102Batang kawat baja bukan paduan dibentuk atau diselesaikan dengan cara
didinginkan serta dikerjakan lebih lanjut dengan karbon 0.25 % - 0.6 %

7215.50.91.00002 27102.0102

7215.50.99.00

24102Batang kawat baja bukan paduan dibentuk atau diselesaikan dengan cara
didinginkan serta dikerjakan lebih lanjut dengan karbon > 0.6 %

7215.50.10.00003 27102.0103

24102Batang kawat baja khusus dibentuk atau diselesaikan dengan cara
didinginkan serta dikerjakan lebih lanjut

7215.10.00.00004 27102.0104

24102Batang baja bukan paduan dibentuk atau diselesaikan dengan cara
didinginkan serta dikerjakan lebih lanjut

7215.90.10.00005 27102.0105

7215.90.90.00

Subkelas  41262 Angle, shape dan section, dibentuk atau diselesaikan dengan cara didinginkan serta dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja bukan paduan:

24102Baja profil bukan paduan hasil gilingan dingin 7216.61.00.0000001 .. 27102.0700

7216.69.00.00

24102Baja profil bukan paduan lainnya hasil gilingan dingin 7216.91.00.0000099 .. -

7216.99.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang, batang kecil, angle, shape dan section, didinginkan atau dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja; angle, shape dan section, dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, dari baja paduan; kawat baja

Kelas   4126 :

Subkelas  41263 Kawat dari besi atau baja bukan paduan:

Kawat galbani (selain tali baja dan bronjong)01 ..

24102Kawat galbani untuk neices dan jepitan kertas 7217.20.10.1000101 .. 28995.0101

7217.20.10.90

7217.20.20.00

7217.30.11.00

7217.30.19.00

7217.90.10.00

24102Kawat galbani untuk jari-jari sepeda 7217.10.31.90002 28995.0102

24102Kawat galbani ban 7217.10.22.00003 28995.0103

7217.10.31.90

24102Kawat galbani paku 7217.20.10.10004 28995.0105

7217.20.10.90

7217.20.20.00

7217.30.11.00

7217.30.19.00

7217.30.21.00

7217.30.29.00

24102Kawat galbani untuk pembuatan kabel/kawat listrik 7217.20.10.10005 28995.0106

7217.20.10.90

7217.20.20.00

7217.30.11.00

7217.30.19.00

7217.30.21.00

7217.30.29.00

24102Kawat galbani baja berlapis seng 7217.20.10.10006 28995.0108

7217.20.10.90

7217.20.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang, batang kecil, angle, shape dan section, didinginkan atau dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja; angle, shape dan section, dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, dari baja paduan; kawat baja

Kelas   4126 :

Subkelas  41263 Kawat dari besi atau baja bukan paduan:

Kawat galbani (selain tali baja dan bronjong)01 ..

Kawat galbani baja berlapis seng 7217.20.91.00006..

7217.20.99.00

24102Kawat galbani (selain tali baja dan bronjong) lainnya 7217.20.10.10999 28995.0199

7217.20.10.90

7217.20.20.00

7217.30.11.00

7217.30.19.00

7217.30.21.00

7217.30.29.00
Kawat galbani berkarbon tinggi02 ..

24102Kawat paku galbani berkarbon tinggi 7217.20.91.0000102 .. 28995.0201

7217.20.99.00

7217.30.31.10

7217.30.31.90

7217.30.32.00

7217.30.39.00

7217.90.90.00

24102Kawat galbani berkarbon tinggi untuk neices dan jepitan kertas 7217.20.91.00002 28995.0202

7217.20.99.00

7217.30.31.10

7217.30.31.90

7217.30.32.00

7217.30.39.00

7217.90.90.00

24102Kawat galbani berkarbon tinggi untuk pembuatan kabel/kawat listrik 7217.20.91.00003 28995.0203

7217.20.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang, batang kecil, angle, shape dan section, didinginkan atau dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja; angle, shape dan section, dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, dari baja paduan; kawat baja

Kelas   4126 :

Subkelas  41263 Kawat dari besi atau baja bukan paduan:

Kawat galbani berkarbon tinggi02 ..

Kawat galbani berkarbon tinggi untuk pembuatan kabel/kawat listrik 7217.30.31.10003..

7217.30.31.90

7217.30.32.00

7217.30.39.00

7217.90.90.00

24102Kawat galbani berkarbon tinggi untuk jari-jari sepeda 7217.10.31.90004 28995.0204

7217.20.91.00

7217.20.99.00

7217.30.31.10

7217.30.31.90

7217.30.32.00

7217.30.39.00

7217.90.90.00

24102Kawat ban galbani berkarbon tinggi 7217.20.91.00005 28995.0205

7217.20.99.00

7217.30.31.10

7217.30.31.90

7217.30.32.00

7217.30.39.00

7217.90.90.00

24102Kawat galbani berkarbon tinggi lainnya 7217.20.91.00999 28995.0299

7217.20.99.00

7217.30.31.10

7217.30.31.90

7217.30.32.00

7217.30.39.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang, batang kecil, angle, shape dan section, didinginkan atau dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja; angle, shape dan section, dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, dari baja paduan; kawat baja

Kelas   4126 :

Subkelas  41263 Kawat dari besi atau baja bukan paduan:

Kawat galbani berkarbon tinggi02 ..

Kawat galbani berkarbon tinggi lainnya 7217.90.90.00999..

Kawat non galbani untuk paku, jari-jari sepeda, ban dan baja free cutting03 ..

24102Kawat non galbani untuk paku 7217.10.10.0000103 .. 28995.0601

7217.10.29.00

7217.10.39.00

24102Kawat non galbani untuk jari-jari sepeda 7217.10.10.00002 28995.0602

7217.10.29.00

7217.10.31.90

24102Kawat non galbani untuk ban 7217.10.22.00003 28995.0603

7217.10.31.90

24102Kawat non galbani untuk baja free cutting 7217.10.10.00004 28995.0604

7217.10.22.00

7217.10.31.90

24102Kawat non galbani ikat -005 28995.0607

24102Kawat non galbani lainnya -999 28995.0699
Kawat non galbani berkarbon tinggi04 ..

24102Kawat paku non galbani berkarbon tinggi 7217.10.39.0000104 .. 28995.0701

24102Kawat non galbani berkarbon tinggi untuk jari-jari sepeda 7217.10.31.90002 28995.0702

24102Kawat ban non galbani berkarbon tinggi 7217.10.31.90003 28995.0703

24102Kawat non galbani berkarbon tinggi lainnya 7217.10.31.10999 28995.0799

7217.10.31.90

7217.10.39.00

24102Kawat logam berlapis PVC -00005 .. 28995.0800

24102Flat hard stell red wire not coated mengandung karbon < 0.25 % 7217.10.10.0000006 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang, batang kecil, angle, shape dan section, didinginkan atau dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja; angle, shape dan section, dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, dari baja paduan; kawat baja

Kelas   4126 :

Subkelas  41263 Kawat dari besi atau baja bukan paduan:

24102Kawat baja beton pra-tekan mengandung karbon < 0.25 % dari beratnya 7217.10.10.0000007 .. -

24102Kawat ban mengandung 0.25 % < karbon < 0.6 % dari beratnya 7217.10.22.0000008 .. -

24102Kawat baja dengan kandungan silikon > 0.1 % dan dilapisi seng dengan
berat > 240 gr/mm

7217.20.10.1000009 .. -

24102Jepitan kertas dan kokot mengandung karbon antara 0.25 % - 0.6 % dari
beratnya

7217.30.21.0000010 .. -

7217.30.29.00

24102Hasil ikutan produk kawat logam dari barang dari kawat dalam subkelas
41263

-00098 .. 28995.9800

Subkelas  41264 Batang dan batang kecil , dibentuk atau diselesaikan dengan cara didinginkan, dari baja paduan (kecuali batang atau batang kecil dari high
speed steel atau baja silikon-mangan)

:

Batang dan batang kecil baja stainless, dibentuk atau diselesaikan dengan cara didinginkan01 ..

24102Batang dan batang kecil baja stainless  berpenampang silang lingkaran,
dibentuk atau diselesaikan dengan cara didinginkan

7222.20.10.0000101 .. 27102.0200

24102Batang dan batang kecil baja stainless  berpenampang silang lainnya,
dibentuk atau diselesaikan dengan cara didinginkan

7222.20.90.00002 27102.0200

Batang dan batang kecil dicanai dingin dari baja paduan02 ..

24102Batang dan batang kecil berpenampang silang lingkaran dicanai dingin
dari baja paduan

7228.50.10.0000102 .. 27102.0305

24102Batang dan batang kecil berpenampang silang lainnya dicanai dingin dari
baja paduan

7228.50.90.00002 27102.0305
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang, batang kecil, angle, shape dan section, didinginkan atau dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja; angle, shape dan section, dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, dari baja paduan; kawat baja

Kelas   4126 :

Subkelas  41265 Batang dan batang kecil, dari baja paduan, dikerjakan lebih lanjut selain diproses dengan cara dipanaskan atau didinginkan:

Batang dan batang kecil baja stainless dikerjakan lebih lanjut selain diproses dengan cara dipanaskan atau didinginkan01 ..

24102Batang dan batang kecil baja stainless berpenampang silang lingkaran
dikerjakan lebih lanjut selain diproses dengan cara dipanaskan atau
didinginkan

7222.30.10.0000101 .. 27102.0200

24102Batang dan batang kecil baja stainless berpenampang silang lainnya
dikerjakan lebih lanjut selain diproses dengan cara dipanaskan atau
didinginkan

7222.30.90.00002 27102.0200

Batang dan batang kecil lainnya, dari baja paduan, dikerjakan lebih lanjut selain diproses dengan cara dipanaskan atau didinginkan99 ..

24102Batang dan batang kecil lainnya berpenampang silang lingkaran, dari baja
paduan, dikerjakan lebih lanjut selain diproses dengan cara dipanaskan
atau didinginkan

7228.60.10.0000199 .. 27102.0399

24102Batang dan batang kecil lainnya berpenampang silang lainnya, dari baja
paduan, dikerjakan lebih lanjut selain diproses dengan cara dipanaskan
atau didinginkan

7228.60.90.00002 27102.0399

Subkelas  41266 Angle, shape dan section dari baja paduan:

24102Angle, shape dan section dari baja paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi

7222.40.10.0000001 .. 27102.0900

7228.70.10.00

24102Angle, shape dan section dari baja paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut 7222.40.90.0000002 .. 27102.0900

7228.70.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang, batang kecil, angle, shape dan section, didinginkan atau dikerjakan lebih lanjut, dari besi atau baja; angle, shape dan section, dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, dari baja paduan; kawat baja

Kelas   4126 :

Subkelas  41267 Kawat dari baja paduan:

Kawat galbani baja stainless01 ..

24102Kawat galbani baja stainless untuk neices dan jepitan kertas 7223.00.00.0000101 .. 28995.0301

24102Kawat galbani baja stainless untuk jari-jari sepeda 7223.00.00.00002 28995.0302

24102Kawat ban galbani baja stainless 7223.00.00.00003 28995.0303

24102Kawat galbani baja stainless lainnya 7223.00.00.00999 28995.0399
Kawat galbani dari baja paduan lainnya02 ..

24102Kawat galbani dari baja high speed 7229.90.10.0000102 .. 28995.0401

24102Kawat galbani dari baja silikon mangan 7229.20.00.00002 28995.0402

24102Kawat galbani dari baja paduan lainnya 7229.90.90.10999 28995.0499

7229.90.90.90

24102Hasil ikutan produk kawat logam dari barang dari kawat dalam subkelas
41267

-00098 .. 28995.9800

Batang dan batang kecil dari high speed steel dan baja silikon mangan; batang dan batang kecil bor berongga dari bajaKelas   4127 :

Subkelas  41271 Batang dan batang kecil dari high speed steel:

24102Batang dan batang kecil dari high speed steel 7228.10.10.0000000 .. 27102.0301

7228.10.90.00

Subkelas  41272 Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan:

Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan berpenampang silang lingkaran01 ..

24102Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan berpenampang silang
lingkaran tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas
atau diekstrusi

7228.20.11.0000101 .. 27102.0302

24102Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan berpenampang silang
lingkaran lainnya

7228.20.19.00999 27102.0302

Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan selain berpenampang silang lingkaran02 ..

24102Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan selain berpenampang
silang lingkaran tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik
panas atau diekstrusi

7228.20.91.0000102 .. 27102.0302

24102Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan selain berpenampang 7228.20.99.00999 27102.0302
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Batang dan batang kecil dari high speed steel dan baja silikon mangan; batang dan batang kecil bor berongga dari bajaKelas   4127 :

Subkelas  41272 Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan:

Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan selain berpenampang silang lingkaran02 ..

silang lingkaran lainnya99902 ..

Subkelas  41273 Batang dan batang kecil bor berongga dari baja:

Batang dan batang kecil bor berongga dari baja paduan01 ..

24102Batang dan batang kecil bor berongga dari baja paduan mengandung
karbon >= 0.6 % dan berpenampang silang lingkaran

7228.80.11.0000101 .. 27102.0303

24102Batang dan batang kecil bor berongga dari baja paduan mengandung
karbon >= 0.6 % dan berpenampang silang lainnya

7228.80.19.00002 27102.0303

24102Batang dan batang kecil bor berongga dari baja paduan mengandung
karbon < 0.6 %

7228.80.90.00003 27102.0303

Batang berongga atau bukan dari baja paduan02 ..

24102Batang berongga atau bukan dari baja paduan mengandung karbon >=
0.6 % dan berpenampang silang lingkaran

7228.80.11.0000102 .. 28910.0200

24102Batang berongga atau bukan dari baja paduan mengandung karbon >=
0.6 % dan berpenampang silang lainnya

7228.80.19.00002 28910.0200

24102Batang berongga atau bukan dari baja paduan mengandung karbon < 0.6
%

7228.80.90.00003 28910.0200

Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari bajaKelas   4128 :

Subkelas  41281 Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas, tanpa kampuh, dari baja:

24103Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau
gas, tanpa kampuh, dari baja

7304.11.00.0000000 .. 27103.0305

7304.19.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari bajaKelas   4128 :

Subkelas  41282 Casing, tubing and pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, tanpa kampuh, dari baja:

24103Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran
minyak atau gas, tanpa kampuh, dari baja

7304.22.00.1000000 .. 27103.0205

7304.22.00.90

7304.23.00.10

7304.23.00.90

7304.24.00.10

7304.24.00.90

7304.29.00.10

7304.29.00.90

Subkelas  41283 Pembuluh dan pipa lainnya, dengan penampang silang lingkaran, tanpa kampuh:

Pembuluh, pipa berongga dengan penampang silang bundar tanpa kampuh dari besi dan baja bukan paduan (termasuk green pipe)01 ..

24103Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread ditarik atau dicanai
dingin

7304.31.10.0000101 .. 27103.0201

24103Pipa tekanan tinggi 7304.31.20.00002 27103.0201

7304.39.20.00

24103Pipa lainnya diameter < 140 mm dengan karbon < 0.45 % 7304.31.40.00003 27103.0201

7304.39.40.00

24103Pembuluh, pipa berongga dengan penampang silang bundar tanpa
kampuh dari besi dan baja bukan paduan (termasuk green pipe) lainnya

7304.31.90.00999 27103.0201

7304.39.90.00

24103Pembuluh, pipa berongga dengan penampang silang bundar tanpa
kampuh dari baja stainless

7304.41.00.0000002 .. 27103.0202

7304.49.00.00

24103Pembuluh, pipa berongga dengan penampang silang bundar tanpa
kampuh dari besi dan baja bukan paduan lainnya

7304.51.10.0000099 .. 27103.0203

7304.51.90.00

7304.59.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari bajaKelas   4128 :

Subkelas  41284 Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bukan lingkaran dan profil berongga, tanpa kampuh, dari baja:

24103Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bukan lingkaran dan profil
berongga, tanpa kampuh, dari baja

7304.90.10.0000000 .. 27103.0204

7304.90.30.00

7304.90.90.00

Subkelas  41285 Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas, dilas, dari baja:

24103Pipa saluran dari baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas,
dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded

7305.11.00.0000001 .. 27103.0305

24103Pipa saluran dari baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas,
dilas secara longitudinal dengan metode Elektric Resistance Welded
(ERW)

7305.12.10.0000002 .. 27103.0305

7306.11.10.00

7306.19.10.00

24103Pipa saluran dari  baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau
gas, dilas secara longitudinal dengan metode lainnya

7305.12.90.0000003 .. 27103.0305

24103Pipa saluran dari  baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau
gas, dilas dengan metode spiral atau helical submerged arc welded

7305.19.10.0000004 .. 27103.0305

7306.11.20.00

7306.19.20.00

24103Pipa saluran dari  baja yang digunakan untuk penyaluran minyak atau
gas, dilas dengan metode lainnya

7305.19.90.0000005 .. 27103.0305

7306.11.90.00

7306.19.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari bajaKelas   4128 :

Subkelas  41286 Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dilas, dari baja:

24103Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak
atau gas, dilas, dari baja

7305.20.00.0000000 .. 27103.0305

7306.21.00.00

7306.29.00.00

Subkelas  41287 Pembuluh dan pipa lainnya, dengan penampang silang lingkaran, dilas, dari baja:

Pembuluh dan pipa berongga dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan baja bukan paduan01 ..

24103Pembuluh ketel berongga dengan penampang silang lingkaran,  dari besi
dan baja bukan paduan, berdiameter luar < 12.5 mm

7306.30.10.1000101 .. 27103.0301

24103Pembuluh ketel dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan baja
bukan paduan, berdiameter luar >= 12.5 mm

7306.30.10.20002 27103.0301

24103Pembuluh dan pipa berongga dengan penampang silang lingkaran,  dari
besi dan baja bukan paduan, disepuh tembaga atau dilapisi fluaororesin
atau zinc chromated berdiameter luar < 12.5 mm

7306.30.20.10003 27103.0301

24103Pembuluh dan pipa berongga dengan penampang silang lingkaran,  dari
besi dan baja bukan paduan, disepuh tembaga atau dilapisi fluaororesin
atau zinc chromated berdiameter luar >= 12.5 mm

7306.30.20.20004 27103.0301

24103Pipa pelindung (pipa pemanas) dengan penampang silang lingkaran,  dari
besi dan baja bukan paduan untuk elemen setrika dan rice cooker listrik
dengan diameter luar <= 12 mm

7306.30.30.00005 27103.0301

24103Pipa bertekanan tinggi dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan
baja bukan paduan dengan diameter luar < 12.5 mm

7306.30.40.10006 27103.0301

24103Pipa bertekanan tinggi dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan
baja bukan paduan dengan diameter luar >= 12.5 mm

7306.30.40.90007 27103.0301

24103Pembuluh dan pipa berongga lainnya, dengan penampang silang
lingkaran,  dari besi dan baja bukan paduan, berdiameter luar < 12.5 mm

7306.30.90.10008 27103.0301

24103Pembuluh dan pipa berongga lainnya, dengan penampang silang
lingkaran,  dari besi dan baja bukan paduan, berdiameter luar >= 12.5 mm

7306.30.90.90009 27103.0301
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari bajaKelas   4128 :

Subkelas  41287 Pembuluh dan pipa lainnya, dengan penampang silang lingkaran, dilas, dari baja:

Pembuluh dan pipa berongga dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan baja stainless02 ..

24103Pembuluh ketel dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan baja
stainless berdiameter luar <= 12.5 mm

7306.40.10.1000102 .. 27103.0302

24103Pembuluh ketel dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan baja
stainless berdiameter luar > 12.5 mm

7306.40.10.20002 27103.0302

24103Pembuluh dan pipa berongga dengan penampang silang lingkaran,  dari
besi dan baja stainless berdiameter luar > 105 mm

7306.40.20.00003 27103.0302

24103Pembuluh dan pipa berongga dengan penampang silang lingkaran,  dari
besi dan baja stainless mengandung nikel >= 30 % berdiameter luar <= 10
mm

7306.40.30.00004 27103.0302

24103Pembuluh dan pipa berongga lainnya dengan penampang silang
lingkaran,  dari besi dan baja stainless

7306.40.90.00005 27103.0302

Pembuluh dan pipa berongga dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan baja paduan03 ..

24103Pembuluh ketel dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan baja
paduan berdiameter luar <= 12.5 mm

7306.50.10.1000103 .. 27103.0303

24103Pembuluh ketel dengan penampang silang lingkaran,  dari besi dan baja
paduan berdiameter luar > 12.5 mm

7306.50.10.20002 27103.0303

24103Pembuluh dan pipa berongga lainnya dengan penampang silang
lingkaran,  dari besi dan baja paduan berdiameter luar <= 12.5 mm

7306.50.90.10003 27103.0303

24103Pembuluh dan pipa berongga lainnya dengan penampang silang
lingkaran,  dari besi dan baja paduan berdiameter luar > 12.5 mm

7306.50.90.90004 27103.0303

Pembuluh dan pipa lainnya, dengan penampang silang lingkaran, dilas, dari baja04 ..

24103Pembuluh dan pipa lainnya dari baja stainless dengan penampang silang
lingkaran dilas secara longitudinal

7305.31.10.0000104 .. 27103.0302

24103Pembuluh dan pipa lainnya dari baja lainnya dengan penampang silang
lingkaran dilas secara longitudinal

7305.31.90.00002 27103.0303

24103Pipa tekanan tinggi dari baja dengan penampang silang lingkaran dilas
dengan cara lainnya

7305.31.10.00003 27103.0301

7305.39.10.00

24103Pembuluh dan pipa lainnya dari baja dengan penampang silang lingkaran 7305.31.10.00004 27103.0301
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari bajaKelas   4128 :

Subkelas  41287 Pembuluh dan pipa lainnya, dengan penampang silang lingkaran, dilas, dari baja:

Pembuluh dan pipa lainnya, dengan penampang silang lingkaran, dilas, dari baja04 ..

dilas dengan cara lainnya00404 ..

7305.39.90.00

Subkelas  41288 Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bukan lingkaran, dilas, dari baja:

Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat dilas, dari baja01 ..

24103Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bujur sangkar atau
persegi empat dilas, dari baja berdiameter luar < 12.5 mm

7306.61.00.1000101 .. -

24103Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bujur sangkar atau
persegi empat dilas, dari baja berdiameter luar >= 12.5 mm

7306.61.00.90002 -

Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bukan lingkaran lainnya dilas, dari baja02 ..

24103Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bukan lingkaran lainnya
dilas, dari baja berdiameter luar < 12.5 mm

7306.69.00.1000102 .. -

24103Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bukan lingkaran lainnya
dilas, dari baja berdiameter luar >= 12.5 mm

7306.69.00.90002 -

Subkelas  41289 Pembuluh dan pipa lainnya, seperti kampuh terbuka, dikeling atau disambung semacam itu:

24103Pembuluh dan pipa lainnya, seperti kampuh terbuka, dikeling atau
disambung semacamnya

7305.90.00.0000000 .. 27103.0303

7306.90.10.1027103.0304

7306.90.10.90

7306.90.90.10

7306.90.90.90
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi dan baja tuang serta peralatan terkait; alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari baja selain dari baja
tuang

Kelas   4129 :

Subkelas  41291 Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi tuang; pembuluh dan pipa dari baja tuang sentrifugal:

24310Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi tuang dengan penampang
silang bundar dan bergaris tengah <= 10 cm

7303.00.11.0000100 .. 27103.0101

7303.00.19.00

24310Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi tuang dengan penampang
silang bundar dan bergaris tengah antara 10 - 25 cm

7303.00.11.00002 27103.0102

7303.00.19.00

24310Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi tuang dengan penampang
silang bundar dan bergaris tengah > 25 cm

7303.00.11.00003 27103.0103

7303.00.19.00

24310Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya dari besi tuang termasuk
pembuluh dan pipa lainnya dari baja tuang sentrifugal

7303.00.90.10999 27103.0199

7303.00.90.90

Subkelas  41292 Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari besi atau baja tuang:

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari besi atau baja tuang 7307.11.10.0000001 .. 27103.0401

7307.11.90.0027103.0402

7307.19.00.00

24310Hasil ikutan industri alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari besi atau
baja tuang

-00098 .. 27103.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi dan baja tuang serta peralatan terkait; alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari baja selain dari baja
tuang

Kelas   4129 :

Subkelas  41293 Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja selain dari baja tuang:

Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja dan baja paduan hasil tuangan01 ..

24310Flensa dari baja dan baja paduan hasil tuangan berdiameter < 15 cm 7307.21.10.0000101 .. 27103.0402

7307.91.10.00

24310Flensa dari baja dan baja paduan hasil tuangan berdiameter >= 15 cm 7307.21.90.00002 27103.0402

7307.91.90.00

24310Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan hasil tuangan berdiameter < 15 cm

7307.22.10.00003 27103.0402

7307.92.10.00

24310Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan hasil tuangan berdiameter >= 15 cm

7307.22.90.00004 27103.0402

7307.92.90.00

24310Alat kelengkapan butt welding dari baja dan baja paduan hasil tuangan
berdiameter < 15 cm

7307.23.10.00005 27103.0402

7307.93.10.00

24310Alat kelengkapan butt welding dari baja dan baja paduan hasil tuangan
berdiameter >= 15 cm

7307.23.90.00006 27103.0402

7307.93.90.00

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan
hasil tuang berdiameter < 15 cm

7307.29.10.00007 27103.0402

7307.99.10.00

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan
hasil tuang berdiameter >= 15 cm

7307.29.90.00008 27103.0402

7307.99.90.00
Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja dan baja paduan hasil las02 ..

24310Flensa dari baja dan baja paduan hasil las berdiameter < 15 cm 7307.21.10.0000102 .. 27103.0403

7307.91.10.00

24310Flensa dari baja dan baja paduan hasil las berdiameter >= 15 cm 7307.21.90.00002 27103.0403

7307.29.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi dan baja tuang serta peralatan terkait; alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari baja selain dari baja
tuang

Kelas   4129 :

Subkelas  41293 Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja selain dari baja tuang:

Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja dan baja paduan hasil las02 ..

24310Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan hasil las berdiameter < 15 cm

7307.22.10.00003.. 27103.0403

7307.92.10.00

24310Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan hasil las berdiameter >= 15 cm

7307.22.90.00004 27103.0403

7307.92.90.00

24310Alat kelengkapan butt welding dari baja dan baja paduan hasil las
berdiameter < 15 cm

7307.23.10.00005 27103.0403

7307.93.10.00

24310Alat kelengkapan butt welding dari baja dan baja paduan hasil las
berdiameter >= 15 cm

7307.23.90.00006 27103.0403

7307.93.90.00

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan
hasil las berdiameter < 15 cm

7307.29.10.00007 27103.0403

7307.99.10.00

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan
hasil las berdiameter >= 15 cm

7307.29.90.00008 27103.0403

7307.99.90.00
Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja dan baja paduan dengan proses tekan03 ..

24310Flensa dari baja dan baja paduan dengan proses tekan berdiameter < 15
cm

7307.21.10.0000103 .. 27103.0404

7307.91.10.00

24310Flensa dari baja dan baja paduan dengan proses tekan berdiameter >= 15
cm

7307.21.90.00002 27103.0404

7307.29.90.00

24310Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan dengan proses tekan berdiameter < 15 cm

7307.22.10.00003 27103.0404
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi dan baja tuang serta peralatan terkait; alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari baja selain dari baja
tuang

Kelas   4129 :

Subkelas  41293 Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja selain dari baja tuang:

Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja dan baja paduan dengan proses tekan03 ..

Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan dengan proses tekan berdiameter < 15 cm

7307.92.10.00003..

24310Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan dengan proses tekan berdiameter >= 15 cm

7307.22.90.00004 27103.0404

7307.92.90.00

24310Alat kelengkapan butt welding dari baja dan baja paduan dengan proses
tekan berdiameter < 15 cm

7307.23.10.00005 27103.0404

7307.93.10.00

24310Alat kelengkapan butt welding dari baja dan baja paduan dengan proses
tekan berdiameter >= 15 cm

7307.23.90.00006 27103.0404

7307.93.90.00

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan
dengan proses tekan berdiameter < 15 cm

7307.29.10.00007 27103.0404

7307.99.10.00

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan
dengan proses tekan berdiameter >= 15 cm

7307.29.90.00008 27103.0404

7307.99.90.00
Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan lainnya04 ..

24310Flensa dari baja dan baja paduan lainnya berdiameter < 15 cm 7307.21.10.0000104 .. 27103.0499

7307.91.10.00

24310Flensa dari baja dan baja paduan lainnya berdiameter >= 15 cm 7307.21.90.00002 27103.0499

7307.29.90.00

24310Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan lainnya berdiameter < 15 cm

7307.22.10.00003 27103.0499

7307.92.10.00

24310Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan lainnya berdiameter >= 15 cm

7307.22.90.00004 27103.0499
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  412 Produk dari besi atau baja

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi dan baja tuang serta peralatan terkait; alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari baja selain dari baja
tuang

Kelas   4129 :

Subkelas  41293 Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja selain dari baja tuang:

Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan lainnya04 ..

Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsongan dari baja dan baja
paduan lainnya berdiameter >= 15 cm

7307.92.90.00004..

24310Alat kelengkapan butt welding dari baja dan baja paduan lainnya
berdiameter < 15 cm

7307.23.10.00005 27103.0499

7307.93.10.00

24310Alat kelengkapan butt welding dari baja dan baja paduan lainnya
berdiameter >= 15 cm

7307.23.90.00006 27103.0499

7307.93.90.00

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan
lainnya berdiameter < 15 cm

7307.29.10.00007 27103.0499

7307.99.10.00

24310Alat kelengkapan pembuluh atau pipa lainnya, dari baja dan baja paduan
lainnya berdiameter >= 15 cm

7307.29.90.00008 27103.0499

7307.99.90.00

24310Hasil ikutan industri alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari baja selain
dari baja tuang

-00098 .. 27103.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  413 Logam mulia dasar dan logam yang dilapisi dengan logam mulia

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubukKelas   4131 :

Subkelas  41310 Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk:

24201Bubuk perak 7106.10.00.0000100 .. 27201.0699

24201Batang (rod) perak dan paduannya 7106.91.00.00002 27201.0504

24201Sheet perak 7106.91.00.00003 27202.0203

24201Strip perrak 7106.91.00.00004 27202.0303

24201Foil perak 7106.91.00.00005 27202.0403

24201Tuangan perak dan paduannya 7106.92.00.00006 27320.0103

24201Ingot perak dan paduannya 7106.91.00.00007 27201.0203

Emas (termasuk emas disepuh dengan platina),tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubukKelas   4132 :

Subkelas  41320 Emas (termasuk emas disepuh dengan platina),tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk:

24201Bubuk emas 7108.11.00.0000100 .. 27201.0699

24201Batang (rod) emas dan paduannya 7108.12.00.10002 27201.0505

24201Strip emas 7108.12.00.90003 27202.0304

24201Tuangan emas dan paduannya 7108.13.00.00004 27320.0104

24201Sheet emas 7108.12.00.90005 27202.0204

24201Uang emas 7108.20.00.00006 -

Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi,  atau dalam bentuk bubukKelas   4133 :

Subkelas  41330 Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi,  atau dalam bentuk bubuk:

Platinum01 ..

24201Sheet platinum 7110.11.00.9000101 .. 27202.0205

24201Strip platinum 7110.11.00.90002 27202.0305

24201Tuangan platinum dan paduannya 7110.11.00.10003 27320.0105

24201Batang (rod) platinum dan paduannya 7110.11.00.10004 27201.0506

24201Pelat platinum 7110.11.00.90005 27202.0103

24201Platinum grill 7115.10.00.00006 36914.0104

24201Cupels 7115.10.00.00007 36914.0103

24201Platinum lainnya 7110.19.00.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  413 Logam mulia dasar dan logam yang dilapisi dengan logam mulia

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi,  atau dalam bentuk bubukKelas   4133 :

Subkelas  41330 Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi,  atau dalam bentuk bubuk:

Paladium02 ..

24201Paladium tidak ditempa untuk bahan pembuatan gigi palsu 7110.21.00.1000102 .. -

24201Paladium tidak ditempadalam bentuk ingot, gumpalan, batang tuangan,
bubuk atau spons

7110.21.00.20002 -

24201Paladium tidak ditempa lainnya 7110.21.00.90003 -

24201Paladium ditempa 7110.29.00.00004 -
Rhodium03 ..

24201Rhodium tidak ditempadalam bentuk ingot, gumpalan, batang tuangan,
bubuk atau spons

7110.31.00.1000103 .. -

24201Rhodium tidak ditempa lainnya 7110.31.00.90002 -

24201Rhodium ditempa 7110.39.00.00003 -
Iridium, osmium dan rutheniumin04 ..

24201Profil iridium 7110.49.00.0000104 .. 28910.0603

24201Iridium, osmium dan rutheniumin bentuk lainnya 7110.41.00.10999 -

7110.41.00.90

Logam atau perak kerajang, dilapisi dengan emas, tidak diolah lebih lanjut selain setengah jadiKelas   4134 :

Subkelas  41340 Logam atau perak kerajang, dilapisi dengan emas, tidak diolah lebih lanjut selain setengah jadi:

24201Logam atau perak kerajang, dilapisi dengan emas, tidak diolah lebih lanjut
selain setengah jadi

7109.00.00.0000000 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  413 Logam mulia dasar dan logam yang dilapisi dengan logam mulia

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perak kerajang atas dasar logam tidak mulia, dan platina kerajang atas dasar logam tidak mulia, perak atau emas, tidak dikerjakan lebih lanjut selain
setengah jadi

Kelas   4135 :

Subkelas  41350 Perak kerajang atas dasar logam tidak mulia, dan platina kerajang atas dasar logam tidak mulia, perak atau emas, tidak dikerjakan lebih lanjut
selain setengah jadi

:

24201Logam dasar dilapisi dengan perak, tidak diolah lebih lanjut selain
setengah jadi

7107.00.00.0000001 .. -

24201Logam dasar, perak atau emas dilapisi dengan platinum, tidak diolah lebih
lanjut

7111.00.10.0000002 .. -

7111.00.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  414 Tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng dan timah, tidak ditempa

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tembaga, tidak ditempa; mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan)Kelas   4141 :

Subkelas  41411 Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan):

24202Mate tembaga 7401.00.00.0000001 .. -

24202Tembaga semen (tembaga endapan) 7401.00.00.0000002 .. -

Subkelas  41412 Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa:

24202Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara
elektrolisa

7402.00.00.0000000 .. -

Subkelas  41413 Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa; paduan utama dari tembaga:

24202Ingot tembaga dan paduannya 7403.19.00.0000001 .. 27201.0206

24202Ingot kuningan (tembaga-seng) 7403.21.00.0000002 .. 27201.0201

24202Ingot perunggu (tembaga-timah) dan paduannya 7403.22.00.0000003 .. 27201.0204

24202Billet tembaga 7403.13.00.0000004 .. 27201.0304

24202Billet kuningan (tembaga-seng) 7403.21.00.0000005 .. 27201.0301

24202Billet perunggu  (tembaga-timah) dan paduannya 7403.22.00.0000006 .. 27201.0303

24202Slab tembaga murni 7403.19.00.0000007 .. 27201.0406

24202Slab kuningan  (tembaga-seng) 7403.21.00.0000008 .. 27201.0401

24202Slab perunggu  (tembaga-timah) dan paduannya 7403.22.00.0000009 .. 27201.0403

24202Batang (rod) tembaga 7403.12.00.0000010 .. 27201.0510

24202Batang (rod) perunggu  (tembaga-timah) dan paduannya 7403.22.00.0000011 .. 27201.0507

24202Katoda dan bagiannya 7403.11.00.0000012 .. -

24202Logam paduan utama dari tembaga 7405.00.00.0000013 .. -

24202Billet perak nikel dan paduannya 7403.29.00.0000014 .. 27201.0305

24202Slab perak nikel dan paduannya 7403.29.00.0000015 .. 27201.0404

24202Logam paduan tembaga lainnya 7403.29.00.0000099 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  414 Tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng dan timah, tidak ditempa

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Nikel, tidak ditempa; produk antara dari metalurgi nikelKelas   4142 :

Subkelas  41421 Mate nikel, sinter oksida nikel dan produk antara lainnya dari metalurgi nikel:

24202Mate nikel 7501.10.00.0000001 .. 27201.0209

24202Sinter oksida nikel dan produk antara lainnya dari metalurgi nikel 7501.20.00.0000002 .. -

Subkelas  41422 Nikel tidak ditempa:

24202Nikel tidak ditempa 7502.10.00.0000001 .. -

24202Billet nikel dan paduannya 7502.20.00.0000002 .. 27201.0307

Aluminium, tidak ditempa; aluminaKelas   4143 :

Subkelas  41431 Aluminium yang tidak ditempa:

24202Aluminium yang tidak ditempa dan paduannya 7601.10.00.0000001 .. 27201.0106

7601.20.00.00

24202Slab aluminium dan paduannya 7601.10.00.0000002 .. 27201.0402

7601.20.00.00

Subkelas  41432 Alumina (aluminium oxida), kecuali korundum tiruan:

24202Alumina (aluminium oxida), kecuali korundum tiruan 2818.20.00.0000000 .. 27201.0101

Timbal, seng dan timah, tidak ditempaKelas   4144 :

Subkelas  41441 Timbal, tidak ditempa:

24202Ingot timbal (timah hitam) dan paduannya 7801.10.00.0000001 .. 27201.0208

7801.99.00.00

24202Billet timbal (timah hitam) dan paduannya 7801.10.00.0000002 .. 27201.0306

7801.99.00.00

24202Slab timbal (timah hitam) dan paduannya 7801.10.00.0000003 .. 27201.0408

7801.91.00.00

24202Batang (rod) timbal (timah hitam) dan paduannya 7801.10.00.0000004 .. 27201.0512
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  414 Tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng dan timah, tidak ditempa

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Timbal, seng dan timah, tidak ditempaKelas   4144 :

Subkelas  41442 Seng, tidak ditempa:

24202Ingot seng dan paduannya 7901.20.00.0000001 .. 27201.0205

24202Slab seng dan paduannya 7901.20.00.0000002 .. 27201.0405

24202Batang (rod) seng dan paduannya 7901.20.00.0000003 .. 27201.0509

24202Seng, tidak ditempa mengandungan seng 99.99 % atau lebih menurut
beratnya

7901.11.00.0000004 .. -

24202Seng, tidak ditempa mengandungan seng kurang dari 99.99 % menurut
beratnya

7901.12.00.0000005 .. -

Subkelas  41443 Timah, tidak ditempa:

24202Ingot timah dan paduannya 8001.10.00.0000001 .. 27201.0207

8001.20.00.00

24202Slab timah dan paduannya 8001.10.00.0000002 .. 27201.0407

8001.20.00.00

24202Batang (rod) timah dan paduannya 8001.10.00.0000003 .. 27201.0511

8001.20.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi dari tembaga atau paduan tembagaKelas   4151 :

Subkelas  41511 Bubuk dan serpihan tembaga:

24202Bubuk dan serpihan tembaga 7406.10.00.0000100 .. 27201.0601

7406.20.00.00

24202Sisa dan bekas dari perunggu -002 27201.0706

24202Sisa dan bekas dari kuningan -003 27201.0701

Subkelas  41512 Batang, batang kecil dan profil, dari tembaga:

Batang, batang kecil dan profil, dari logam dasar tembaga01 ..

24202Batang (rod) tembaga 7407.10.40.0000101 .. 27201.0510

24202Batang (rod) kuningan 7407.21.00.00002 27201.0501

24202Batang (rod) perunggu dan paduannya 7407.29.00.00003 27201.0507

24202Batang (rod) perak nikel dan paduannya 7407.29.00.00004 27201.0508

24202Slab tembaga 7407.10.40.00005 27201.0406

24202Batang (bar) tembaga 7407.10.40.00006 27202.0503

24202Batang (bar) kuningan 7407.21.00.00007 27202.0501

24204Ekstrusi tembaga dan paduannya 7407.10.40.00008 27203.0105

24204Ekstrusi kuningan 7407.21.00.00009 27203.0101

24204Ekstrusi perunggu 7407.29.00.00010 27203.0103
Batang, batang kecil dan profil, dari tembaga tempa, press dan gulung02 ..

25910Bar tembaga 7407.10.40.0000102 .. 28910.0405

25910Bar kuningan 7407.21.00.00002 28910.0401

25910Bar perunggu 7407.29.00.00003 28910.0403

25910Rod tembaga 7407.10.40.00004 28910.0505

25910Rod kuningan 7407.21.00.00005 28910.0501

25910Rod perunggu 7407.29.00.00006 28910.0503

25910Profil tembaga 7407.10.30.00007 28910.0607

25910Profil kuningan 7407.21.00.00008 28910.0601

25910Profil perunggu 7407.29.00.00009 28910.0605

25910Profil perak nikel 7407.29.00.00010 28910.0604
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi dari tembaga atau paduan tembagaKelas   4151 :

Subkelas  41512 Batang, batang kecil dan profil, dari tembaga:

25910Hasil ikutan subkelas 41512 -00098 .. 28910.9800

Subkelas  41513 Kawat tembaga:

24203Kawat tembaga bukan paduan 7408.11.10.0000001 .. -

7408.11.90.00

7408.19.00.00
Kawat tembaga paduan02 ..

24203Kawat paduan tembaga seng (kuningan) 7408.21.00.0000102 .. -

24203Kawat paduan tembaga nikel (cupro nikel) atau paduan tembaga nikel
seng (perak nikel)

7408.22.00.00002 -

24203Kawat tembaga paduan lainnya 7408.29.00.00999 -

Subkelas  41514 Pelat, lembaran dan strip, dari tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm:

Pelat dari tembaga dan paduannya01 ..

24203Pelat tembaga 7409.11.00.0000101 .. 27202.0107

7409.19.00.00

24203Pelat kuningan 7409.21.00.00002 27202.0101

7409.29.00.00

24203Pelat perunggu 7409.31.00.00003 27202.0105

7409.39.00.00

24203Pelat perak nikel 7409.40.00.00004 27202.0104

24203Pelat paduan tembaga lainnya 7409.90.00.00999 27202.0199
Sheet dari tembaga dan paduannya02 ..

24203Sheet tembaga 7409.11.00.0000102 .. 27202.0209

7409.19.00.00

24203Sheet kuningan 7409.21.00.00002 27202.0201

7409.29.00.00

24203Sheet perunggu 7409.31.00.00003 27202.0207

7409.39.00.00

24203Sheet perak nikel 7409.40.00.00004 27202.0206
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi dari tembaga atau paduan tembagaKelas   4151 :

Subkelas  41514 Pelat, lembaran dan strip, dari tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm:

Sheet dari tembaga dan paduannya02 ..

24203Sheet paduan tembaga lainnya 7409.90.00.00999.. 27202.0299
Strip dari tembaga dan paduannya03 ..

24203Strip tembaga 7409.11.00.0000103 .. 27202.0309

7409.19.00.00

24203Strip kuningan 7409.21.00.00002 27202.0301

7409.29.00.00

24203Strip perunggu 7409.31.00.00003 27202.0307

7409.39.00.00

24203Strip perak nikel 7409.40.00.00004 27202.0306

24203Strip paduan tembaga lainnya 7409.90.00.00999 27202.0399

Subkelas  41515 Foil, dari tembaga, dengan ketebalan tidak melebihi 0,15 mm:

24203Foil tembaga 7410.11.00.0000100 .. 27202.0407

7410.12.00.00

7410.21.00.10

7410.21.00.20

7410.21.00.90

24203Foil kuningan 7410.22.00.00002 27202.0401

24203Foil perunggu 7410.22.00.00003 27202.0405

24203Foil perak nikel 7410.22.00.00004 27202.0404
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi dari tembaga atau paduan tembagaKelas   4151 :

Subkelas  41516 Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari tembaga:

Pembuluh (tube) dari tembaga dan paduannya01 ..

24205Pembuluh (tube) tembaga 7411.10.00.0000101 .. 27204.0103

24205Pembuluh (tube) kuningan 7411.21.00.00002 27204.0101

24205Pembuluh (tube) dari paduan tembaga lainnya 7411.22.00.00999 27204.0199

7411.29.00.00
Pipa dari tembaga dan paduannya02 ..

24205Pipa tembaga 7411.10.00.0000102 .. 27204.0203

24205Pipa kuningan 7411.21.00.00002 27204.0201

24205Pipa dari paduan tembaga lainnya 7411.22.00.00999 27204.0299

7411.29.00.00
Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa dari tembaga dan paduannya03 ..

24205Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa dari tembaga 7412.10.00.0000103 .. 27204.0303

24205Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa dari kuningan 7412.20.10.00002 27204.0301

24205Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa dari paduan tembaga lainnya 7412.20.90.00999 -

24205Hasil ikutan industri pembuluh (tube), pipa dan alat kelengkapan
pembuluh (tube) atau pipa dari tembaga

-00098 .. -

Produk setengah jadi nikel atau paduan nikelKelas   4152 :

Subkelas  41521 Bubuk dan serpihan nikel:

24202Bubuk dan serpihan nikel 7504.00.00.0000100 .. 27201.0603

24202Bubuk dan serpihan perak nikel -002 27201.0707

24202Hasil ikutan industri pembuatan logam dasar bukan besi -003 27201.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi nikel atau paduan nikelKelas   4152 :

Subkelas  41522 Batang, batang kecil, profil dan kawat, dari nikel:

Batang, batang kecil, profil dan kawat, dari logam dasar nikel01 ..

24202Batang (rod) nikel dan paduannya 7505.11.00.0000101 .. 27201.0513

7505.12.00.00

24202Batang (bar) nikel dan paduannya 7505.11.00.00002 27202.0507

7505.12.00.00

24203Kawat nikel 7505.21.00.00003 -

7505.22.00.00

24202Ingot nikel dan paduannya 7505.11.00.00004 27201.0209

7505.12.00.00

24202Slab nikel dan paduannya 7505.11.00.00005 27201.0409

7505.12.00.00

24204Ekstrusi nikel dan paduannya 7505.11.00.00006 27203.0108

7505.12.00.00
Batang, batang kecil, profil dan kawat, dari nikel tempa, press dan gulung02 ..

25910Bar nikel 7505.11.00.0000102 .. 28910.0406

25910Rod nikel 7505.11.00.00002 28910.0506

25910Profil nikel 7505.11.00.00003 28910.0608

Subkelas  41523 Pelat, lembaran, strip dan foil, dari nikel:

24203Pelat nikel 7506.10.00.0000100 .. 27202.0110

7506.20.00.00

24203Sheet (lembaran) nikel 7506.10.00.00002 27202.0212

7506.20.00.00

24203Strip nikel 7506.10.00.00003 27202.0312

7506.20.00.00

24203Foil nikel 7506.10.00.00004 27202.0410

7506.20.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi nikel atau paduan nikelKelas   4152 :

Subkelas  41524 Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari nikel:

24205Pembuluh (tube) nikel 7507.11.00.0000100 .. 27204.0107

7507.12.00.00

24205Pipa nikel 7507.11.00.00002 27204.0207

7507.12.00.00

24205Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa dari nikel 7507.20.00.00003 27204.0307

Produk setengah jadi aluminium atau paduan aluminiumKelas   4153 :

Subkelas  41531 Bubuk dan serpihan aluminium:

24202Bubuk dan serpihan aluminium 7603.10.00.0000000 .. 27201.0602

7603.20.00.10

7603.20.00.20

Subkelas  41532 Batang, batang kecil dan profil, dari aluminium:

Batang, batang kecil dan profil dari logam dasar aluminium01 ..

24202Ingot aluminium dan paduannya 7604.10.90.9000101 .. 27201.0202

7604.21.90.00

24202Billet aluminium dan paduannya 7604.10.90.90002 27201.0302

7604.21.90.00

24202Batang (rod) aluminium dan paduannya 7604.10.10.00003 27201.0502

7604.29.90.00

24202Slug aluminium 7604.10.90.90004 27201.0503

24204Ekstrusi aluminium dan paduannya 7604.10.90.90005 27203.0102

7604.29.10.00

24204Profil dari aluminium untuk penyerapan panas 7604.10.90.10006 -

24204Profil berongga dari paduan aluminium untuk gulungan evaporator pada
mesin pengatur suhu kendaraan bermotor

7604.21.10.00007 -

24204Profil berbentuk Y dari paduan aluminium untuk kancing tarik dalam
gulungan

7604.29.30.00008 -

7604.29.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi aluminium atau paduan aluminiumKelas   4153 :

Subkelas  41532 Batang, batang kecil dan profil, dari aluminium:

Batang, batang kecil dan profil dari aluminium tempa, press dan gulung02 ..

25910Bar aluminium 7604.29.90.0000102 .. 28910.0402

27202.0502

25910Rod aluminium 7604.10.90.90002 28910.0502

25910Profil aluminium 7604.10.90.90003 28910.0602

7604.21.90.00

7604.29.90.00

Subkelas  41533 Kawat aluminium:

Kawat aluminium bukan paduan01 ..

24203Kawat aluminium bukan paduan dengan ukuran penampang silang > 7
mm

7605.11.00.0000101 .. -

24203Kawat aluminium bukan paduan lainnya 7605.19.10.00999 -

7605.19.90.00
Kawat aluminium paduan02 ..

24203Kawat aluminium paduan  dengan ukuran penampang silang > 7 mm 7605.21.00.0000102 .. -

24203Kawat aluminium paduan lainnya 7605.29.00.00999 -

Subkelas  41534 Pelat, lembaran dan strip, dari aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm:

24203Pelat aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm 7606.11.10.0000100 .. 27202.0102

7606.11.90.00

7606.12.10.00

7606.12.20.00

7606.12.31.00

7606.12.39.10

7606.12.39.90

7606.12.90.00

7606.91.00.00

7606.92.00.00

24203Sheet (lembaran) aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm 7606.11.10.00002 27202.0202
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi aluminium atau paduan aluminiumKelas   4153 :

Subkelas  41534 Pelat, lembaran dan strip, dari aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm:

Sheet (lembaran) aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm 7606.11.90.00002..

7606.12.10.00

7606.12.20.00

7606.12.31.00

7606.12.39.10

7606.12.39.90

7606.12.90.00

7606.91.00.00

7606.92.00.00

24203Strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm 7606.11.10.00003 27202.0302

7606.11.90.00

7606.12.10.00

7606.12.20.00

7606.12.31.00

7606.12.39.10

7606.12.39.90

7606.12.90.00

7606.91.00.00

7606.92.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi aluminium atau paduan aluminiumKelas   4153 :

Subkelas  41535 Foil, dari aluminium, dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm:

24203Foil aluminium, dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm 7607.11.00.0000000 .. 27202.0402

7607.19.00.00

7607.20.00.00

Subkelas  41536 Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari aluminium:

Pembuluh (tube) dan pipa aluminium01 ..

24205Pembuluh (tube) aluminium 7608.10.00.0000101 .. 27204.0102

7608.20.00.00

24205Pipa aluminium 7608.10.00.00002 27204.0202

7608.20.00.00

24205Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa, dari aluminium 7609.00.00.0000002 .. 27204.0302

Produk setengah jadi timbal, seng dan timah atau paduannyaKelas   4154 :

Subkelas  41542 Pelat, lembaran, strip dan foil timbal; bubuk dan serpihan timbal:

24202Bubuk dan serpihan timbal 7804.20.00.0000001 .. 27201.0604
Pelat, sheet (lembaran), strip dan foil timbal02 ..

24203Pelat timbal 7804.11.00.0000102 .. 27202.0109

7804.19.00.10

7804.19.00.90

24203Sheet (lembaran) timbal 7804.11.00.00002 27202.0211

7804.19.00.10

7804.19.00.90

24203Strip timbal 7804.11.00.00003 27202.0311

7804.19.00.10

7804.19.00.90

24203Foil timbal 7804.11.00.00004 27202.0409

7804.19.00.10

7804.19.00.90
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi timbal, seng dan timah atau paduannyaKelas   4154 :

Subkelas  41544 Debu, bubuk dan serpihan seng:

24202Debu seng 7903.10.00.0000100 .. 27201.0605

24202Bubuk dan serpihan seng 7903.90.00.00002 27201.0605

Subkelas  41545 Batang, batang kecil, profil dan kawat seng; pelat, lembaran, strip dan foil seng:

Pelat, sheet (lembaran), strip dan foil seng01 ..

24203Pelat seng 7905.00.90.0000101 .. 27202.0106

24203Sheet (lembaran) seng 7905.00.90.00002 27202.0208

24203Strip seng 7905.00.90.00003 27202.0308

24203Foil seng 7905.00.30.00004 27202.0406

7905.00.90.00

24202Batang (bar) seng 7904.00.00.00005 27202.0504

24204Ekstrusi seng dan paduannya 7904.00.00.00006 27203.0104
Batang, batang kecil, profil seng tempa, press dan gulung termasuk kawat seng02 ..

25910Bar seng 7904.00.00.0000102 .. 28910.0404

25910Rod seng 7904.00.00.00002 28910.0504

25910Profil seng 7904.00.00.00003 28910.0606

24203Kawat seng 7904.00.00.00004 -

24205Tube seng -27204.0106

24205Pipa seng -005 27204.0204

24205Sambungan pipa dari seng -006 27204.0304
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk setengah jadi timbal, seng dan timah atau paduannyaKelas   4154 :

Subkelas  41547 Batang, batang kecil, profil dan kawat timah:

Batang, batang kecil, profil dan kawat timah dari logam dasar01 ..

24202Batang (bar) timah 8003.00.10.0000101 .. 27202.0505

24204Ekstrusi timah dan paduannya 8003.00.90.00002 -

24204Ekstrusi timah putih dan paduannya -003 27203.0106

Ekstrusi timah hitam dan paduannya 27203.0107
Batang, batang kecil, profil dari timah tempa, press dan gulung02 ..

25910Bar timah putih 8003.00.10.0000102 .. 28910.0408

25910Rod timah putih 8003.00.10.00002 28910.0508

25910Profil timah 8003.00.90.00003 28910.0610

25910Bubuk dan serpih timah -004 27201.0606

24203Pelat timah putih/tin -005 27202.0108

Produk setengah jadi timbal, seng dan timah atau paduannyaKelas   4151 :

Subkelas  41547 Batang, batang kecil, profil dan kawat timah:

Batang, batang kecil, profil dari timah tempa, press dan gulung02 ..

24203Sheet timah putih -006.. 27202.0210

24203Strip timah putih -007 27202.0310

Produk setengah jadi timbal, seng dan timah atau paduannyaKelas   4154 :

Subkelas  41547 Batang, batang kecil, profil dan kawat timah:

Batang, batang kecil, profil dari timah tempa, press dan gulung02 ..

24203Foil timah putih -008.. 27202.0408

24205Tube timah putih -009 27204.0105

24205Tube timah hitam -010 27204.0106

24205Pipa timah putih -011 27204.0205

24205Pipa timah hitam -012 27204.0206

24205Sambungan pipa dari timah putih -013 27204.0305

24205Sambungan pipa dari timah hitam -014 27204.0306

24202Bar timah hitam -015 28910.0407

24202Rod timah hitam -016 28910.0507
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41601 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium,  berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, tidak ditempa, dan serbuk daripadanya, kecuali serbuk magnesium; sisaan dan skrap dari galium, hafnium,
indium, niobium, renium, germanium dan vanadium; mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt

:

Bubuk dan sepih logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160101 ..

24202Bubuk dan sepih tungsten 8101.10.00.0000101 .. 27201.0607

24202Bubuk dan sepih molibdenum 8102.10.00.00002 27201.0608

24202Bubuk dan sepih tantalum 8103.20.00.00003 27201.0609

24202Bubuk dan sepih zirconium 8109.20.00.00004 27201.0611

24202Bubuk dan sepih berillium 8112.12.00.00005 27201.0612

24202Bubuk dan sepih kobalt 8105.20.90.00006 27201.0699

24202Bubuk dan sepih kadmium 8107.20.00.00007 27201.0699

24202Bubuk dan sepih titanium 8108.20.00.00008 27201.0699

24202Bubuk dan sepih talium 8112.51.00.00009 27201.0699

24202Bubuk dan sepih logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas
41601 ytdl

8112.92.00.00999 27201.0699

Ingot logam bukan besi lainnya termasuk pada subkelas 4160102 ..

24202Ingot magnesium dan paduannya 8104.11.00.0000102 .. 27201.0210

8104.19.00.00

24202Ingot tantalum dan paduannya 8103.20.00.00002 27201.0211

24202Ingot titanium dan paduannya 8108.20.00.00003 27201.0212

24202Ingot zirkonium dan paduannya 8109.20.00.00004 27201.0213

24202Ingot logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41601 ytdl 8101.94.00.00999 27201.0299

8105.20.10.00

8107.20.00.00

8112.12.00.00

8112.51.00.00

8112.92.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41601 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium,  berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, tidak ditempa, dan serbuk daripadanya, kecuali serbuk magnesium; sisaan dan skrap dari galium, hafnium,
indium, niobium, renium, germanium dan vanadium; mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt

:

Billet logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160103 ..

24202Billet tantalum dan paduannya 8103.20.00.0000103 .. 27201.0308

24202Billet titanium dan paduannya 8108.20.00.00002 27201.0309

24202Billet zirkonium dan paduannya 8109.20.00.00003 27201.0310

24202Billet logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41601 ytdl 8101.94.00.00999 27201.0399

8104.11.00.00

8104.19.00.00

8105.20.10.00

8107.20.00.00

8112.12.00.00

8112.51.00.00

8112.92.00.00
Slab logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160104 ..

24202Slab molibdenum dan paduannya 8102.94.00.0000104 .. 27201.0410

24202Slab titanium dan paduannya 8108.20.00.00002 27201.0411

24202Slab zirkonium dan paduannya 8109.20.00.00003 27201.0412

24202Slab germanium dan paduannya 8112.92.00.00004 27201.0416

24202Slab vanadium dan paduannya 8112.92.00.00005 27201.0417

24202Slab logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41601 ytdl 8101.94.00.00999 27201.0499

8103.20.00.00

8104.11.00.00

8104.19.00.00

8105.20.10.00

8107.20.00.00

8112.12.00.00

8112.51.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41601 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium,  berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, tidak ditempa, dan serbuk daripadanya, kecuali serbuk magnesium; sisaan dan skrap dari galium, hafnium,
indium, niobium, renium, germanium dan vanadium; mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt

:

Slab logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160104 ..

Slab logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41601 ytdl 8112.92.00.00999..

Batang (rod) logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160105 ..

24202Batang (rod) magnesium dan paduannya 8104.11.00.0000105 .. 27201.0514

8104.19.00.00

24202Batang (rod) tungsten dan paduannya 8101.94.00.00002 27201.0515

24202Batang (rod) molibdenum dan paduannya 8102.94.00.00003 27201.0516

24202Batang (rod) logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas
41601 ytdl

-999 27202.0599

8103.20.00.0027201.0599

8105.20.10.00

8107.20.00.00

8108.20.00.00

8109.20.00.00

8112.12.00.00

8112.51.00.00

8112.92.00.00

25910Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt 8105.20.90.0000006 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41602 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium, berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, ditempa, dan barang daripadanya; serbuk dari magnesium

:

24202Serbuk dan serpih dari magnesium 8104.30.00.0000001 .. 27201.0610
Ekstrusi logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160202 ..

24204Ekstrusi tungsten dan paduannya 8101.99.90.0000102 .. 27203.0110

24204Ekstrusi molibdenum dan paduannya 8102.99.00.00002 27203.0111

24204Ekstrusi titanium dan paduannya 8108.90.00.00003 27203.0112

24204Ekstrusi zirkonium dan paduannya 8109.90.00.00004 27203.0113

24204Ekstrusi magnesium dan paduannya 8104.90.00.00005 27203.0109

24204Ekstrusi logam dasar bukan besi lainnya dalam subkelas 41602 8103.90.00.00999 27203.0199

8105.90.00.00

8107.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00

24205Tube logam bukan besi dan baja dalam subkelas 41602 8101.99.90.0000003 .. 27204.0199

8102.99.00.00

8103.90.00.00

8104.90.00.00

8105.90.00.0027204.0200

8107.90.00.00

8108.90.00.0027204.0199

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00

24205Pipa logam bukan besi dan baja dalam subkelas 41602 8101.99.90.0000004 .. 27204.0299

8102.99.00.00

8103.90.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41602 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium, berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, ditempa, dan barang daripadanya; serbuk dari magnesium

:

Pipa logam bukan besi dan baja dalam subkelas 41602 8104.90.00.00000..

8105.90.00.00

8107.90.00.00

8108.90.00.00

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00

24205Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa dari logam bukan besi dan
baja dalam subkelas 41602

8101.99.90.0000005 .. 27204.0399

8102.99.00.00

8103.90.00.00

8104.90.00.00

8105.90.00.00

8107.90.00.00

8108.90.00.00

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00
Produk tuangan logam bukan besi dan baja dalam subkelas 4160206 ..

24320Tuangan magnesium dan paduannya 8104.90.00.0000106 .. 27320.0112

24320Tuangan tantalum dan paduannya 8103.90.00.00002 27320.0113

24320Tuangan titanium dan paduannya 8108.90.00.00003 27320.0114

24320Produk tuangan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41602

8101.99.90.00999 27320.0199

8102.99.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41602 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium, berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, ditempa, dan barang daripadanya; serbuk dari magnesium

:

Produk tuangan logam bukan besi dan baja dalam subkelas 4160206 ..

Produk tuangan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41602

8105.90.00.00999..

8107.90.00.00

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00
Bar hasil penempaan logam bukan besi dan baja dalam subkelas 4160207 ..

25910Bar tungsten 8101.99.90.0000107 .. 28910.0409

25910Bar tantalum 8103.90.00.00002 28910.0410

25910Bar titanium 8108.90.00.00003 28910.0411

25910Bar hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41602 ytdl

8102.99.00.00999 28910.0499

8104.90.00.00

8105.90.00.00

8107.90.00.00

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00
Rod hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas 4160208 ..

25910Rod tungsten 8108.90.00.0000108 .. 28910.0509

25910Rod tantalum 8103.90.00.00002 28910.0510

25910Rod titanium 8108.90.00.00003 28910.0511

25910Rod hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41602 ytdl

8102.99.00.00999 28910.0599

8104.90.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41602 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium, berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, ditempa, dan barang daripadanya; serbuk dari magnesium

:

Rod hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas 4160208 ..

Rod hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41602 ytdl

8105.90.00.00999..

8107.90.00.00

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00
Profil hasil penempaan logam bukan besi dan baja dalam subkelas 4160209 ..

25910Profil titanium 8108.90.00.0000109 .. 28910.0611

25910Profil hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam
subkelas 41602

8101.99.90.00999 28910.0699

8102.99.00.00

8103.90.00.00

8104.90.00.00

8105.90.00.00

8107.90.00.00

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00

24203Kawat tungsten 8101.96.00.0000010 .. -

24203Kawat molibdenum 8102.96.00.0000011 .. -
Pelat logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160212 ..

24203Pelat magnesium 8104.90.00.0000112 .. 27201.0111

24203Pelat tungsten 8101.99.10.00002 27201.0112

24203Pelat molibdenum 8102.95.00.00003 27201.0113

24203Pelat tantalum 8103.90.00.00004 27201.0114
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41602 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium, berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, ditempa, dan barang daripadanya; serbuk dari magnesium

:

Pelat logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160212 ..

24203Pelat titanium 8108.90.00.00005.. 27201.0115

24203Pelat logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41602 8105.90.00.00999 27201.0199

8107.90.00.00

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00
Sheet (lembaran) logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160213 ..

24203Sheet magnesium 8104.90.00.0000113 .. 27202.0213

24203Sheet tungsten 8101.99.10.00002 27202.0214

24203Sheet molibdenum 8102.95.00.00003 27202.0215

24203Sheet tantalum 8103.90.00.00004 27202.0216

24203Sheet titanium 8108.90.00.00005 27202.0217

24203Sheet logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41602 8105.90.00.00999 27202.0299

8107.90.00.00

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00
Strip logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160214 ..

24203Strip magnesium 8104.90.00.0000114 .. 27202.0313

24203Strip tungsten 8101.99.10.00002 27202.0314

24203Strip molibdenum 8102.95.00.00003 27202.0315

24203Strip tantalum 8103.90.00.00004 27202.0316

24203Strip titanium 8108.90.00.00005 27202.0317

24203Strip logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41602 8105.90.00.00999 27202.0399
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41602 Tungsten, molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium, berilium, galium, hafnium, indium, niobium, renium dan
talium, germanium dan vanadium, ditempa, dan barang daripadanya; serbuk dari magnesium

:

Strip logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160214 ..

Strip logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41602 8107.90.00.00999..

8109.90.00.00

8112.19.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00
Foil logam bukan besi yang termasuk pada subkelas 4160215 ..

24203Foil magnesium 8104.90.00.0000115 .. 27202.0411

24203Foil berilium 8112.19.00.00002 27202.0412

24203Foil tungsten 8101.99.10.00003 27202.0413

24203Foil molibdenum 8102.95.00.00004 27202.0414

24203Foil tantalum 8103.90.00.00005 27202.0415

24203Foil logam bukan besi lainnya yang termasuk pada subkelas 41602 8105.90.00.00999 27202.0499

8107.90.00.00

8108.90.00.00

8109.90.00.00

8112.59.00.00

8112.99.00.00

24202Hasil ikutan penempaan, pengepresan logam bukan besi dan baja lainnya
dalam subkelas 41602 ytdl

-00098 .. 28910.9800

24203

24204

24205

24320

25910
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41603 Bismuth, antimon, mangan, kromium dan barang daripadanya; termasuk sisaan dan skrap dari bismuth atau mangan:

Slab logam bukan besi dari subkelas 4160301 ..

24202Slab antimonium dan paduannya 8110.90.00.0000101 .. 27201.0413

24202Slab kromium dan paduannya 8112.29.00.00002 27201.0414

24202Slab mangan dan paduannya 8111.00.00.00003 27201.0415

24202Sisaan dan skrap dari mangan 8111.00.00.0000002 .. 27201.0722

24203Strip antimonium 8110.90.00.0000003 .. 27202.0318

24205Tube logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas 41603 8106.00.90.0000004 .. 27204.0199

8110.90.00.00

8111.00.00.00

8112.29.00.00

24205Pipa logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas 41603 8106.00.90.0000005 .. 27204.0299

8110.90.00.00

8111.00.00.00

8112.29.00.00

24205Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa dari logam bukan besi dan
baja lainnya dalam subkelas 41603

8106.00.90.0000006 .. 27204.0399

8110.90.00.00

8111.00.00.00

8112.29.00.00

24320Produk tuangan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41603

8106.00.90.0000007 .. 27320.0199

8110.90.00.00

8111.00.00.00

8112.29.00.00

25910Bar hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41603

8106.00.90.0000008 .. 28910.0499

8110.90.00.00

8111.00.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          41 Logam dasar:

Kelompok  416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet dan barang daripadanyaKelas   4160 :

Subkelas  41603 Bismuth, antimon, mangan, kromium dan barang daripadanya; termasuk sisaan dan skrap dari bismuth atau mangan:

Bar hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41603

8112.29.00.00000..

25910Rod hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam subkelas
41603

8106.00.90.0000009 .. 28910.0509

8110.90.00.00

8111.00.00.00

8112.29.00.00

25910Profil hasil penempaan logam bukan besi dan baja lainnya dalam
subkelas 41603

8106.00.90.0000010 .. 28910.0609

8110.90.00.00

8111.00.00.00

8112.29.00.00
Bismuth, antimon, mangan, kromium tidak ditempa dan bubuknya11 ..

25910Bismuth tidak ditempa dan bubuknya 8106.00.10.0000111 .. -

25910Antimon tidak ditempa dan bubuknya 8110.10.00.00002 -

25910Mangan tidak ditempa dan bubuknya 8111.00.00.00003 -

25910Kromium tidak ditempa dan bubuknya 8112.21.00.00004 -

Subkelas  41604 Sermet dan barang daripadanya:

24205Tube dari sermet 8113.00.00.0000001 .. 27204.0199

24205Pipa  dari sermet 8113.00.00.0000002 .. 27204.0299

24205Alat kelengkapan pembuluh (tube) atau pipa dari sermet 8113.00.00.0000003 .. 27204.0399

24320Produk tuangan dari sermet 8113.00.00.0000004 .. 27320.0199

25910Bar hasil penempaan dari sermet 8113.00.00.0000005 .. 28910.0499

25910Rod hasil penempaan dari sermet 8113.00.00.0000006 .. 28910.0509

25910Profil hasil penempaan dari sermet 8113.00.00.0000007 .. 28910.0609
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  421 Produk logam berstruktur dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Jembatan, bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, dari besi atau bajaKelas   4211 :

Subkelas  42110 Jembatan, bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, dari besi atau baja:

25113Jembatan dan bagian jembatan dari logam bukan aluminium 7308.10.10.0000001 .. 28111.0113

25113Perlengkapan konstruksi jembatan dari baja 7308.10.90.0000002 .. 28113.0101

25113Menara dan tiang kisi-kisi dari baja 7308.20.11.0000003 .. 28113.0107

7308.20.19.00

7308.20.21.00

7308.20.29.00

25113Menara listrik dari baja 7308.20.11.0000004 .. 28113.0108

7308.20.19.00

25113Menara air dari baja 7308.20.11.0000005 .. 28113.0105

7308.20.19.00

25113Menara air dari besi 7308.20.11.0000006 .. 28111.0112

7308.20.19.00

Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, dari besi, baja atau aluminiumKelas   4212 :

Subkelas  42120 Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, dari besi, baja atau aluminium:

25111Teralis dan daun pintu/jendela dari logam bukan aluminium 7308.30.00.0000001 .. 28111.0101

25111Kerangka/kusen pintu/jendela dari logam bukan aluminium 7308.30.00.0000002 .. 28111.0102

25112Kerangka/kusen pintu/jendela dari aluminium 7610.10.00.0000003 .. 28112.0104

25112Daun pintu/jendela dari aluminium 7610.10.00.0000004 .. 28112.0106

25112Pagar dari aluminium 7610.10.00.0000005 .. 28112.0111

25112Pintu pagar dari aluminium 7610.10.00.0000006 .. 28112.0112

25112Folding door dari aluminium 7610.10.00.0000007 .. 28112.0116

25112Teralis dari aluminium 7610.10.00.0000008 .. 28112.0117
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  421 Produk logam berstruktur dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Struktur lainnya (kecuali bangunan prefabrikasi) dan bagian struktur, dari besi, baja, atau aluminium; pelat, batang kecil, segi, bentuk, bagian, profil,
buluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur, dari besi, baja atau aluminium; props dan peralatan serupa untuk perancah, daun penutup
jendela, atau pit-propping

Kelas   4219 :

Subkelas  42190 Struktur lainnya (kecuali bangunan prefabrikasi) dan bagian struktur, dari besi, baja, atau aluminium; pelat, batang kecil, segi, bentuk, bagian,
profil, buluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur, dari besi, baja atau aluminium; props dan peralatan serupa untuk perancah,
daun penutup jendela, atau pit-propping

:

Bahan bangunan dari logam bukan aluminium ytdl01 ..

25111Rooling door dari logam bukan aluminium 7308.90.99.0000101 .. 28111.0103

25111Tangga dari logam bukan aluminium 7308.90.99.00002 28111.0104

25111Dinding atau sekat dari logam bukan aluminium 7308.90.99.00003 28111.0105

25111Penutup riol dari logam bukan aluminium 7308.90.99.00004 28111.0106

25111Lubang angin dari logam bukan aluminium 7308.90.99.00005 28111.0107

25111Folding door dari logam bukan aluminium 7308.90.99.00006 28111.0108

25111Pagar besi dari logam bukan aluminium 7308.90.92.00007 28111.0109

25111Pintu pagar dari logam bukan aluminium 7308.90.92.00008 28111.0110

25111Bahan bangunan lainnya dari logam bukan aluminium ytdl 7308.90.99.00999 28111.0199
Bahan konstruksi dari logam aluminium ytdl02 ..

25112Perlengkapan konstruksi jembatan dari aluminium 7610.90.90.0000102 .. 28112.0102

25112Konstruksi bangunan dari aluminium 7610.90.90.00002 28112.0103

25112Lubang angin dari aluminium 7610.90.90.00003 28112.0105

25112Tangga dari aluminium 7610.90.90.00004 28112.0107

25112Rooling door dari aluminium 7610.90.90.00005 28112.0108

25112Dinding atau sekat dari aluminium 7610.90.90.00006 28112.0110

25112Atap aluminium (awning) 7610.90.90.00007 28112.0114

25112Krei dari aluminium -008 28112.0115

25112Lantai atau ubin dan sejenisnya dari aluminium -009 28112.0109

25112Atap terapung bagian dalam atau bagian luar untuk tangki penyimpanan -010 28112.0199

25112Bahan konstruksi lainnya dari logam aluminium ytdl 7610.90.90.00999 28112.0199
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  421 Produk logam berstruktur dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Struktur lainnya (kecuali bangunan prefabrikasi) dan bagian struktur, dari besi, baja, atau aluminium; pelat, batang kecil, segi, bentuk, bagian, profil,
buluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur, dari besi, baja atau aluminium; props dan peralatan serupa untuk perancah, daun penutup
jendela, atau pit-propping

Kelas   4219 :

Subkelas  42190 Struktur lainnya (kecuali bangunan prefabrikasi) dan bagian struktur, dari besi, baja, atau aluminium; pelat, batang kecil, segi, bentuk, bagian,
profil, buluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur, dari besi, baja atau aluminium; props dan peralatan serupa untuk perancah,
daun penutup jendela, atau pit-propping

:

Bahan konstruksi dari baja ytdl03 ..

25119Tiang gang way, rel dan sejenisnya dari baja 7308.90.20.0000103 .. 28113.0102

25119Pintu air dari baja 7308.90.20.00002 28113.0103

25119Tulangan beton dari baja 7308.40.90.00003 28113.0104

25119Rangka dari bangunan dari baja 7308.90.20.00004 28113.0106

25119Tangga dari baja 7308.90.99.00005 28113.0109

25119Bagian tabung/terowongan dari lembaran baja 7308.90.40.00006 28113.0199

25119Modular prefabrikasi yang disambung dengan konektor gunting 7308.40.10.00007 -

25119Rel untuk kapal 7308.90.50.00008 -

25119Nampan berlubang untuk kabel 7308.90.60.00009 -

25119Bahan konstruksi lainnya dari baja ytdl -999 28113.0199
Hasil ikutan dari produk dalam subkelas 4129098 ..

25111Hasil ikutan produk dari logam bukan aluminium siap pasang untuk
bangunan

-00198 .. 28111.9800

25112Hasil ikutan produk dari aluminium siap pasang untuk bangunan -002 28112.9800

25119Hasil ikutan produk dari baja siap pasang untuk bangunan -003 28113.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  422 Tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau aluminium

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Reservoir, tangki, tong dan tempat simpan semacamnya (selain untuk untuk gas dibawah tekanan atau gas cair), dari besi, baja atau aluminium,
dengan kapasitas melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan pelengkapan mekanik atau termal

Kelas   4221 :

Subkelas  42210 Reservoir, tangki, tong dan tempat simpan semacamnya (selain untuk untuk gas dibawah tekanan atau gas cair), dari besi, baja atau aluminium,
dengan kapasitas melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan pelengkapan mekanik atau termal

:

Reservoir, tangki, tong dan tempat simpan semacamnya (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair), dari besi atau baja, dengan
kapasitas melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan pelengkapan mekanik atau termal

01 ..

25120Tangki air dari besi atau baja 7309.00.91.0000101 .. 28111.0111

25120Tangki dari logam (besi atau baja) 7309.00.99.00002 28120.0900

25120Peti kemas dari logam (besi atau baja) dengan volume > 300 lt 7309.00.11.00003 28994.0101

7309.00.19.00
Reservoir, tangki, tong dan tempat simpan semacamnya (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair), dari aluminium, dengan kapasitas
melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan pelengkapan mekanik atau termal

02 ..

25120Tangki air dari aluminium 7611.00.00.0000102 .. 28112.0113

25120Produk dari subkelas 42210 lainnya dari aluminium 7611.00.00.00999 -

25120Hasil ikutan produk dari subkelas 42210 -00098 .. 28120.9800

Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas cair, dari besi, baja atau aluminiumKelas   4222 :

Subkelas  42220 Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas cair, dari besi, baja atau aluminium:

25120Tabung gas dari besi atau baja 7311.00.21.0000001 .. 28994.0200

7311.00.22.00

7311.00.29.00

7311.00.93.10

7311.00.93.90

7311.00.94.00

7311.00.99.00

25120Tabung gas dari aluminium 7613.00.00.0000002 .. 28994.0200
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  423 Generator uap air (kecuali ketel untuk pemanasan sentral) dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Reaktor nuklirKelas   4231 :

Subkelas  42310 Reaktor nuklir:

25130Reaktor nuklir 8401.10.00.0000000 .. -

Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang dapat juga menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air
dengan pemanasan super tinggi

Kelas   4232 :

Subkelas  42320 Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang dapat juga menghasilkan uap air tekanan rendah);
ketel air dengan pemanasan super tinggi

:

Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang dapat juga menghasilkan uap air tekanan rendah)01 ..

25130Ketel uap dengan tabung air yang dapat menghasilkan uap air > 45 t/jam 8402.11.10.0000101 .. 28120.0101

8402.11.20.00

25130Ketel uap dengan tabung air yang dapat menghasilkan uap air <= 45 t/jam 8402.12.11.00002 28120.0102

8402.12.19.00

8402.12.21.00

8402.12.29.00

25130Ketel uap hibrid 8402.19.11.00003 28120.0103

8402.19.19.00

8402.19.21.00

8402.19.29.00

25130Ketel uap lainnya -999 28120.0199

25130Ketel air dengan pemanasan super tinggi 8402.20.10.0000002 .. 28120.0104

8402.20.20.00

25130Bejana tekan -00003 .. 28120.0500

25130Hasil ikutan produksi barang dari subkelas 42320 -00098 .. 28120.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  423 Generator uap air (kecuali ketel untuk pemanasan sentral) dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel; kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnyaKelas   4233 :

Subkelas  42330 Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel; kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnya:

Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel; kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga uap lainnya01 ..

25130Alat penghilang jelaga 8404.10.10.1000101 .. 28120.0201

25130Kondensor untuk mesin tenaga uap 8404.20.00.00002 28120.0202

25130Instalasi pembantu ketel lainnya 8404.10.10.90999 28120.0299

8404.10.20.00

25130Scrubber -00002 .. 28120.0600

Suku cadang untuk barang dari kelas 4231 hingga 4233Kelas   4234 :

Subkelas  42341 Suku cadang dari barang subkelas 42310:

25130Suku cadang dari barang subkelas 42310 8401.40.00.0000000 .. -

Subkelas  42342 Suku cadang dari barang subkelas 42320 dan 42330:

25130Komponen ketel uap (subkelas 42320) 8402.90.10.0000001 .. 28120.0300

8402.90.90.00
Komponen instalasi pembantu ketel uap (subkelas 42330)02 ..

25130Komponen instalasi pembantu ketel uap tabung air 8404.90.11.0000102 .. 28120.0401

8404.90.19.00

25130Komponen instalasi pembantu ketel uap pemanas air 8404.90.21.00002 28120.0402

8404.90.29.00

25130Komponen instalasi pembantu ketel uap lainnya 8404.90.90.00999 28120.0499
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42911 Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau aluminium:

Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya dari besi atau baja01 ..

25993Ember dari besi atau baja 7324.10.90.0000101 .. 28933.0501

25993Gayung dari besi atau baja 7324.90.99.00002 28933.0502

25993Baskom besar dari besi atau baja 7324.10.10.00003 28933.0503

25993Bak cuci dari besi atau baja 7324.10.10.00004 28933.0504

7324.10.90.00

25993Bak mandi dari besi atau baja 7324.21.90.00005 28933.0505

7324.29.00.00

25993Bath tub dari besi atau baja 7324.21.10.00006 28933.0701

25993Barang saniter untuk pembuangan 7324.90.10.00007 28933.0599

7324.90.30.00

25993Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya
dari besi atau baja ytdl

7324.10.90.00999 28933.0599

7324.29.00.0028933.0799

7324.90.91.00

7324.90.93.00

7324.90.99.00
Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya dari tembaga02 ..

25993Bath tub dari tembaga 7418.20.00.0000102 .. 28933.0701

25993Kran air dari tembaga 7418.20.00.00002 28933.0702

25993Pancuran air dari tembaga 7418.20.00.00003 28933.0703

25993Tutup lubang got dari tembaga 7418.20.00.00004 28933.0704

25993Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya
dari tembaga ytdl

7418.20.00.00999 28933.0799

Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya dari aluminium03 ..

25993Ember aluminium 7615.20.90.0000103 .. 28933.0401

25993Gayung aluminium 7615.20.90.00002 28933.0402

25993Bak aluminium 7615.20.90.00003 28933.0403
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42911 Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau aluminium:

Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya dari aluminium03 ..

25993Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya serta bagiannya
dari aluminium ytdl

7615.20.90.00999.. 28933.0499

25993Barang-barang saniter dari aluminium 7615.20.20.0000004 .. 28933.0600

7615.20.90.00

Subkelas  42912 Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau
aluminium; peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari
tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium; wol
besi atau baja; peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan,
pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman

:

Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, atau tembaga01 ..

25992Rantang dari logam bukan aluminium 7323.91.10.0000101 .. 28933.0301

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.90.00

25992Tempat nasi dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00002 28933.0304

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.90.00

25992Piring dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00003 28933.0305

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42912 Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau
aluminium; peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari
tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium; wol
besi atau baja; peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan,
pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman

:

Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, atau tembaga01 ..

25992Teko dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00004.. 28933.0306

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.30.00

25992Baskom dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00005 28933.0307

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.90.00

25992Kobokan dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00006 28933.0308

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.90.00

25992Cangkir dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00007 28933.0309

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42912 Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau
aluminium; peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari
tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium; wol
besi atau baja; peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan,
pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman

:

Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, atau tembaga01 ..

Cangkir dari logam bukan aluminium 7418.10.90.00007..

25992Baki  dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00008 28991.9701

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.90.00

25992Saringan  dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00009 28991.9702

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.90.00

25992Keranjang  dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00010 28991.9703

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00

7323.99.10.00

7418.10.90.00

25992Rak piring dari logam bukan aluminium 7323.91.10.00011 28991.9704

7323.92.00.00

7323.93.10.00

7323.94.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42912 Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau
aluminium; peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari
tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium; wol
besi atau baja; peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan,
pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman

:

Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, atau tembaga01 ..

Rak piring dari logam bukan aluminium 7323.99.10.00011..

7418.10.90.00

25992Asbak dari logam bukan aluminium 7323.91.20.00012 -

7323.93.20.00

7323.99.20.00

25992Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan
rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, atau tembaga ytdl

7323.91.90.00999 28933.0399

7323.92.00.00

7323.93.90.0028991.9799

7323.94.00.0028933.0399

7323.99.90.0028991.9799

7418.10.90.00
Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium02 ..

25992Piring aluminium 7615.10.90.0000102 .. 28933.0201

25992Mangkok (mangkok sup) aluminium 7615.10.90.00002 28933.0202

25992Rantang aluminium 7615.10.90.00003 28933.0203

25992Tempat nasi aluminium 7615.10.90.00004 28933.0204

25992Centong aluminium 7615.10.90.00005 28933.0205

25992Cangkir aluminium 7615.10.90.00006 28933.0208

25992Teko aluminium 7615.10.90.00007 28933.0209

25992Tutup dan tatakan gelas aluminium 7615.10.90.00008 28933.0210

25992Baskom atau kobokan aluminium 7615.10.90.00009 28933.0211

25992Baki aluminium 7615.10.90.00010 28991.9601

25992Saringan aluminium 7615.10.90.00011 28991.9602
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42912 Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau
aluminium; peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari
tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium; wol
besi atau baja; peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan,
pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman

:

Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium02 ..

25992Keranjang aluminium 7615.10.90.00012.. 28991.9603

25992Botol aluminium 7615.10.90.00013 28991.9604

25992Tempat membuar es aluminium 7615.10.90.00014 28991.9605

25992Rak piring aluminium 7615.10.90.00015 28991.9606

25992Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan
rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium ytdl

7615.10.90.00999 28991.9699

Peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari besi, baja atau
tembaga

03 ..

25992Periuk dari logam bukan aluminium 8210.00.00.0000103 .. 28991.0201

25992Wajan (penggorengan) dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00002 28991.0202

25992Dandang dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00003 28991.0203

25992Ketel dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00004 28991.0204

25992Panci dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00005 28991.0205

25992Milk pan dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00006 28991.0206

25992Baking pan dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00007 28991.0207

25992Cetakan kue dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00008 28991.0211

25992Oven dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00009 28991.0213

25992Mixer non elektris dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00010 28991.0215

25992Can openers dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00011 28991.0216

25992Coffe grinder dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00012 28991.0217

25992Bakaran sate dari logam bukan aluminium 8210.00.00.00013 28991.0218

25992Peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk
keperluan rumah tangga lainnya, tidak menggunakan listrik, dari besi, baja
atau tembaga

8210.00.00.00999 28991.0299
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42912 Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau
aluminium; peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari
tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium; wol
besi atau baja; peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan,
pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman

:

Peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari aluminium04 ..

25992Periuk aluminium 8210.00.00.0000104 .. 28991.0101

25992Wajan (penggorengan) aluminium 8210.00.00.00002 28991.0102

25992Dandang aluminium 8210.00.00.00003 28991.0103

25992Ketel aluminium 8210.00.00.00004 28991.0104

25992Panci aluminium 8210.00.00.00005 28991.0105

25992Milk pan aluminium 8210.00.00.00006 28991.0106

25992Baking pan aluminium 8210.00.00.00007 28991.0107

25992Cetakan kue aluminium 8210.00.00.00008 28991.0108

25992Oven aluminium 8210.00.00.00009 28991.0109

25992Peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk
keperluan rumah tangga lainnya, tidak menggunakan listrik, dari
aluminium

8210.00.00.00999 28991.0199

Penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium; wol besi atau
baja

05 ..

25992Penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan
sejenisnya, dari besi atau baja; wol besi atau baja

7323.10.00.0000105 .. -

25992Penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan
sejenisnya, dari tembaga

7418.10.10.00002 -

25992Penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan
sejenisnya, dari aluminium

7615.10.10.00003 -

25992Peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg
atau kurang, digunakan dalam pengolahan, pengkondisian atau
penyiapan makanan atau minuman

-00006 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42912 Barang untuk keperluan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau
aluminium; peralatan memasak atau pemanas dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, tidak menggunakan listrik, dari
tembaga; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium; wol
besi atau baja; peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan, dengan berat 10 kg atau kurang, digunakan dalam pengolahan,
pengkondisian atau penyiapan makanan atau minuman

:

25992Hasil ikutan dari produk dalam subkelas 42912 -00098 .. 28991.9800

Subkelas  42913 Pisau (kecuali untuk mesin) dan gunting, serta bilahnya:

Pisau (kecuali untuk mesin) serta bilahnya01 ..

25933Pisau dari perangkat barang terpilih 8211.10.00.0000101 .. 28932.0212

25933Pisau meja 8211.91.00.00002 28932.0213

25933Pisau dapur 8211.91.00.00003 28933.0199

25933Mata pisau 8211.94.10.00004 28933.0104

8211.94.90.00
Gunting, serta bilahnya02 ..

25933Gunting biasa 8213.00.00.0000102 .. 28933.0199

25933Gunting rambut 8213.00.00.00002 28933.0199

25933Gunting jahit dan sejenisnya 8213.00.00.00003 28933.0109

25933Mata pisau gunting 8213.00.00.00004 28933.0105

25933Pisau untuk kegunaan pertanian, perkebunan atau kehutanan 8211.92.50.00005 28931.9799

8211.93.20.10

8211.93.20.90

25933Pisau berpegas (Flick knife) 8211.92.90.10006 -

25933Pisau berburu 8211.92.90.10007 28931.9799

25933Pisau selam 8211.92.90.10008 28931.9799

25933Pisau pramuka 8211.92.90.10009 -

25933Pisau lipat dengan panjang bilah >= 15 cm 8211.92.90.10010 -

25933Gagang pisau dari logam tidak mulia 8211.95.00.00011 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42913 Pisau (kecuali untuk mesin) dan gunting, serta bilahnya:

25933Pisau, gunting dan sejenis lainnya untuk keperluan rumah tangga 8211.92.90.9000099 .. 28933.0199

8211.93.90.00

8211.94.90.00

8213.00.00.0028933.9700

Subkelas  42914 Pisau cukur dan silet (termasuk blank silet dalam bentuk strip):

25933Silet 8212.20.10.0000100 .. 28933.0103

8212.20.90.00

25933Pisau cukur biasa 8212.10.00.00002 28933.0110

25933Pisau cukur aman 8212.10.00.00003 28933.0111

25933Mata pisau untuk alat cukur (razor blade) 8212.90.00.00004 28933.0112

25933Mata pisau cukur untuk pisau cukur listrik 8212.90.00.00005 28933.0113

25933Pisau cukur dan mata pisau cukur dari logam lainnya 8212.90.00.00999 28933.0114

Subkelas  42915 Barang tajam lainnya; set dan instrumen untuk manikur atau pedikur (termasuk kikir kuku):

Barang tajam lainnya01 ..

25933Pisau kertas 8214.10.00.0000101 .. 28933.0106

25933Pembuka kertas 8214.10.00.00002 28999.0128

25933Pisau penajam pensil 8214.10.00.00003 28933.0108

25933Parang/ golok 8214.90.00.00004 28933.0102

25933Pembuka surat -005 28933.0107

Mata pisau untuk barang tajam lainnya dalam subkelas 42915 8214.90.00.0028933.0104
Set dan instrumen manikur atau pedikur02 ..

25933Gunting kuku 8214.20.00.0000102 .. 28933.0101

25933Kikir kuku 8214.20.00.00002 28933.0101

25933Set instrumen manikur atau pedikur 8214.20.00.00003 28933.0101

25933Mata pisau untuk instrumen manikur atau pedikur 8214.20.00.00004 28933.0104

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 201296

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Produk logam domestikKelas   4291 :

Subkelas  42916 Sendok, garpu, sendok sayur, saringan, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu:

25933Sendok aluminium 7615.10.90.0000100 .. 28933.0206

25933Garpu aluminium 7615.10.90.00002 28933.0207

25933Sendok dari logam bukan aluminium 8215.99.00.00003 28933.0302

25933Garpu dari logam bukan aluminium 8215.99.00.00004 28933.0303

25933Sendok sayur (ladles) 8215.99.00.00005 28933.0399

25933Sendok kue (cake server) 8215.99.00.00006 28933.0399

25933Sendok saringan (skimmers) 8215.99.00.00007 28933.0399

25933Pisau ikan 8215.99.00.00008 28933.0199

25933Pisau mentega 8215.99.00.00009 28933.0199

25933Penjepit gula 8215.99.00.00010 28933.0199

25933Perangkat dapur atau meja semacam itu dari logam mulia 8215.10.00.00011 -

25933Perangkat dapur atau meja semacam itu dari logam bukan mulia 8215.20.00.00012 28933.0299

25933Barang-barang dalam subkelas 42916 dari logam mulia 8215.91.00.00013 -

Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang dan
gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem); perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas
tangan atau mesin, termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas untuk mengebor batu karang atau tanah; pisau untuk
mesin; pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam sintered atau sermet.

Kelas   4292 :

Subkelas  42921 Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang
dan gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem)

:

Perkakas tangan pertanian dari logam01 ..

25931Cangkul 8201.30.90.0000101 .. 28931.0101

25931Bajak 8201.30.10.00002 28931.0102

25931Sekop 8201.10.00.00003 28931.0103

25931Tembilang 8201.30.90.00004 28931.0104

25931Garpu 8201.90.00.00005 28931.0105

25931Garu/sisir 8201.30.10.00006 28931.0106

25931Linggis/tunggal 8201.90.00.00007 28931.0107

25931Kored 8201.30.90.00008 28931.0108
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang dan
gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem); perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas
tangan atau mesin, termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas untuk mengebor batu karang atau tanah; pisau untuk
mesin; pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam sintered atau sermet.

Kelas   4292 :

Subkelas  42921 Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang
dan gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem)

:

Perkakas tangan pertanian dari logam01 ..

25931Sabit/ arit 8201.40.00.00009.. 28931.9701

25931Ani-ani 8201.50.00.00010 28931.9702

25931Alat penyiram 8201.90.00.00011 28931.9703

25931Parang/golok -012 28932.0214

25931Perkakas tangan pertanian lainnya dari logam 8201.90.00.00999 28931.9799

25932 8201.90.00.0128931.0199
Perkakas tangan untuk pengolahan hasil pertanian dari logam02 ..

25931Alat perontok padi (bukan mesin) 8201.90.00.0000102 .. 28931.0301

25931Alat pemipil jagung (bukan mesin) 8201.90.00.00002 28931.0302

25931Alat penyosoh beras (bukan mesin) 8201.90.00.00003 28931.0303

25931Hand mangel untuk penggilingan tebu 8201.90.00.00004 28931.0304

25931Hand mangel untuk penggilingan karet 8201.90.00.00005 28931.0305

25931Perkakas tangan untuk pengolahan hasil pertanian lainnya dari logam 8201.90.00.00999 28931.0399
Perkakas tangan pertukangan dari logam03 ..

25931Water pass -00103 .. 28932.0101

25931Siku-siku -002 28932.0102

25931Beliung 8201.30.90.00003 28932.0103

25931Kikir 8203.10.00.00004 28932.0104

25931Parut 8203.10.00.00005 28932.0105

25931Bor/ drill 8205.10.00.00006 28932.0106

25931Pahat 8205.30.00.00007 28932.0107

25931Kunci Inggris 8204.12.00.00008 28932.0108

25931Kunci pas 8204.11.00.00009 28932.0109

25931Kunci ring 8204.11.00.00010 28932.0110
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang dan
gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem); perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas
tangan atau mesin, termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas untuk mengebor batu karang atau tanah; pisau untuk
mesin; pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam sintered atau sermet.

Kelas   4292 :

Subkelas  42921 Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang
dan gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem)

:

Perkakas tangan pertukangan dari logam03 ..

25931Kunci sock 8204.20.00.00011.. 28932.0111

25931Obeng biasa 8205.40.00.00012 28932.0112

25931Obeng kembang 8205.40.00.00013 28932.0113

25931Tang biasa 8203.20.00.00014 28932.0114

25931Tang penjepit 8203.20.00.00015 28932.0115

25931Tang pembolong (puncher) 8203.20.00.00016 28932.0116

25931Kakatua 8203.20.00.00017 28932.0117

25931Palu/ martil 8205.20.00.00018 28932.0118

25931Serut/ ketam 8205.30.00.00019 28932.0119

25931Sendok semen -020 28932.0120

25931Kope -021 28932.0121

25931Perkakas tangan pertukangan lainnya dari logam -999 28932.0199
Perkakas tangan pemotong dari logam04 ..

25931Gergaji kayu 8202.10.00.0000104 .. 28932.0201

25931Gergaji logam 8202.10.00.00002 28932.0202

25931Gergaji keramik 8202.10.00.00003 28932.0203

25931Gergaji triplek 8202.10.00.00004 28932.0204

25931Gergaji bertakik 8202.10.00.00005 28932.0205

25931Mata gergaji pita 8202.20.10.00006 28932.0206

8202.20.90.00

25931Mata gergaji bundar 8202.31.10.00007 28932.0207

8202.31.90.00

8202.39.00.00

25931Mata gergaji rantai 8202.40.00.00008 28932.0208

99Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang dan
gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem); perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas
tangan atau mesin, termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas untuk mengebor batu karang atau tanah; pisau untuk
mesin; pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam sintered atau sermet.

Kelas   4292 :

Subkelas  42921 Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang
dan gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem)

:

Perkakas tangan pemotong dari logam04 ..

25931Mata gergaji lurus untuk pengerjaan logam 8202.91.00.00009.. 28932.0209

25931Mata gergaji yang belum rampung 8202.99.90.00010 28932.0210

25931Kampak 8201.40.00.00011 28932.0215

25931Gunting pemangkas satu tangan termasuk gunting perunggasan 8201.50.00.00012 28932.0216

25931Gunting rumput 8201.60.00.00013 28932.0217

25931Gunting pemotong logam dan perkakas semacam itu 8203.30.00.00014 28932.0218

25931Pemotong pipa 8203.40.00.00015 28932.0219

25931Mata gergaji lurus lainnya 8202.99.10.00016 28932.0209

25931Perkakas tangan pemotong lainnya dari logam 8203.40.00.00999 28932.0299

25931Lampu tiup 8205.60.00.0000005 .. -

25931Vice clamps (klem) 8205.70.00.0000006 .. -

25931Perkakas tangan rumah tangga; setrika kuningan/besi 8205.51.10.0000007 .. 28999.0113

8205.51.90.00

25931Alat tempa portabel 8205.70.00.0000008 .. 29221.0899

25931Alat gerinda yang digerakkan tangan dengna rangka 8205.90.00.0000009 .. 29221.0312

25931Aluminium untuk industri sepatu 8205.59.00.0000010 .. -

25931Perkakas terdiri dari dua jenis barang atau lebih pada subkelas 42921 8206.00.00.0000011 .. -

25931Hasil ikutan perkakas tangan pertanian dan pertukangan dari logam -00098 .. 28932.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perkakas tangan (termasuk perkakas tangan dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan, gergaji tangan, kikir, tang dan
gunting pemotong logam, kunci sekrup yang digerakkan dengan tangan, lampu tiup dan klem); perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas
tangan atau mesin, termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas untuk mengebor batu karang atau tanah; pisau untuk
mesin; pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam sintered atau sermet.

Kelas   4292 :

Subkelas  42922 Perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan atau mesin, termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas
untuk mengebor batu karang atau tanah; pisau untuk mesin; pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari karbida
logam sintered atau sermet

:

Perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan atau mesin, termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi logam, dan perkakas
untuk mengebor batu karang atau tanah

01 ..

25932Perkakas untuk pemboran batu karang/ tanah 8207.13.00.0000101 .. -

8207.19.00.00

25932Perkakas untuk menarik atau ekstrusi logam 8207.20.00.00002 -

25932Perkakas untuk mengepress, mencap atau melubangi 8207.30.00.00003 -

25932Perkakas untuk membuat alur dan ulir 8207.40.00.00004 -

25932Perkakas untuk pemboran selain batu karang/tanah dan pengerek 8207.50.00.00005 -

8207.60.00.00

25932Perkakas untuk menggiling 8207.70.00.00006 -

25932Perkakas untuk membubut 8207.80.00.00007 -

25932Perkakas yang dapat dipertukarkan lainnya untuk perkakas tangan atau
mesin

8207.90.00.00999 -

Pisau dan mata pisau untuk mesin02 ..

25932Pisau dan mata pisau untuk pengerjaan logam 8208.10.00.0000102 .. -

25932Pisau dan mata pisau untuk pengerjaan kayu 8208.20.00.00002 -

25932Pisau dan mata pisau untuk perkakas dapur dan mesin industri makanan 8208.30.00.00003 -

25932Pisau dan mata pisau untuk mesin pertanian, perkebunan dan kehutanan 8208.40.00.00004 -

25932Pisau pemotong kaca 8208.90.00.00005 28932.0211

25932Pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas, tidak terpasang, dari
karbida logam sintered atau sermet

8209.00.00.0000003 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium, dari
kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan alat mekanik atau alat pemanas; sumbat, penutup dan tutup (termasuk sumbat tajuk), botol
kapsul, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel dan perabotan pengepakan lainnya dari logam tidak mulia

Kelas   4293 :

Subkelas  42931 Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium,
dari kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan peralatan mekanik  atau pemanas

:

25940Peti kemas dengan volume <= 300 lt 7310.10.10.0000001 .. 28994.0102

7310.10.90.10

7310.10.90.20

7310.10.90.90
Kaleng kemas02 ..

25940Kaleng makanan/ minuman dengan volume < 50 lt 7310.21.10.1000102 .. 28994.0301

7310.21.10.20

7310.21.10.90

7310.21.91.00

7310.21.99.10

7310.21.99.20

7310.21.99.90

7310.29.10.10

7310.29.10.20

7310.29.10.90

7310.29.91.00

7310.29.99.10

7310.29.99.20

7310.29.99.90

25940Kaleng makanan/ minuman dengan volume 50 lt - 300 lt 7310.10.10.00002 28994.0302

7310.10.90.10

7310.10.90.20

7310.10.90.90

25940Kaleng cat atau bahan kimia 7310.10.10.00003 28994.0303

7310.10.90.10
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium, dari
kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan alat mekanik atau alat pemanas; sumbat, penutup dan tutup (termasuk sumbat tajuk), botol
kapsul, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel dan perabotan pengepakan lainnya dari logam tidak mulia

Kelas   4293 :

Subkelas  42931 Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium,
dari kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan peralatan mekanik  atau pemanas

:

Kaleng kemas02 ..

Kaleng cat atau bahan kimia 7310.10.90.20003..

7310.10.90.90

7310.21.10.10

7310.21.10.20

7310.21.10.90

7310.21.91.00

7310.21.99.10

7310.21.99.20

7310.21.99.90

7310.29.10.10

7310.29.10.20

7310.29.10.90

7310.29.91.00

7310.29.99.10

7310.29.99.20

7310.29.99.90

25940Kaleng kemas lainnya 7310.10.10.00999 28994.0399

7310.10.90.10

7310.10.90.20

7310.10.90.90

7310.21.10.10

7310.21.10.20

7310.21.10.90

7310.21.91.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium, dari
kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan alat mekanik atau alat pemanas; sumbat, penutup dan tutup (termasuk sumbat tajuk), botol
kapsul, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel dan perabotan pengepakan lainnya dari logam tidak mulia

Kelas   4293 :

Subkelas  42931 Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium,
dari kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan peralatan mekanik  atau pemanas

:

Kaleng kemas02 ..

Kaleng kemas lainnya 7310.21.99.10999..

7310.21.99.20

7310.21.99.90

7310.29.10.10

7310.29.10.20

7310.29.10.90

7310.29.91.00

7310.29.99.10

7310.29.99.20

7310.29.99.90
Drum dan jerrycan03 ..

25940Drum 7310.21.10.1000103 .. 28994.0401

7310.21.10.20

7310.21.10.90

7310.21.91.00

7310.21.99.10

7310.21.99.20

7310.21.99.90

7310.29.10.10

7310.29.10.20

7310.29.10.90

7310.29.91.00

7310.29.99.10

7310.29.99.20
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium, dari
kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan alat mekanik atau alat pemanas; sumbat, penutup dan tutup (termasuk sumbat tajuk), botol
kapsul, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel dan perabotan pengepakan lainnya dari logam tidak mulia

Kelas   4293 :

Subkelas  42931 Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium,
dari kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan peralatan mekanik  atau pemanas

:

Drum dan jerrycan03 ..

Drum 7310.29.99.90001..

25940Pail drum 7310.21.10.10002 28994.0402

7310.21.10.20

7310.21.10.90

7310.21.91.00

7310.21.99.10

7310.21.99.20

7310.21.99.90

7310.29.10.10

7310.29.10.20

7310.29.10.90

7310.29.91.00

7310.29.99.10

7310.29.99.20

7310.29.99.90

25940Jerrycan 7310.10.10.00003 28994.0403

7310.10.90.10

7310.10.90.20

7310.10.90.90

25940Drum dan jerrycan lainnya -999 28994.0499

7612.10.00.00

7612.90.10.00

7612.90.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium, dari
kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan alat mekanik atau alat pemanas; sumbat, penutup dan tutup (termasuk sumbat tajuk), botol
kapsul, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel dan perabotan pengepakan lainnya dari logam tidak mulia

Kelas   4293 :

Subkelas  42931 Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu (selain untuk gas dibawah tekanan atau gas cair) dari besi, baja atau aluminium,
dari kapasitas tidak melebihi 300 liter, tidak dilengkapi dengan peralatan mekanik  atau pemanas

:

25940Hasil ikutan industri wadah dari logam -00098 .. 28994.9800

25940Wadah lainnya dari logam -00099 .. 28994.9799

Subkelas  42932 Sumbat, penutup, tutup (termasuk sumbat tajuk), kapsul untuk botol, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel dan aksesori pengepakan
lainnya, dari logam tidak mulia

:

25952Sumbat tajuk 8309.10.00.0000100 .. 28999.0199

25952Kapsul untuk botol 8309.90.10.00002 28999.0199

25952Sumbat berulir 8309.10.00.00003 28999.0199

25952Penutup kaleng (dari aluminium atau bukan aluminium) 8309.90.20.00004 28999.0199

25952Segel dan pelindung sudut peti pengepakan 8309.90.99.10005 28999.0199

25952Penutup drum 8309.90.99.10006 28999.0199

25952Penutup botol 8309.90.99.90007 28999.0120

25952Ujung kaleng aerosol dari tinplate 8309.90.60.00008 28999.0199

25952Topi sekrup botol 8309.90.81.00009 28999.0199

8309.90.91.00

25952Sumbat, penutup, dan tutup lainnya 8309.90.70.00999 28999.0199

8309.90.89.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat pengunci dari logam, pegas dan berbagai peralatan yang dibuat dari kawat logamKelas   4294 :

Subkelas  42941 Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi:

25951Kawat galbani tali baja 7312.10.10.0000100 .. 28995.0104

7312.10.20.00

7312.10.91.10

7312.10.91.90

7312.10.99.00

7312.90.00.00

25951Kawat galbani bronjong 7312.90.00.00002 28995.0107

Subkelas  42942 Kawat dipilin,  kabel, ban anyaman dan sejenisnya, dari tembaga atau aluminium, tidak diisolasi:

25951Kawat dipilin, kabel, ban anyaman dan sejenisnya dari tembaga, tidak
diisolasi

7413.00.10.0000001 .. 28995.9799

7413.00.90.00

25951Kawat dipilin, kabel, ban anyaman dan sejenisnya dari aluminium dengan
inti baja, tidak diisolasi

7614.10.11.0000002 .. 28995.9799

7614.10.12.00

7614.10.19.00

7614.10.90.00

25951Kawat dipilin, kabel, ban anyaman dan sejenisnya dari aluminium tanpa
inti baja, tidak diisolasi

7614.90.11.0000003 .. 28995.9799

7614.90.12.00

7614.90.19.00

7614.90.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat pengunci dari logam, pegas dan berbagai peralatan yang dibuat dari kawat logamKelas   4294 :

Subkelas  42943 Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat besi atau kawat baja; kasa logam dari besi atau baja:

Kawat halus non galbani untuk benang logam01 ..

25951Kawat halus non galbani untuk benang logam dari baja stainless 7314.12.00.0000101 .. 28995.0608

7314.14.00.00

25951Kawat halus non galbani untuk benang logam selain baja stainless 7314.19.10.00002 28995.0608

7314.19.90.00
Anyaman kisi, jaring dan pagar dari kawat besi atau kawat baja02 ..

25951Kawat non galbani nyamuk 7314.49.00.0000102 .. 28995.0605

25951Jala non galbani anyaman pagar 7314.49.00.00002 28995.0606

25951Anyaman kisi, jaring dan pagar dari kawat besi atau kawat baja disepuh
atau dilapisi seng

7314.41.00.00003 28995.0606

25951Anyaman kisi, jaring dan pagar dari kawat besi atau kawat baja dilapisi
plastik

7314.42.00.00004 28995.0606

25951Anyaman kisi, jaring dan pagar dari kawat besi atau kawat baja dilas pada
bagian silangnya

7314.20.00.00005 -

7314.31.00.00

7314.39.00.00

25951Kasa logam dari besi atau baja (logam bentang) 7314.50.00.0000003 .. -

Subkelas  42944 Paku, pasak, paku kokot (kecuali paku kokot dalam jalur), sekerup, baut, mur, sekerup kereta, kait sekerup, paku keling, pasak, pasak kunci,
cincin dan barang semacam itu, dari besi, baja, tembaga atau aluminium

:

Paku, pasak, paku kokot (kecuali paku kokot dalam jalur), sekerup, baut, mur, sekerup kereta, kait sekerup, paku keling, pasak, pasak kunci,
cincin dan barang semacamnya, dari besi dan baja

01 ..

25952Paku besar rel dari besi atau baja 7317.00.90.1000101 .. 28993.0101

25952Paku kawat dan kokot dari besi atau baja 7317.00.10.00002 28993.0102

7317.00.20.00

25952Paku beton dari besi atau baja 7317.00.90.90003 28993.0103

25952Paku keling dari besi atau baja 7317.00.90.90004 28993.0104

7318.23.00.00

25952Paku payung besar dari besi atau baja 7317.00.90.90005 28993.0105

25952Paku kait dan paku cincin dari besi atau baja 7317.00.90.90006 28993.0106
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat pengunci dari logam, pegas dan berbagai peralatan yang dibuat dari kawat logamKelas   4294 :

Subkelas  42944 Paku, pasak, paku kokot (kecuali paku kokot dalam jalur), sekerup, baut, mur, sekerup kereta, kait sekerup, paku keling, pasak, pasak kunci,
cincin dan barang semacam itu, dari besi, baja, tembaga atau aluminium

:

Paku, pasak, paku kokot (kecuali paku kokot dalam jalur), sekerup, baut, mur, sekerup kereta, kait sekerup, paku keling, pasak, pasak kunci,
cincin dan barang semacamnya, dari besi dan baja

01 ..

25952Gang nail connector dan anti spiltting dari besi atau baja 7317.00.90.10007.. 28993.0107

25952Paku ceremai dari besi atau baja 7317.00.90.90008 28993.0108

25952Paku payung kecil dari besi atau baja 7317.00.90.90009 28993.0109

25952Pasak sikat untuk mesin sikat tekstil dari besi atau baja 7317.00.90.10010 28993.0110

25952Pasak dan pasak kunci dari besi atau baja 7318.24.00.00011 28993.0111

25952Baut dan mur dari besi atau baja 7318.16.00.00012 28993.0112

25952Screw spikes untuk rel dari besi atau baja 7318.11.00.00013 28993.0113

25952Sekrup logam dengan atau tanpa mur dari besi atau baja 7318.15.00.00014 28993.0114

25952Sekrup menakik dari besi atau baja 7318.14.00.00015 28993.0115

25952Sekrup untuk kayu dari besi atau baja -016 28993.0116

7318.12.00.0028993.0118

25952Sekrup kereta dari besi atau baja 7318.19.00.00017 28993.0117

25952Cincin per dan cincin pipih untuk kunci dari besi atau baja 7318.21.00.00018 28993.0119

25952Kait sekrup dan cincin sekrup dari besi atau baja 7318.13.00.00019 28993.0120

25952Cincin pipih untuk keperluan lain dari besi atau baja 7318.22.00.00020 28993.0121

25952Paku, mur, baut dan sejenis lainnya dari besi atau baja 7318.29.00.00999 28993.0199
Paku, pasak, paku kokot (kecuali paku kokot dalam jalur), sekerup, baut, mur, sekerup kereta, kait sekerup, paku keling, pasak, pasak kunci,
cincin dan barang semacamnya, dari tembaga

02 ..

25952Paku, pasak, kokot, paku kait, dam kait tajam dari tembaga 7415.10.10.0000102 .. 28993.0201

7415.10.20.00

25952Paku kepala besar, paku panjang dan paku payung dari tembaga 7415.10.90.00002 28993.0202

25952Paku keling dari tembaga 7415.10.90.00003 28993.0203

25952Baut dan mur dari tembaga 7415.33.20.00004 28993.0204

25952Sekrup dari tembaga 7415.33.10.00005 28993.0205

25952Cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dari tembaga 7415.21.00.00006 28993.0206
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat pengunci dari logam, pegas dan berbagai peralatan yang dibuat dari kawat logamKelas   4294 :

Subkelas  42944 Paku, pasak, paku kokot (kecuali paku kokot dalam jalur), sekerup, baut, mur, sekerup kereta, kait sekerup, paku keling, pasak, pasak kunci,
cincin dan barang semacam itu, dari besi, baja, tembaga atau aluminium

:

Paku, pasak, paku kokot (kecuali paku kokot dalam jalur), sekerup, baut, mur, sekerup kereta, kait sekerup, paku keling, pasak, pasak kunci,
cincin dan barang semacamnya, dari tembaga

02 ..

25952Paku, baut dan mur lainnya dari tembaga 7415.29.00.00999.. -

7415.39.00.0028993.0299
Paku, pasak, paku kokot (kecuali paku kokot dalam jalur), sekerup, baut, mur, sekerup kereta, kait sekerup, paku keling, pasak, pasak kunci,
cincin dan barang semacamnya, dari aluminium

03 ..

25952Paku, pasak, kokot, paku kait, dam paku pasak dari aluminium 7616.10.10.0000103 .. 28993.0301

7616.10.20.00

25952Paku keling dari aluminium 7616.10.90.00002 28993.0302

25952Baut dan mur dari aluminium 7616.10.20.00003 28993.0303

25952Paku, baut dan mur lainnya dari aluminium 7616.10.90.00999 28993.0399

25952Hasil ikutan industri paku, mur, baut dan sejenisnya -00098 .. 28993.9800

Subkelas  42945 Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja:

25951Pegas daun 7320.10.11.0000100 .. -

7320.10.19.00

7320.10.90.00

25951Lembaran untuk pegas daun 7320.10.11.00002 -

7320.10.19.00

7320.10.90.00

25951Pegas spiral 7320.20.10.00003 -

7320.20.90.00

25951Pegas lainnya 7320.90.10.00999 -

7320.90.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat pengunci dari logam, pegas dan berbagai peralatan yang dibuat dari kawat logamKelas   4294 :

Subkelas  42946 Kawat berduri dari besi atau baja; simpai pilin atau kawat pipih tunggal, dan kawat rangkap berpilin longgar dari jenis yang digunakan untuk
pagar, dari besi atau baja

:

25951Kawat berduri 7313.00.00.0000100 .. 28995.0501

25951Kawat BRC 7313.00.00.00002 28995.0502

25951Kawat ayam 7313.00.00.00003 28995.0503

25951Kawat lainnya 7313.00.00.00999 28995.0599

25951Hasil ikutan produk kawat logam dan barang dari logam dalam subkelas
42946

-00098 .. 28995.9800

Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan
fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas, atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang, dari bubuk
logam yang tidak mulia diaglomerasi, yang digunakan untuk penyemprotan logam

Kelas   4295 :

Subkelas  42950 Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi
dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas, atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan
batang, dari bubuk logam yang tidak mulia diaglomerasi, yang digunakan untuk penyemprotan logam

:

25951Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacamnya,
dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan
fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas, atau
mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang, dari bubuk
logam yang tidak mulia diaglomerasi, yang digunakan untuk
penyemprotan logam

8311.10.00.1000000 .. 28995.9701

8311.10.00.90

8311.20.20.10

8311.20.20.90

8311.20.90.10

8311.20.90.90

8311.30.20.10

8311.30.20.90

8311.30.90.10

8311.30.90.90

8311.90.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42991 Rantai (kecuali rantai penghubung bersambung) dan bagiannya, dari besi atau baja; rantai dan bagiannya, dari tembaga:

Rantai (kecuali rantai penghubung bersambung) dan bagiannya dari besi atau baja01 ..

25951Rantai penyangga (skid chain) 7315.20.00.0000101 .. 29130.0105

25951Rantai penghubung tanam/paku penghubung (stud link) 7315.81.00.00002 29130.0105

25951Rantai penghubung dilas (welded link) 7315.82.00.00003 29130.0105

25951Rantai transmisi mekanik (sepeda dan sepeda motor) 7315.89.10.00004 29130.0105

25951Rantai peralatan kapal 7315.89.90.00005 35112.0203

25951Rantai logam 7315.89.90.00006 28999.0123

25951Chain wheel and crank 7315.90.20.00007 35922.0110

25951Chains 7315.90.90.00008 35922.0111

25951Rantai dan bagiannya dari tembaga 7419.10.00.0000002 .. 29130.0199

Subkelas  42992 Gembok dan kunci, dari logam tidak mulia; kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, kunci terpasang, dari logam tidak mulia; kunci dan
bagiannya, dari logam tidak mulia; alat perlengkapan perabotan, pintu, pelana dan sejenisnya dari logam tidak mulia

:

Gembok dan kunci, dari logam tidak mulia; kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, kunci terpasang, dari logam tidak mulia; kunci dan
bagiannya, dari logam tidak mulia

01 ..

25934Kunci mortice dari besi atau baja 8301.30.00.0000101 .. 28939.0104

25934Kunci gembok/ gantung dari besi atau baja 8301.10.00.00002 28939.0105

25934Kunci koper/ tas dari besi atau baja 8301.30.00.00003 28939.0106

25934Kunci pintu otomatis dari besi atau baja 8301.30.00.00004 28939.0107

25934Kunci rantai dari besi atau baja 8301.30.00.00005 28939.0108

25934Kunci laci dari besi atau baja 8301.30.00.00006 28939.0109

25934Kunci kendaraan bermotor dari besi atau baja 8301.20.00.00007 28939.0110

25934Anak kunci dari besi atau baja 8301.70.00.00008 28939.0111

25934Borgol dari besi atau baja 8301.40.10.00009 28939.0199

25934Kunci jepit dari besi atau baja 8301.50.00.00010 28939.0199

25934Bingkai dengan kunci jepit dari besi atau baja 8301.50.00.00011 28939.0199

25934Kunci terpasang dari besi atau baja 8301.50.00.00012 28939.0199

25934Bagian dan suku cadang kunci dan gembok dari besi atau baja 8301.60.00.00013 28939.0199

25934Kunci lainnya dari besi atau baja 8301.40.90.00999 28939.0199
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42992 Gembok dan kunci, dari logam tidak mulia; kunci jepit dan bingkai dengan kunci jepit, kunci terpasang, dari logam tidak mulia; kunci dan
bagiannya, dari logam tidak mulia; alat perlengkapan perabotan, pintu, pelana dan sejenisnya dari logam tidak mulia

:

Engsel dari besi atau baja02 ..

25934Engsel kupu-kupu dari besi atau baja 8302.10.00.0000102 .. 28939.0101

25934Engsel H dari besi atau baja 8302.10.00.00002 28939.0102

25934Engsel lainnya dari besi atau baja 8302.10.00.00999 28939.0103
Alat perlengkapan perabotan, pintu, pelana dan sejenisnya dari logam tidak mulia03 ..

25934Castor (roda penyangga) 8302.20.10.0000103 .. -

8302.20.90.00

25934Penyangga dan alat perlengkapan untuk kendaraan bermotor 8302.30.10.00002 -

8302.30.90.00

25934Penyangga dan alat perlengkapan untuk bangunan 8302.41.31.00003 -

8302.41.39.00

8302.41.90.00

25934Penyangga dan alat perlengkapan untuk perabot 8302.42.20.00004 -

8302.42.90.00

25934Penyangga dan alat perlengkapan untuk pelana 8302.49.10.00005 -

25934Rak topi, gantungan topi, kaitan topi dan semacamnya 8302.50.00.00006 -

25934Gerendel/ ovel all dari besi atau baja 8302.41.31.00007 28939.0112

8302.49.91.00

25934Penutup pintu otomatis 8302.60.00.00008 -

25934Alat perlengkapan perabotan, pintu, pelana dan sejenisnya lainnya dari
logam tidak mulia

8302.49.99.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42993 Lemari lapis baja atau yang diperkuat, peti pengaman dan pintu serta laci penyimpan untuk ruangan pengaman, peti dokumen atau uang dan
sejenisnya, dari logam tidak mulia

:

25991Filling kabinet 8303.00.00.0000100 .. 28992.0101

25991Portable store kabinet dari logam 8303.00.00.00002 28992.0104

25991Locker -003 28992.0106

Brandkas 8303.00.00.0028992.0109

Subkelas  42994 Bak kertas, sandaran kertas, bak pena, penyangga stempel kantor dan perlengkapan kantor atau meja tulis semacamnya, dari logam tidak
mulia, selain perabotan kantor

:

25999Peti/ kotak surat dari logam 8304.00.99.0000100 .. 28992.0105

25999Lemari kartu indeks dari logam 8304.00.10.00002 28992.0107

25999Kotak pilih dari logam 8304.00.99.00003 28992.0108

25999Bak kertas dari logam 8304.00.99.00004 28992.0110

25999Pemegang konsep dari logam 8304.00.99.00005 28992.0111

25999Tape box (kotak kaset) dari logam -006 28992.0103

Pemegang kartu dari logam 8304.00.99.0028992.0112

25999Perlengkapan kantor dan meja tulis lainnya dari logam 8304.00.91.00999 28992.0199

8304.00.99.00

Subkelas  42995 Alat perlengkapan untuk binder lembaran lepas atau arsip; jepitan surat, letter corner, jepitan kertas, pemarka indeks dan barang kantor
semacamnya, dari logam tidak mulia; kokot dalam bentuk strip, dari logam tidak mulia

:

Alat perlengkapan untuk binder lembaran lepas atau arsip; jepitan surat, letter corner, jepitan kertas, pemarka indeks dan barang kantor
semacamnya, dari logam tidak mulia; kokot dalam bentuk strip, dari logam tidak mulia

01 ..

25999Alat perlengkapan untuk binder lembaran lepas atau arsip 8305.10.10.0000101 .. 28992.0199

8305.10.90.00

25999Stapel (penjepit kertas) 8305.90.10.00002 28992.0199

25999Roll peck 8305.90.90.00003 28992.0102

25999Paper clips 8305.90.90.00004 28999.0110

25999Stapless 8305.20.10.00005 28999.0116

8305.20.20.00

8305.20.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42995 Alat perlengkapan untuk binder lembaran lepas atau arsip; jepitan surat, letter corner, jepitan kertas, pemarka indeks dan barang kantor
semacamnya, dari logam tidak mulia; kokot dalam bentuk strip, dari logam tidak mulia

:

25999Hasil ikutan industri peralatan kantor -00098 .. 28992.9800

25999Peralatan kantor lainnya selain furniture -00099 .. 28992.9700

Subkelas  42996 Patung dan ornamen lainnya dari logam tidak mulia; bingkai foto, bingkai gambar atau semacamnya dari logam tidak mulia; cermin dari logam
tidak mulia

:

25999Patung dan ornamen lainnya dari logam tidak mulia yang disepuh dengan
logam mulia

8306.21.00.0000100 .. 36915.0106

25999Patung dan ornamen lainnya dari logam tidak mulia (seperti tembaga,
timbal, nikel, aluminium dll)

8306.29.10.00002 36915.0106

8306.29.20.00

8306.29.30.00

8306.29.90.00

25999Cermin -003 28999.0127

8306.30.91.0036915.0113

25999Bingkai foto, gambar dan sejenisnya dari logam tidak mulia 8306.30.10.00004 36915.0112

25999Bingkai cermin dari logam tidak mulia 8306.30.10.00005 36915.0113

25999Bingkai gambar dari logam 8306.30.99.00006 28999.0126

25999Barang hiasan lainnya bukan untuk keperluan pribadi dari logam tidak
mulia

-999 36915.9700
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42997 Jarum jahit, jarum rajut, jarum jelujur, jarum kait, jarum bordir dan barang semacam itu, yang digunakan dengan tangan, dari besi atau baja; pin
pengaman dan pin lainnya dari besi atau baja, ytdl; jepitan, bingkai dengan jepitan, gesper, jepitan gesper, kait, lubang tali dan sejenisnya, dari
logam tidak mulia, dari jenis yang digunakan untuk pakaian, alas kaki , tirai, tas tangan, barang untuk bepergian atau barang jadi lainnya; paku
keling berbentuk tabung atau bercabang, dari logam tidak mulia; manik-manik dan spangle dari logam tidak mulia

:

Jarum01 ..

25999Jarum jahit 7319.90.10.0000101 .. 36999.0701

25999Jarum tisik/ bordir 7319.90.10.00002 36999.0702

25999Jarum rajut 7319.90.10.00003 36999.0703

25999Jarum kait 7319.90.10.00004 36999.0704

25999Jarum jelujur 7319.90.10.00005 36999.0705

25999Jarum lainnya 7319.90.90.00999 36999.0799
Barang subkelas 42997 selain jarum02 ..

25999Peniti 7319.40.00.0000102 .. 28999.0104

25999Gesper dan kepala gesper 8308.10.00.00002 28999.0117

25999Lencana 7319.40.00.00003 36999.9704

25999Kait dan lubang tali 8308.10.00.00004 -

25999Paku keling berbentuk tabung atau bercabang 8308.20.00.00005 -

25999Manik-manik (beads) 8308.90.10.00006 -

25999Payet (spangles) 8308.90.90.10007 -

25999Zipper (retsluiting)/katup seleret -008 28999.0112

25999Barang subkelas 42997 selain jarum lainnya 7319.40.00.00999 -

8308.90.90.90
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42998 Baling-baling kapal dan bilahnya:

25999Baling-baling kapal dan perahu -00100 .. 28999.0125

8487.10.00.0035112.0201

25999Pengarah arus air untuk kapal 8487.10.00.00002 35112.0207

Subkelas  42999 Barang logam ytdl (termasuk jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja; bola penggerinda dan barang sejenisnya untuk
menggiling, dari besi atau baja; talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya, dari seng; rak topi,
kaitan topi dari logam tidak mulia, dan yang lainnya; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia; pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia;
papan isyarat dari logam tidak mulia)

:

Besi tuang01 ..

25999Besi tuang putih 7325.10.20.0000101 .. 27310.0101

7325.10.90.10

7325.10.90.90

25999Besi tuang kelabu (grey) 7325.10.20.00002 27310.0102

7325.10.90.10

7325.10.90.90

25999Besi tuang meleable 7325.99.20.00003 27310.0103

7325.99.90.00

25999Besi tuang ductile (nodular) 7325.99.90.00004 27310.0104

25999Besi tuang lainnya 7325.10.90.90999 27310.0199

7325.99.90.00
Baja tuang02 ..

25999Baja tuang dengan karbon rendah 7325.99.90.0000102 .. 27310.0201

25999Baja tuang dengan karbon sedang 7325.99.90.00002 27310.0202

25999Baja tuang dengan karbon tinggi 7325.99.90.00003 27310.0203
Baja tuang paduan03 ..

25999Baja tuang paduan mangan 7325.99.90.0000103 .. 27310.0301

25999Baja tuang paduan nikel 7325.99.90.00002 27310.0302

25999Baja tuang paduan khrom 7325.99.90.00003 27310.0303

25999Baja tuang paduan vanadium 7325.99.90.00004 27310.0304
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42999 Barang logam ytdl (termasuk jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja; bola penggerinda dan barang sejenisnya untuk
menggiling, dari besi atau baja; talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya, dari seng; rak topi,
kaitan topi dari logam tidak mulia, dan yang lainnya; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia; pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia;
papan isyarat dari logam tidak mulia)

:

Baja tuang paduan03 ..

25999Baja tuang paduan silicium 7325.99.90.00005.. 27310.0305

25999Baja tuang paduan titanium 7325.99.90.00006 27310.0306

25999Baja tuang paduan fosfor 7325.99.90.00007 27310.0307

25999Baja tuang paduan lainnya 7325.99.90.00999 27310.0399
Produk cor logam bukan besi ytdl04 ..

25999Tuangan kuningan 7403.21.00.0000104 .. 27320.0101

25999Tuangan aluminium dan paduannya 7616.99.20.00002 27320.0102

7616.99.30.00

7616.99.40.00

7616.99.60.00

7616.99.91.10

7616.99.91.90

7616.99.92.00

7616.99.99.00

25999Tuangan perunggu 7403.22.00.00003 27320.0106

25999Tuangan tuangan seng dan paduannya 7901.20.00.00004 27320.0107

25999Tuangan tembaga dan paduannya 7419.91.00.90005 27320.0108

25999Tuangan timah (tin) dan paduannya 8001.20.00.00006 27320.0109

25999Tuangan timbal (lead) dan paduannya 7806.00.90.90007 27320.0110

25999Tuangan nikel dan paduannya 7507.12.00.00008 27320.0111

7508.90.90.90
Engsel dan kunci dari logam bukan besi atau baja05 ..

25999Engsel logam bukan besi atau baja 8302.10.00.0000105 .. 28939.0201

25999Gerendel logam bukan besi atau baja 8302.30.10.00002 28939.0202

8302.41.31.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42999 Barang logam ytdl (termasuk jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja; bola penggerinda dan barang sejenisnya untuk
menggiling, dari besi atau baja; talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya, dari seng; rak topi,
kaitan topi dari logam tidak mulia, dan yang lainnya; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia; pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia;
papan isyarat dari logam tidak mulia)

:

Engsel dan kunci dari logam bukan besi atau baja05 ..

Gerendel logam bukan besi atau baja 8302.42.20.00002..

8302.49.91.00

25999Kunci logam bukan besi atau baja 8301.20.00.00003 28939.0203

8301.30.00.00

25999Anak kunci logam bukan besi atau baja 8301.70.00.00004 28939.0204

25999Engsel dan kunci lainnya dari logam bukan besi atau baja -999 28939.0299

25999Peralatan lainnya sejenis engsel, kunci dll dari logam untuk bangunan
furniture dan lainnya

8301.30.00.0000006 .. 28939.9700

Paku, mur, baut dan sejenis dari logam lainnya selain besi, baja, tembaga atau alumunim07 ..

25999Paku dari logam lainnya 7907.00.99.1000107 .. 28993.9701

25999Pasak dari logam lainnya 7907.00.99.10002 28993.9702

25999Sekrup dari logam lainnya 7907.00.99.10003 28993.9703

25999Baut dan mur dari logam lainnya 7508.90.30.00004 28993.9704

7907.00.99.10

25999Paku, mur, baut dan sejenis lainnya dari logam lainnya selain bes, baja,
tembaga atau alumunim

-999 28993.9799

Wadah lainnya dari logam ytdl08 ..

25999Tabung lipat (collapsible tube) 8007.00.99.1000108 .. 28994.9701

25999Selongsong batery kering 7907.00.99.10002 28994.9702

25999Tangki dan tempat penyimpanan semacamnya dari tembaga 7419.91.00.20003 28994.9799

7419.99.90.20

25999Tabung penyimpanan produk obat dari seng 7907.00.99.10004 28994.9799
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42999 Barang logam ytdl (termasuk jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja; bola penggerinda dan barang sejenisnya untuk
menggiling, dari besi atau baja; talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya, dari seng; rak topi,
kaitan topi dari logam tidak mulia, dan yang lainnya; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia; pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia;
papan isyarat dari logam tidak mulia)

:

Jepitan logam09 ..

25999Jepitan logam untuk keperluan rumah tangga 7616.10.90.0000109 .. 28999.0101

25999Jepitan logam untuk rambut 7616.10.90.00002 28999.0102

25999Jepitan logam untuk pengikal dan pengikat rambut 7616.10.90.00003 28999.0103
Barang hiasan rumah tangga dari bukan logam mulia10 ..

25999Barang keperluan rias dari bukan logam mulia 7326.90.99.9000110 .. 36915.0101

25999Tempat cerutu dan sigaret dari bukan logam mulia 7326.90.91.00002 36915.0102

7419.99.50.00

7616.99.91.90

7907.00.91.00

25999Tempat sirih dari bukan logam mulia 7326.90.99.90003 36915.0103

25999Pematik api dari bukan logam mulia 7326.90.99.90004 36915.0104

25999Tempat lilin dari bukan logam mulia 7326.90.99.90005 36915.0107

25999Lampu dari bukan logam mulia 7326.90.99.90006 36915.0108

25999Hiasan dinding dari bukan logam mulia 7326.90.99.90007 36915.0109

25999Vas bunga dari bukan logam mulia 7326.90.99.90008 36915.0110

25999Kotak cindera mata dari bukan logam mulia 7326.90.99.90009 36915.0111

25999Genta pintu dari bukan logam mulia 8306.10.20.00010 36915.0114

8306.10.90.00

25999Piala dari bukan logam mulia 7326.90.99.90011 36915.0201

25999Medali dari bukan logam mulia 7326.90.99.90012 36915.0202

25999Noveltis dari bukan logam mulia 7326.90.99.90013 36915.0204

25999Piringan dari bukan logam mulia 7326.90.99.90014 36915.0205

25999Barang hiasan rumah tangga lainnya dari bukan logam mulia 7326.90.99.90999 36915.0199
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42999 Barang logam ytdl (termasuk jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja; bola penggerinda dan barang sejenisnya untuk
menggiling, dari besi atau baja; talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya, dari seng; rak topi,
kaitan topi dari logam tidak mulia, dan yang lainnya; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia; pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia;
papan isyarat dari logam tidak mulia)

:

Barang-barang dalam subkelas 42999 dari tembaga11 ..

25999Anoda penyepuh dari tembaga 7419.91.00.3000111 .. -

7419.99.90.10

25999Pembuluh, pipa dan alat kelengkapannya dari tembaga 7419.99.90.90002 -

25999Kain kasa, anyaman kisi dan anyaman jala dari tembaga 7419.99.31.00003 -

7419.99.39.00

25999Pegas tembaga 7419.99.40.00004 -
Barang-barang dalam subkelas 42999 dari timbal12 ..

25999Batang, batang kecil, profil dan kawat dari timbal 7806.00.20.0000112 .. -

25999Pembuluh, pipa dan alat kelengkapannya dari timbal 7806.00.30.00002 -

25999Anoda penyepuh dari timbal 7806.00.90.10003 -

25999Wol timbal dan cicin timbal 7806.00.90.10004 -

25999Barang-barang dalam subkelas 42999 dari timbal lainnya 7806.00.90.90999 -
Barang-barang dalam subkelas 42999 dari seng13 ..

25999Talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan bagian lainnya bangunan
dari seng

7907.00.30.0000113 .. -

25999Pembuluh, pipa dan alat kelengkapannya dari seng 7907.00.40.00002 -

25999Pelat anoda dari seng 7907.00.99.10003 -

25999Pelat stensil dari seng 7907.00.99.10004 -

25999Peralatan rumah tangga dan bagiannya dari seng 7907.00.92.00005 -

25999Asbak dari seng 7907.00.91.00006 -

Barang-barang dalam subkelas 42999 dari seng lainnya 7907.00.99.90
Barang-barang dalam subkelas 42999 dari nikel14 ..

25999Kain kasa, anyaman kisi dan anyaman jala dari nikel 7508.10.00.0000114 .. -

25999Pembuluh, pipa dan alat kelengkapannya dari nikel 7507.11.00.00002 -

25999Anoda penyepuh dari nikel 7508.90.50.00003 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42999 Barang logam ytdl (termasuk jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja; bola penggerinda dan barang sejenisnya untuk
menggiling, dari besi atau baja; talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya, dari seng; rak topi,
kaitan topi dari logam tidak mulia, dan yang lainnya; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia; pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia;
papan isyarat dari logam tidak mulia)

:

Barang-barang dalam subkelas 42999 dari nikel14 ..

25999Saringan untuk mesin cetak dari nikel 7508.90.90.10004.. 28991.9702

25999Barang-barang lainnya dalam subkelas 42999 dari nikel 7508.90.90.90999 -
Barang-barang dalam subkelas 42999 dari timah15 ..

25999Pelat, lembaran dan strip dengan ketebalan > 0.2 mm dari timbal 8007.00.20.0000115 .. -

25999Foil dengan ketebalan <= 0.2 mm dari timah 8007.00.30.00002 -

25999Bubuk dan serpih timbal 8007.00.30.00003 -

25999Pembuluh, pipa dan alat kelengkapannya dari timah 8007.00.40.00004 -

25999Asbak dari timah 8007.00.91.00005 -

25999Peralatan rumah tangga dan bagiannya dari timah 8007.00.92.00006 -

25999Barang-barang lainnya dalam subkelas 42999 dari timah 8007.00.99.90999 -
Hasil ikutan barang logam ytdl98 ..

25999Hasil ikutan industri peralatan lainnya dari logam -00198 .. 28939.9800

25999Hasil ikutan industri barang logam lainnya -002 28999.9800

25999Hasil ikutan industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi
lainnya

-003 28119.9800

25999Hasil ikutan industri pengecoran logam bukan besi -004 27320.9800
Barang logam lainnya ytdl99 ..

25999Papan nama dari logam -00199 .. 28999.0122

8310.00.00.0036999.0401

25999Papan isyarat dari logam 8310.00.00.00002 36999.0402

25999Papan alamat dari logam 8310.00.00.00003 36999.0403

25999Jangkar -004 28999.0124

7316.00.00.0035112.0202

25999Macam-macam huruf 8310.00.00.00005 28999.0105

25999Curtain rod -006 28999.0106
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42999 Barang logam ytdl (termasuk jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja; bola penggerinda dan barang sejenisnya untuk
menggiling, dari besi atau baja; talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya, dari seng; rak topi,
kaitan topi dari logam tidak mulia, dan yang lainnya; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia; pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia;
papan isyarat dari logam tidak mulia)

:

Barang logam lainnya ytdl99 ..

25999Hanger (gantungan pakaian) -007.. 28999.0108

25999Bel pintu bukan listrik 8306.10.90.00008 28999.0114

25999Sepatu kuda 7326.90.70.00009 28999.0118

25999Perangkap tikus 7326.90.99.20010 28999.0119

25999Alas setrika -011 28999.0121

25999Asbak dari aluminium 7615.10.90.00012 28999.0111

36915.0105

25999Perlengkapan pemadam kebakaran (untuk selang) dari logam 7419.91.00.10013 28992.0113

7419.99.90.10

25999Bola penggerinda dan semacamnya dari besi atau baja 7325.91.00.00014 -

7326.11.00.00

25999Pembuluh fleksibel dari bukan logam mulia 8307.10.00.00015 -

8307.90.00.00

25999Kawat logam yang terbuka lainnya 7326.20.90.00016 28995.9799

25999Baja tempa bentuk lainnya 7326.19.00.00017 28910.0300

25999Barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya -018 28119.0100

25999Kandang unggas dari kawat baja atau besi 7326.20.50.00019 -

25999Sirip kemudi kapal 7326.90.10.00020 -

25999Kelem baja stainless dirakit dengan karet untuk kegunaan pipa besi tuang
tanpa sambungan dan alat kelengkapan pipa

7326.90.30.00021 -

25999Pembakar bunsens 7326.90.60.00022 -

25999Cerek dan cawan pengumpul lateks 7326.90.99.10023 -

25999Peralatan masak atau pemanas bukan untuk keperluan rumah tangga 7419.99.60.00024 -

25999Barang logam untuk keperluan keagamaan 7419.99.70.00025 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          42 Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan peralatannya:

Kelompok  429 Produk logam pabrikasi lainnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Barang logam lainnyaKelas   4299 :

Subkelas  42999 Barang logam ytdl (termasuk jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja; bola penggerinda dan barang sejenisnya untuk
menggiling, dari besi atau baja; talang, bubungan atap, rangka langit-langit dan komponen bangunan pabrikasi lainnya, dari seng; rak topi,
kaitan topi dari logam tidak mulia, dan yang lainnya; penutup pintu otomatis dari logam tidak mulia; pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia;
papan isyarat dari logam tidak mulia)

:

Barang logam lainnya ytdl99 ..

25999Peralatan kantor dari logam lainnya -026.. 28992.0199

Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar dari kawat aluminium 7616.91.00.00-

Lonceng, genta, gong atau sejenisnya untuk sepeda 8306.10.10.00

25999Kawat senar -027 28995.9702

25999Barang logam lainnya ytdl -999 28999.0199

7326.20.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin piston pembakaran dalam, selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udaraKelas   4311 :

Subkelas  43110 Mesin piston pembakaran dalam, selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udara:

Mesin penggerak kendaraan air01 ..

28112Mesin tempel untuk kendaraan air 8407.21.10.0000101 .. -

8407.21.90.00

28112Mesin penggerak kendaraan air lainnya 8407.29.20.00999 -

8407.29.90.10

8407.29.90.90
Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar, selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udara02 ..

28112Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar untuk
lokomotif kereta api dan trem

8407.90.10.0000102 .. -

28112Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar
stasioner dengan poros dan baling-baling

8407.90.20.00002 -

28112Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar untuk
mesin lainnya

8407.90.90.00999 -

Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel) untuk kendaraan dan mesin lainnya03 ..

28112Mesin diesel atau semi diesel untuk kendaraan air 8408.10.10.0000103 .. -

8408.10.20.00

8408.10.90.10

8408.10.90.90

28112Mesin diesel atau semi diesel untuk lokomotif kereta api dan trem 8408.90.50.20002 -

8408.90.99.10

28112Mesin diesel atau semi diesel untuk mesin pengolah tanah 8408.90.50.30003 -

8408.90.91.00

28112Mesin diesel atau semi diesel untuk mesin lainnya 8408.90.10.00999 -

8408.90.50.90

8408.90.99.90
Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (motor diesel/semi diesel) berdasarkan daya04 ..

28112Motor diesel stationary < 30 pk -00104 .. 29112.0101

28112Motor diesel stationary antara 30 pk - 500 pk -002 29112.0102

28112Motor diesel stationary antara 501 pk - 1000 pk -003 29112.0103
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin piston pembakaran dalam, selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udaraKelas   4311 :

Subkelas  43110 Mesin piston pembakaran dalam, selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udara:

Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (motor diesel/semi diesel) berdasarkan daya04 ..

28112Motor diesel stationary > 1000 pk -004.. 29112.0104
Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1000 cc berdasarkan daya05 ..

28112Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder tidak melebihi 1000 cc berdasarkan daya < 8 kw

-00105 .. 29112.0201

28112Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder tidak melebihi 1000 cc berdasarkan daya >= 8 kw

-002 29112.0202

Motor bakar dengan bahan bakar lainnya selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udara06 ..

28112Motor bakar dengan bahan bakar methanol/alkohol -00106 .. 29112.0301

28112Motor bakar dengan bahan bakar gas -002 29112.0302

28112Motor bakar dengan bahan bakar lainya -999 29112.0399

28112Hasil ikutan industri motor pembakaran dalam -00098 .. 29112.9800

Mesin piston pembakaran dalam dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotorKelas   4312 :

Subkelas  43121 Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1000 cc:

29100Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder tidak lebih dari  50 cc

8407.31.00.0000001 .. -

Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder antarai  50 - 110 cc02 ..

29100Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder antara  50 - 110 cc untuk traktor

8407.32.11.0000102 .. -

29100Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder antara  50 - 110 cc lainnya

8407.32.19.00999 -

Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder antarai  110 - 250 cc03 ..

29100Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder antara  110 - 250 cc untuk traktor

8407.32.21.0000103 .. -

29100Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder antara  110 - 250 cc lainnya

8407.32.29.00999 -

Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder antarai  250 - 1000 cc04 ..

29100Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder antara  250 - 1000 cc untuk traktor

8407.33.10.0000104 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin piston pembakaran dalam dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotorKelas   4312 :

Subkelas  43121 Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1000 cc:

Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder antarai  250 - 1000 cc04 ..

29100Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas
silinder antara  250 - 1000 cc lainnya

8407.33.90.00999.. -

Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga05 ..

30912Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik untuk kendaraan
bermotor roda dua dan tiga  dengan kapasitas silinder antara  50 - 110 cc

8407.32.12.0000105 .. -

30912Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik untuk kendaraan
bermotor roda dua dan tiga  dengan kapasitas silinder antara  110 - 250
cc

8407.32.22.00002 -

30912Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik untuk kendaraan
bermotor roda dua dan tiga  dengan kapasitas silinder antara  250 - 1000
cc

8407.33.20.00003 -

30912Mesin 2 tak untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga 8407.32.12.0000006 .. 35912.0201

8407.32.22.00

8407.33.20.00

30912Mesin 4 tak untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga 8407.32.12.0000007 .. 35912.0202

8407.32.22.00

8407.33.20.00

Subkelas  43122 Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder melebihi 1000 cc:

Mesin piston untuk traktor01 ..

29100Mesin piston untuk traktor yang dikendalikan dengan berjalan kaki 8407.34.40.0000101 .. -

8407.34.91.00

29100Mesin piston untuk traktor 8407.34.50.00002 -

8407.34.92.00

30912Mesin piston untuk sepeda motor 8407.34.60.0000002 .. -

8407.34.93.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin piston pembakaran dalam dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotorKelas   4312 :

Subkelas  43122 Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, dengan kapasitas silinder melebihi 1000 cc:

Motor bensin (petrol engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih03 ..

29100Motor bensin (petrol engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih
dengan kapasitas silinder melebihi 1000 cc - 2000 cc

8407.34.71.0000103 .. 34300.0202

8407.34.94.00

29100Motor bensin (petrol engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih
dengan kapasitas silinder melebihi 2000 cc - 3000 cc

8407.34.72.00002 34300.0202

8407.34.95.00

29100Motor bensin (petrol engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih
dengan kapasitas silinder melebihi 3000 cc

8407.34.73.00003 34300.0202

8407.34.99.00

Subkelas  43123 Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi, dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan selain kereta api atau trem yang
bergerak diatas rel

:

Mesin diesel (diesel engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih01 ..

29100Mesin diesel (diesel engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih
dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2000 cc

8408.20.21.0000101 .. 34300.0201

8408.20.94.00

29100Mesin diesel (diesel engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih
dengan kapasitas silinder melebihi 2000 cc - 3500 cc

8408.20.22.00002 34300.0201

8408.20.95.00

29100Mesin diesel (diesel engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih
dengan kapasitas silinder melebihi 3500 cc - 20000 cc

8408.20.23.10003 34300.0201

8408.20.96.10

29100Mesin diesel (diesel engine) untuk kendaraan roda empat atau lebih
dengan kapasitas silinder melebihi 20000 cc

8408.20.23.20004 34300.0201

8408.20.96.20

29100Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi, dari jenis yang
digunakan untuk traktor yang dikendalikan dengan berjalan kaki

8408.20.10.0000002 .. -

8408.20.93.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin piston pembakaran dalam dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotorKelas   4312 :

Subkelas  43123 Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi, dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan selain kereta api atau trem yang
bergerak diatas rel

:

29100Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi, dari jenis yang
digunakan untuk penggerak kendaraan selain kereta api atau trem yang
bergerak di atas rel lainnya

8408.20.21.0000099 .. -

8408.20.22.00

8408.20.23.10

8408.20.23.20

8408.20.94.00

8408.20.95.00

8408.20.96.10

8408.20.96.20

Motor dan mesin untuk pesawat udara dan pesawat ruang angkasa; gir peluncur pesawat udara; deck-arrestor atau gir semacam itu, dan pesawat latih
terbang di darat

Kelas   4313 :

Subkelas  43131 Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar untuk pesawat udara:

30300Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar untuk
pesawat udara

8407.10.00.0000000 .. 35301.0801

Subkelas  43132 Turbo-jet dan turbo-propeller:

Turbo-jet01 ..

30300Turbo-jet untuk pesawat udara 8411.11.00.0000101 .. 35301.0802

8411.12.00.00

30300Turbo-jet untuk selain pesawat udara 8411.11.00.00002 -

8411.12.00.00
Turbo-propeller02 ..

30300Turbo-propeller untuk pesawat udara 8411.21.00.0000102 .. 35301.0803

8411.22.00.00

30300Turbo-propeller untuk selain pesawat udara 8411.21.00.00002 -

8411.22.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Motor dan mesin untuk pesawat udara dan pesawat ruang angkasa; gir peluncur pesawat udara; deck-arrestor atau gir semacam itu, dan pesawat latih
terbang di darat

Kelas   4313 :

Subkelas  43133 Mesin reaksi selain turbo-jet:

30300Mesin reaksi selain turbo-jet untuk pesawat udara 8412.10.00.0000100 .. -

30300Mesin reaksi selain turbo-jet untuk selain pesawat udara 8412.10.00.00002 -

Subkelas  43134 Gir peluncur pesawat udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat:

28299Gir peluncur pesawat udara termasuk deck-arrestor atau gir semacamnya 8805.10.00.0000001 .. 35301.1006

28299Peralatan simulator pertempuran udara 8805.21.00.0000002 .. 35301.1006

28299Pesawat latih terbang di darat 8805.29.10.0000003 .. 35301.1006

28299Alat pendaratan lainnya 8805.29.90.0000004 .. 35301.1006

Turbin uap air dan turbin uap lainnya; turbin hidrolik dan kincir air; turbin gas selain dari turbo-jet dan turbo-propellerKelas   4314 :

Subkelas  43141 Turbin uap air dan turbin uap lainnya:

Turbin uap air dan turbin uap lainnya01 ..

28111Turbin uap air untuk penggerak kendaraan air 8406.10.00.0000101 .. 29111.0201

28111Turbin uap air bukan untuk penggerak kendaraan air 8406.81.00.00002 29111.0202

8406.82.00.00

28111Turbin uap air lainnya 8406.81.00.00999 29111.0299

8406.82.00.00

28111Hasil ikutan industri turbin uap air dan turbin uap lainnya -00098 .. 29111.9800

Subkelas  43142 Turbin hidrolik dan kincir air:

Turbin hidrolik01 ..

28111Turbin hidrolik dengan tenaga <= 1000 kw 8410.11.00.0000101 .. 29111.0203

28111Turbin hidrolik dengan tenaga antara 1000 kw - 10.000 kw 8410.12.00.00002 29111.0204

28111Turbin hidrolik dengan tenaga > 10.000 kw 8410.13.00.00003 29111.0205

28111Kincir air 8410.11.00.0000002 .. 29111.0301

8410.12.00.0029111.0399

8410.13.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Turbin uap air dan turbin uap lainnya; turbin hidrolik dan kincir air; turbin gas selain dari turbo-jet dan turbo-propellerKelas   4314 :

Subkelas  43142 Turbin hidrolik dan kincir air:

28111Hasil ikutan industri turbin hidrolik dan kincir air -00098 .. 29111.9800

Subkelas  43143 Turbin gas selain dari turbo-jet dan turbo-propeller:

Turbin gas selain dari turbo-jet dan turbo-propeller01 ..

28111Turbin gas dengan daya <= 5000 kw 8411.81.00.0000101 .. 29111.0206

28111Turbin gas dengan daya > 5000 kw 8411.82.00.00002 29111.0207

28111Turbin gas lainnya 8411.81.00.00999 35301.0804

8411.82.00.00

28111Hasil ikutan industri turbin gas selain dari turbo-jet dan turbo-propeller -00098 .. 29111.9800

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik  selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udara01 ..

28113Engine block motor bensin 8409.91.49.0000101 .. 29113.0201

28113Connecting rod motor bensin 8409.91.49.00002 29113.0204

28113Rocker arm motor bensin 8409.91.49.00003 29113.0205

28113Piston motor bensin 8409.91.46.00004 29113.0208

8409.91.47.00

28113Ring piston motor bensin 8409.91.48.00005 29113.0209

28113Cyliner head motor bensin 8409.91.45.00006 29113.0210

28113Cyliner liner motor bensin 8409.91.43.00007 29113.0211

8409.91.44.00

28113Valve motor bensin 8409.91.49.00008 29113.0212

28113Push rod motor bensin 8409.91.49.00009 29113.0213

28113Karburator motor bensin 8409.91.41.00010 29113.0214

28113Crank case motor bensin 8409.91.42.00011 29113.0107

28113Suku cadang lainnya dari mesin piston cetus api bolak-balik  selain untuk
kendaraan bermotor dan pesawat udara

8409.91.49.00999 29113.0299
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udara02 ..

28113Engine block motor diesel 8409.99.49.0000102 .. 29113.0101

28113Connecting rod motor diesel 8409.99.49.00002 29113.0104

28113Rocker arm motor diesel 8409.99.49.00003 29113.0105

28113Piston motor diesel 8409.99.46.00004 29113.0108

8409.99.47.00

28113Ring piston motor diesel 8409.99.48.00005 29113.0109

28113Cyliner head motor diesel 8409.99.45.00006 29113.0110

28113Cyliner liner motor diesel 8409.99.43.00007 29113.0111

8409.99.44.00

28113Valve motor diesel 8409.99.49.00008 29113.0112

28113Push rod motor diesel 8409.99.49.00009 29113.0113

28113Injector motor diesel 8409.99.49.00010 29113.0114

28113Injector pump motor diesel 8409.99.49.00011 29113.0115

28113Crank case motor diesel 8409.99.42.00012 29113.0207

28113Karburator motor diesel 8409.99.41.00013 29113.0214

28113Suku cadang lainnya dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi
atau berputar selain untuk kendaraan bermotor dan pesawat udara

8409.99.49.00999 29113.0199

Suku cadang motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih03 ..

29300Engine block motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.49.0000103 .. 34300.0301

8409.99.49.00

29300Connecting rod motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.49.00002 34300.0304

8409.99.49.00

29300Rocker arm motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.49.00003 34300.0305

8409.99.49.00

29300Carter/ oil pan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda 8409.91.49.00004 34300.0307
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih03 ..

empat atau lebih00403 ..

8409.99.49.00

29300Piston motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat
atau lebih

8409.91.46.00005 34300.0309

8409.91.47.00

8409.99.46.0034300.0308

8409.99.47.00

29300Ring piston motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.99.46.00006 34300.0309

8409.99.47.00

29300Cyliner head motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.45.00007 34300.0310

8409.99.45.00

29300Cyliner linner motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.43.00008 34300.0311

8409.91.44.00

8409.99.43.00

8409.99.44.00

29300Klep motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat
atau lebih

8409.91.49.00009 34300.0312

8409.99.49.00

29300Push rod motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.49.00010 34300.0313

8409.99.49.00

29300Water hose and pipe motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor
roda empat atau lebih

8409.91.49.00011 34300.0314

8409.99.49.00

29300Radiator hose and clamp motor pembakaran dalam untuk kendaraan 8409.91.49.00012 34300.0315
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih03 ..

bermotor roda empat atau lebih01203 ..

8409.99.49.00

29300Oil seal motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat
atau lebih

8409.91.49.00013 34300.0316

8409.99.49.00

29300Air cleaner motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.49.00014 34300.0317

8409.99.49.00

29300Karburator motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.41.00015 34300.0318

8409.99.41.00

29300Fuel supply motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.49.00016 34300.0319

8409.99.49.00

29300Fuel hose motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
empat atau lebih

8409.91.49.00017 34300.0320

8409.99.49.00

29300Fan belt motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat
atau lebih

8409.91.49.00018 34300.0321

8409.99.49.00

29300Suku cadang motor pembakaran dalam lainnya untuk kendaraan bermotor
roda empat atau lebih

8409.91.49.00999 34300.0399

8409.99.49.00
Suku cadang motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga04 ..

30912Cyliner head cover motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor
roda dua dan tiga

8409.91.35.0000104 .. 35912.0303

8409.99.34.00

30912Cyliner head motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda 8409.91.35.00002 35912.0304
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga04 ..

dua dan tiga00204 ..

8409.99.34.00

30912Cyliner liner motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
dua dan tiga

8409.91.34.00003 35912.0305

8409.99.33.00

30912Connecting rod motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
dua dan tiga

8409.91.39.00004 35912.0307

8409.99.39.00

30912Chain motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan
tiga

8409.91.39.00005 35912.0309

8409.99.39.00

30912Oil seal motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua
dan tiga

8409.91.39.00006 35912.0310

8409.99.39.00

30912Push rod motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua
dan tiga

8409.91.39.00007 35912.0311

8409.99.39.00

30912Piston motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan
tiga

8409.91.37.00008 35912.0312

8409.99.35.00

30912Piston ring motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua
dan tiga

8409.91.38.00009 35912.0313

8409.99.36.00

30912Klep motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan
tiga

8409.91.39.00010 35912.0314

8409.99.39.00

30912Karburator motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua
dan tiga

8409.91.31.00011 35912.0315
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga04 ..

Karburator motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua
dan tiga

8409.99.31.00011..

30912Radiator motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua
dan tiga

8409.91.39.00012 35912.0316

8409.99.39.00

30912Fuel supply motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda
dua dan tiga

8409.91.39.00013 35912.0317

8409.99.39.00

30912Fuel hose motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua
dan tiga

8409.91.39.00014 35912.0318

8409.99.39.00

30912Air cleaner motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua
dan tiga

8409.91.39.00015 35912.0319

8409.99.39.00

30912Blok silinder, crank case motor pembakaran dalam untuk kendaraan
bermotor roda dua dan tiga

8409.91.32.00016 35912.0301

8409.99.32.00

30912Suku cadang motor pembakaran dalam lainnya untuk kendaraan bermotor
roda dua dan tiga

8409.91.39.00999 35912.0302

8409.99.39.0035912.0399
Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk kendaraan air (kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan
sejenisnya, kapal penangkap ikan dan kapal pabrik, yacht, sampan, kano, kapal penarik dan pendorong, kapal suar, kapal pemadam, kapal
keruk, crane terapaung, dok terapung, flatform terapaung, flatform pengeboran di bawah air,kapal perang dan kapal penyelamat)

05 ..

28113Blok silinder, crank case dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk
kendaraan air dan sejenisnya

8409.91.51.0000105 .. -

8409.91.61.00

28113Silinder liner dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk kendaraan air
dan sejenisnya

8409.91.52.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk kendaraan air (kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan
sejenisnya, kapal penangkap ikan dan kapal pabrik, yacht, sampan, kano, kapal penarik dan pendorong, kapal suar, kapal pemadam, kapal
keruk, crane terapaung, dok terapung, flatform terapaung, flatform pengeboran di bawah air,kapal perang dan kapal penyelamat)

05 ..

Silinder liner dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk kendaraan air
dan sejenisnya

8409.91.53.00002..

8409.91.62.00

8409.91.63.00

28113Piston dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk kendaraan air dan
sejenisnya

8409.91.54.00003 -

8409.91.55.00

8409.91.64.00

8409.91.65.00

28113Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk kendaraan air
lainnya

8409.91.59.00999 -

8409.91.69.00
Suku cadang dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar untuk kendaraan air (kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri,
kapal kargo, tongkang dan sejenisnya, kapal penangkap ikan dan kapal pabrik, yacht, sampan, kano, kapal penarik dan pendorong, kapal suar,
kapal pemadam, kapal keruk, crane terapaung, dok terapung, flatform terapaung, flatform pengeboran di bawah air,kapal perang dan kapal
penyelamat)

06 ..

28113Blok silinder, crank case dari mesin piston pembakaran dalam nyala
kompresi atau berputar untuk kendaraan air dan sejenisnya

8409.99.51.0000106 .. -

8409.99.61.00

28113Silinder liner dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau
berputar untuk kendaraan air dan sejenisnya

8409.99.52.00002 -

8409.99.53.00

8409.99.62.00

8409.99.63.00

28113Piston dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar
untuk kendaraan air dan sejenisnya

8409.99.54.00003 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar untuk kendaraan air (kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri,
kapal kargo, tongkang dan sejenisnya, kapal penangkap ikan dan kapal pabrik, yacht, sampan, kano, kapal penarik dan pendorong, kapal suar,
kapal pemadam, kapal keruk, crane terapaung, dok terapung, flatform terapaung, flatform pengeboran di bawah air,kapal perang dan kapal
penyelamat)

06 ..

Piston dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar
untuk kendaraan air dan sejenisnya

8409.99.55.00003..

8409.99.64.00

8409.99.65.00

28113Suku cadang dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau
berputar untuk kendaraan air lainnya

8409.99.59.00999 -

8409.99.69.00
Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya07 ..

28113Karburator dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya 8409.91.11.0000107 .. -

8409.91.21.00

8409.91.71.00

28113Blok silinder dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya 8409.91.12.00002 -

8409.91.22.00

8409.91.72.00

28113Silinder liner dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya 8409.91.13.00003 -

8409.91.14.00

8409.91.23.00

8409.91.44.00

8409.91.73.00

8409.91.74.00

28113Silinder head dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya 8409.91.15.00004 -

8409.91.25.00

8409.91.75.00

28113Piston dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya 8409.91.16.00005 -

8409.91.17.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya07 ..

Piston dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya 8409.91.26.00005..

8409.91.27.00

8409.91.76.00

8409.91.77.00

28113Ring piston dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin lainnya 8409.91.18.00006 -

8409.91.28.00

8409.91.78.00

28113Suku cadang lainnya dari mesin piston cetus api bolak-balik untuk mesin
lainnya

8409.91.19.00999 -

8409.91.29.00

8409.91.79.00
Suku cadang dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar untuk mesin lainnya08 ..

28113Karburator dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau
berputar untuk mesin lainnya

8409.99.11.0000108 .. -

8409.99.21.00

8409.99.71.00

28113Blok silinder dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau
berputar untuk mesin lainnya

8409.99.12.00002 -

8409.99.22.00

8409.99.72.00

28113Silinder liner dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau
berputar untuk mesin lainnya

8409.99.13.00003 -

8409.99.14.00

8409.99.23.00

8409.99.24.00

8409.99.73.00

8409.99.74.00

28113Silinder head dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau 8409.99.15.00004 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar:

Suku cadang dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar untuk mesin lainnya08 ..

berputar untuk mesin lainnya00408 ..

8409.99.25.00

8409.99.75.00

28113Piston dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau berputar
untuk mesin lainnya

8409.99.16.00005 -

8409.99.17.00

8409.99.26.00

8409.99.27.00

8409.99.76.00

8409.99.77.00

28113Ring piston dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau
berputar untuk mesin lainnya

8409.99.18.00006 -

8409.99.28.00

8409.99.78.00

28113Suku cadang lainnya dari mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi
atau berputar untuk mesin lainnya

8409.99.19.00999 29113.9799

8409.99.29.00

8409.99.79.00

28113Hasil ikutan industri suku cadang produk dalam subkelas 43151 -00098 .. -

29300

3091235913.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  431 Mesin dan turbin dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314Kelas   4315 :

Subkelas  43152 Suku cadang mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar untuk pesawat udara:

30300Suku cadang mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau
berputar untuk pesawat udara

8409.10.00.0000000 .. -

Subkelas  43153 Suku cadang barang dari subkelas 43141:

28113Suku cadang untuk turbin uap 8406.90.00.0000001 .. 29113.0302

28113Hasil ikutan industri suku cadang untuk turbin uap -00098 .. 35913.9800

28113Suku cadang untuk turbin uap lainnya 8406.90.00.0000099 .. 29113.0399

Subkelas  43154 Suku cadang untuk barang dari subkelas 43142, termasuk regulatornya:

28113Suku cadang untuk turbin air 8410.90.00.0000001 .. 29113.0301

28113Hasil ikutan industri suku cadang untuk turbin air -00098 .. 35913.9800

28113Suku cadang untuk turbin air lainnya 8410.90.00.0000099 .. 29113.0399

Subkelas  43155 Suku cadang turbo-jet dan turbo-propeller:

30300Suku cadang turbo-jet dan turbo-propeller 8411.91.00.0000000 .. -

Subkelas  43156 Suku cadang barang dari subkelas 43143:

28113Suku cadang untuk turbin gas 8411.99.00.0000001 .. 29113.0303

28113Hasil ikutan industri suku cadang untuk turbin gas -00098 .. 35913.9800

28113Suku cadang untuk turbin gas lainnya 8411.99.00.0000099 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin dan motor tenaga hidrolik dan pneumatikKelas   4321 :

Subkelas  43211 Mesin dan motor tenaga hidrolik dan tenaga pneumatik gerak linier (silinder):

28120Mesin dan motor tenaga hidrolik gerak linier (silinder) 8412.21.00.0000001 .. 29120.0501

28120Mesin dan motor tenaga pneumatik gerak linier (silinder) 8412.31.00.0000002 .. 29120.0502

28120Mesin uap 8412.31.00.0000003 .. 29111.0100

28120Hasil ikutan industri mesin dan motor tenaga hidrolik dan pneumatik gerak
linier (silinder) termasuk mesin uap

-00098 .. 29111.9800

Subkelas  43219 Mesin dan motor tenaga hidrolik dan pneumatik lainnya:

28120Kincir angin -00001 .. 29111.0399

29111.0302

28120Mesin dan motor tenaga hidrolik lainnya 8412.29.00.0000002 .. 29120.0599

28120Mesin dan motor tenaga pneumatik lainnya 8412.39.00.0000003 .. 29120.0599

28120Hasil ikutan industri mesin dan motor tenaga hidrolik dan pneumatik
lainnya termasuk kincir angin

-00098 .. 29111.9800

28120Mesin dan motor tenaga hidrolik dan pneumatik lainnya ytdl 8412.80.00.0000099 .. 29120.0599

Pompa untuk cairan; elevator cairanKelas   4322 :

Subkelas  43220 Pompa untuk cairan; elevator cairan:

Pompa Untuk Cairan01 ..

28130Pompa bahan bakar minyak atau pelumas yang digunakan di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

8413.11.00.0000101 .. 29120.0101

28130Electric pump (pompa listrik) 8413.19.00.00002 29120.0109

28130Pompa tangan air 8413.20.10.00003 29120.0120

28130Pompa tangan lainnya 8413.20.90.00004 29120.0120

28130Pompa air, bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin
piston pembakaran dalam jenis bolak-balik atau berputar untuk kendaraan
bermotor aangkutan penumpang, mobil dan sejenisnya dan kendaraan
bermotor angkutan barang

8413.30.12.00005 -

28130Pompa air, bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin
piston pembakaran dalam jenis bolak-balik atau berputar untuk kendaraan
lainnya

8413.30.19.00006 -

28130Pompa air, bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin 8413.30.21.00007 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pompa untuk cairan; elevator cairanKelas   4322 :

Subkelas  43220 Pompa untuk cairan; elevator cairan:

Pompa untuk cairan01 ..

piston pembakaran dalam jenis sentrifugal untuk kendaraan bermotor
aangkutan penumpang, mobil dan sejenisnya dan kendaraan bermotor
angkutan barang

00701 ..

28130Pompa air, bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin
piston pembakaran dalam jenis sentrifugal untuk kendaraan lainnya

8413.30.29.00008 -

28130Pompa air, bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin
piston pembakaran dalam jenis lainnya untuk kendaraan bermotor
aangkutan penumpang, mobil dan sejenisnya dan kendaraan bermotor
angkutan barang

8413.30.92.00009 -

28130Pompa air, bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin
piston pembakaran dalam jenis lainnya untuk kendaraan lainnya

8413.30.99.00010 -

28130Pompa beton 8413.40.00.00011 29120.0140

28130Pompa displasemen positif bolak-balik 8413.50.30.00012 29120.0130

8413.50.40.00

8413.50.90.00

28130Pompa displasemen positif berputar elektrik 8413.60.30.10013 -

28130Pompa displasemen positif berputar bukan elektrik 8413.60.30.20014 -

28130Pompa displasemen positif berputar lainnya 8413.60.40.00015 -

8413.60.90.00

28130Pompa air sentrifugal single stage poros tunggal penyedot horisontal 8413.70.11.00016 29120.0111

8413.70.19.00

28130Pompa air sentrifugal lainnya 8413.70.41.10017 29120.0111

8413.70.41.20

8413.70.49.00

8413.70.51.00

8413.70.59.00

8413.70.91.00

8413.70.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pompa untuk cairan; elevator cairanKelas   4322 :

Subkelas  43220 Pompa untuk cairan; elevator cairan:

Pompa untuk cairan01 ..

28130Pompa air sentrifugal submersible 8413.70.31.00018.. 29120.0111

8413.70.39.00

28130Pompa rotari 8413.81.11.10019 29120.0112

8413.81.11.20

8413.81.12.00

8413.81.19.00

28130Pompa pengangat air limbah 8413.81.11.10020 29120.0152

8413.81.11.20

8413.81.12.00

8413.81.19.00

28130Pompa air dalam 8413.81.11.10021 29120.0153

8413.81.11.20

8413.81.12.00

8413.81.19.00

28130Pompa lainnya untuk cairan 8413.81.11.10999 29120.0199

8413.81.11.20

8413.81.12.00

8413.81.19.00
Elevator cairan02 ..

28130Elevator cairan elektrik 8413.82.00.1000102 .. 29120.0151

28130Elevator cairan bukan elektrik 8413.82.00.20002 29120.0151
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pompa udara atau pompa vakum; kompresor udara atau kompresor gas lainnyaKelas   4323 :

Subkelas  43230 Pompa udara atau pompa vakum; kompresor udara atau kompresor gas lainnya:

Pompa vakum atau pompa udara01 ..

28130Pompa vakum 8414.10.00.0000101 .. 29120.0201

28130Pompa udara yang dijalankan dengan tangan atau kaki 8414.20.10.00002 29120.0202

28130Pompa udara yang dijalankan dengan tangan atau kaki lainnya 8414.20.90.00003 29120.0202

28130Pompa udara lainnya 8414.80.50.00999 29120.0209
Kompresor udara yang dipasang pada perlengkapan pendingin02 ..

28130Kompresor untuk mesin pengatur suhu udara pada otomotif 8414.30.20.0000102 .. 29120.0210

28130Kompresor sealed unit untuk mesin pengatur suhu udara (AC) 8414.30.30.00002 29120.0219

28130Kompresor untuk mesin pengatur suhu udara lainnya 8414.30.40.00999 29120.0219

8414.30.90.00-

28130Kompresor beroda 8414.40.00.0000003 .. 29120.0211
Hood dengan sisi horisontal04 ..

28130Hood dengan saringan kabiner laminer airflow 8414.80.13.0000104 .. -

28130Hood dengan saringan lainnya 8414.80.14.00002 -

28130Hood tanpa saringan untuk keperluan industri 8414.80.15.00003 -

28130Hood tanpa saringan tidak cocok untuk keperluan industri 8414.80.19.00004 -

28130Hood untuk generator piston bebas untuk turbin gas 8414.80.30.0000005 .. -
Kompresor udara atau kompresor gas lainnya06 ..

28130Kompresi gas yang cocok untuk pengeboran minyak 8414.80.41.0000106 .. 29120.0219

28130Kompresor turbo super charger 8414.80.49.00002 29120.0212

28130Kompresor untuk bahan bakar gas (SPBG) 8414.80.49.00003 29120.0219

28130Kompresor udara atau kompresor gas lainnya ytdl 8414.80.49.00999 29120.0219

8414.80.90.00

28130Hasil ikutan industri pompa dan kompresor -00098 .. 29120.9820
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnyaKelas   4324 :

Subkelas  43240 Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya:

Katup pengurang tekanan01 ..

28130Katup pengurang tekanan dari besi atau baja 8481.10.11.0000101 .. 29120.0599

8481.10.19.00-

28130Katup pengurang tekanan dari tembaga atau paduannya 8481.10.21.00002 29120.0599

8481.10.22.00-

28130Katup pengurang tekanan dari plastik 8481.10.91.00003 29120.0599

28130Katup pengurang tekanan dari bahan lainnya 8481.10.99.00999 29120.0599
Katup untuk transmisi oleohidrolik atau pneumatik02 ..

28130Katup pintu air hidrolik (hydraulic valve) 8481.20.10.0000102 .. 29120.0503

28130Katup pintu air udara (pneumatic valve) 8481.20.10.00002 29120.0504

28130Katup transmisi hidrolik dari tembaga dan paduannya  (hydraulic valve) 8481.20.20.00003 29120.0503

28130Katup transmisi udara dari tembaga dan paduannya (pneumatic valve) 8481.20.20.00004 29120.0504

28130Katup transmisi hidrolik dari bahan lainya (hydraulic valve) 8481.20.90.00005 29120.0503

28130Katup transmisi udara dari bahan lainnya (pneumatic valve) 8481.20.90.00006 29120.0504
Check valve / no return valve (katup satu arah)03 ..

28130Katup satu arah tipe swing dari besi tuang 8481.30.10.0000103 .. 29120.0304

28130Check valve (katup satu arah) dari tembaga atau paduannya 8481.30.20.00002 29120.0306

28130Check valve (katup satu arah) dari plastik 8481.30.30.00003 29120.0306

28130Check valve (katup satu arah) dari bahan lainnya 8481.30.90.00999 29120.0306
Katup pengaman atau pelepas04 ..

28130Katup pengaman atau pelepas dari tembaga dan paduannya 8481.40.10.0000104 .. 29120.0599

28130Katup pengaman atau pelepas dari plastik 8481.40.20.00002 29120.0599

28130Katup pengaman atau pelepas dari bahan lainnya 8481.40.90.00999 29120.0599
Katup angin untuk ban dalam05 ..

28130Katup angin untuk ban dalam dari tembaga dan paduannya 8481.80.11.0000105 .. 29120.0599

28130Katup angin untuk ban dalam dari bahan lainnya 8481.80.12.00999 29120.0599
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnyaKelas   4324 :

Subkelas  43240 Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya:

Katup angin untuk ban luar tubles06 ..

28130Katup angin untuk ban luar tubles dari tembaga dan paduannya 8481.80.13.0000106 .. 29120.0599

28130Katup angin untuk ban luar tubles dari bahan lainnya 8481.80.14.00999 29120.0599

28130Katup silinder untuk LPG dari tembaga dan paduannya 8481.80.21.0000007 .. 29120.0599

8481.80.22.00

28130Katup silinder untuk gas oksigen, hidrogen, karbondioksida dan amoniak 8481.80.21.0000008 .. 29120.0599

8481.80.22.00

28130Klep atau katup untuk tungku dan kompor gas 8481.80.30.0000009 .. 29120.0599
Katup botol air soda dan alat pengalir bir dijalankan dengan gas10 ..

28130Katup botol air soda dan alat pengalir bir dijalankan dengan gas dari
plastik

8481.80.41.0000110 .. 29120.0599

28130Katup botol air soda dan alat pengalir bir dijalankan dengan gas dari
bahan lainnya

8481.80.49.00999 29120.0599

Keran dan katup pencampur11 ..

28130Keran dan katup pencampur dari plastik 8481.80.51.0000111 .. 29120.0599

28130Keran dan katup pencampur dari bahan lainnya 8481.80.59.00999 29120.0599
Katup pipa air12 ..

28130Katup pintu dari besi tuang (gate valve) 8481.80.61.0000112 .. 29120.0301

28130Katup swing dari besi tuang (butterfly valve) 8481.80.62.00002 29120.0304

28130Katup pipa air lainnya 8481.80.63.00999 29120.0599
Hog nipple water13 ..

28130Hog nipple water dari plastik 8481.80.64.0000113 .. 29120.0599

28130Hog nipple water dari bahan lainnya 8481.80.65.00999 29120.0599
Katup sambungan nipple14 ..

28130Katup sambungan nipple dari plastik 8481.80.66.0000114 .. 29120.0599

28130Katup sambungan nipple dari bahan lainnya 8481.80.67.00999 29120.0599
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnyaKelas   4324 :

Subkelas  43240 Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya:

Katup bola (ball valve)15 ..

28130Katup bola (ball valve) dari plastik 8481.80.71.0000115 .. 29120.0303

28130Katup bola (ball valve) dari bahan lainnya 8481.80.72.00999 29120.0303

28130Katup pintu manual dari besi atau baja 8481.80.73.0000016 .. 29120.0301

8481.80.74.00-
Manifold valve17 ..

28130Manifold valve dari plastik 8481.80.75.0000117 .. 29120.0599

28130Manifold valve dari bahan lainnya 8481.80.76.00999 29120.0599
Katup yang dioperasikan secara pneumatik18 ..

28130Katup yang dioperasikan secara pneumatik dari plastik 8481.80.81.0000118 .. 29120.0504

28130Katup yang dioperasikan secara pneumatik dari bahan lainnya 8481.80.82.00999 29120.0504
Katup pemutus untuk bahan bakar kendaraan bermotor untuk penumpang, mobil dan sejenisnya dan kendaraan bermotor angkutan barang19 ..

28130Katup pemutus untuk bahan bakar kendaraan bermotor untuk
penumpang, mobil dan sejenisnya dan kendaraan bermotor angkutan
barang dari plastik

8481.80.87.0000119 .. 29120.0599

28130Katup pemutus untuk bahan bakar kendaraan bermotor untuk
penumpang, mobil dan sejenisnya dan kendaraan bermotor angkutan
barang dari bahan lainnya

8481.80.92.00999 29120.0599

28130Katup lainnya dari plastik 8481.80.83.0000020 .. 29120.0599

8481.80.84.00

8481.80.88.00

28130Katup manual lainnya dengan berat kurang dari 3 kg dengan permukaan
terbuat dari besi baja stainles atau nikel

8481.80.89.0000021 .. 29120.0599

Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya ytdl99 ..

28130Katup globe 8481.80.99.0000199 .. 29120.0302

28130Katup membrane 8481.80.99.00002 29120.0305

28130Keran air dari tembaga dan paduannya 8481.80.91.00003 -

28130Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu lainnya untuk pipa, dinding
ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya ytdl

8481.80.99.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4321 sampai ke 4324Kelas   4325 :

Subkelas  43251 Suku cadang untuk barang dari subkelas 43211 dan 43219; suku cadang dari mesin pembangkit selain turbo-jet:

28120Suku cadang untuk barang dari subkelas 43211 dan 43219 lainnya dan
bagian dari mesin pembangkit selain turbo-jet

8412.90.10.0000001 .. -

28120Suku cadang untuk mesin uap 8412.90.90.0000002 .. 29113.9701

Subkelas  43252 Suku cadang untuk barang dari subkelas 43220:

Suku cadang untuk pompa untuk cairan01 ..

28130Suku cadang untuk pompa air tangan 8413.91.10.0000101 .. 29120.0401

28130Suku cadang untuk pompa tangan lainnya 8413.91.20.00002 29120.0401

28130Suku cadang untuk pompa air sentrifugal single stage poros tunggal
penyedot horisontal

8413.91.30.00003 29120.0401

28130Suku cadang untuk pompa sentrifugal lainnya 8413.91.40.00004 29120.0401

28130Suku cadang untuk pompa untuk cairan lainnya 8413.91.90.00999 29120.0401

28130Suku cadang untuk elevator cairan 8413.92.00.0000002 .. -

Subkelas  43253 Suku cadang dari  barang dari subkelas 43230; suku cadang dari kipas angin dan hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan
kipas angin

:

Suku cadang pompa udara01 ..

28130Suku cadang pompa udara 8414.90.13.0000101 .. 29120.0401

28130Suku cadang pompa udara yang dikendalikan dengan tangan atau kaki 8414.90.14.00002 29120.0401

28130Suku cadang pompa udara lainnya 8414.90.19.00999 29120.0401
Suku cadang kompresor02 ..

28130Suku cadang kompresor yang dipasang pada mesin pengatur suhu udara 8414.90.15.0000102 .. 29120.0402

28130Suku cadang kompresor beroda 8414.90.16.00002 29120.0402

28130Suku cadang kompresor lainnya 8414.90.19.00999 29120.0402

28130Suku cadang dari kipas angin 8414.90.21.0000003 .. -

8414.90.29.00

28130Suku cadang dari hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung
dengan kipas angin

8414.90.31.0000004 .. -

8414.90.32.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4321 sampai ke 4324Kelas   4325 :

Subkelas  43254 Suku cadang dari barang subkelas 43240:

Suku cadang valve01 ..

28130Rumah untuk katup pintu air dan katup pintu 8481.90.10.0000101 .. 29120.0403

28130Bodi keran air 8481.90.21.00002 29120.0403

28130Bodi katup silinder LPG 8481.90.22.00003 29120.0403

28130Bodi katup lainnya 8481.90.23.00004 29120.0403

28130Suku cadang valve lainnya 8481.90.29.00999 29120.0403
Suku cadang dari barang subkelas 43240 lainnya02 ..

28130Bodi dan tangkai katup ban dalam dan ban luar tubles dari tembaga atau
paduannya

8481.90.31.0000102 .. -

28130Bodi dan tangkai katup ban dalam dan ban luar tubles dari bahan lainnya 8481.90.39.00002 -

28130Inti katup ban dalam dan ban luar tubles dari tembaga atau paduannya 8481.90.41.00003 -

28130Inti katup ban dalam dan ban luar tubles dari bahan lainnya 8481.90.49.00004 -

28130Suku cadang dari barang subkelas 43240 lainnya ytdl 8481.90.90.00005 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  433 Bantalan, gir, elemen gir dan kemudi, dan bagian-bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bantalan peluru dan bantalan gulungKelas   4331 :

Subkelas  43310 Bantalan peluru dan bantalan gulung:

28140Bantalan peluru 8482.10.00.0000100 .. -

28140Bantalan gulung tapered termasuk inti dan rakitannya 8482.20.00.00002 -

28140Bantalan gulung bundar 8482.30.00.00003 -

28140Bantalan gulung jarum 8482.40.00.00004 -

28140Bantalan gulung silinder 8482.50.00.00005 -

28140Bantalan peluru dan bantalan gulung lainnya termasuk kombinasi 8482.80.00.00999 -

Poros transmisi dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya; roda gaya dan puli; kopling dan poros perangkai; rantai penghubung bersambung

Kelas   4332 :

Subkelas  43320 Poros transmisi dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya; roda gaya dan puli; kopling dan poros perangkai; rantai penghubung bersambung

:

Poros transmisi dan engkol01 ..

28140Poros untuk mesin buldoser, angledoser, mesin pengolah tanah, grader,
leveller dan sejenisnya

8483.10.10.0000101 .. 29130.0101

28140Poros berputar dan poros engkol untuk sepeda motor 8483.10.24.00002 29130.0101

28140Poros berputar dan poros engkol untuk kendaraan lainnya dengan
kapasitas silinder kurang dari 2000 cc

8483.10.25.00003 29130.0101

28140Poros berputar dan poros engkol untuk kendaraan lainnya dengan
kapasitas silinder 2000 cc - 3000 cc

8483.10.26.00004 29130.0101

28140Poros berputar dan poros engkol untuk kendaraan lainnya dengan
kapasitas silinder lebih dari 3000 cc

8483.10.27.00005 29130.0101

28140Poros transmisi dan engkol untuk mesin kendaraan air 8483.10.31.00006 29130.0101

8483.10.39.00

8483.10.90.00

28140Crank shaft untuk motor diesel 8483.10.10.00007 29113.0102

8483.10.24.00

8483.10.25.00

8483.10.26.00

8483.10.27.00

8483.10.31.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  433 Bantalan, gir, elemen gir dan kemudi, dan bagian-bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Poros transmisi dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya; roda gaya dan puli; kopling dan poros perangkai; rantai penghubung bersambung

Kelas   4332 :

Subkelas  43320 Poros transmisi dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya; roda gaya dan puli; kopling dan poros perangkai; rantai penghubung bersambung

:

Poros transmisi dan engkol01 ..

Crank shaft untuk motor diesel 8483.10.39.00007..

8483.10.90.00

28140Crank shaft untuk motor bensin 8483.10.10.00008 29113.0202

8483.10.24.00

8483.10.25.00

8483.10.26.00

8483.10.27.00

8483.10.31.00

8483.10.39.00

8483.10.90.00

28140Cam shaft untuk motor diesel 8483.10.10.00009 29113.0103

8483.10.24.00

8483.10.25.00

8483.10.26.00

8483.10.27.00

8483.10.31.00

8483.10.39.00

8483.10.90.00

28140Cam shaft untuk motor bensin 8483.10.10.00010 29113.0203

8483.10.24.00

8483.10.25.00

8483.10.26.00

8483.10.27.00

8483.10.31.00

8483.10.39.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  433 Bantalan, gir, elemen gir dan kemudi, dan bagian-bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Poros transmisi dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya; roda gaya dan puli; kopling dan poros perangkai; rantai penghubung bersambung

Kelas   4332 :

Subkelas  43320 Poros transmisi dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya; roda gaya dan puli; kopling dan poros perangkai; rantai penghubung bersambung

:

Poros transmisi dan engkol01 ..

Cam shaft untuk motor bensin 8483.10.90.00010..

Rumah bantalan dan bantalan poros polos02 ..

28140Rumah bantalan yang digabung dengan bantalan peluru atau gulung
untuk mesin buldoser, angledoser, mesin pengolah tanah, grader, leveller
dan sejenisnya

8483.20.20.0000102 .. 29130.0102

28140Rumah bantalan yang digabung dengan bantalan peluru atau gulung
untuk kendaraan bermotor dan sejenisnya

8483.20.30.00002 29130.0102

28140Rumah bantalan yang digabung dengan bantalan peluru atau gulung
untuk mesin lainnya

8483.20.90.00003 29130.0102

28140Rumah bantalan yang tidak digabung dengan bantalan peluru atau
gulung; bantalan poros polos untuk mesin buldoser, angledoser, mesin
pengolah tanah, grader, leveller dan sejenisnya

8483.30.20.00004 29130.0102

28140Rumah bantalan yang tidak digabung dengan bantalan peluru atau
gulung; bantalan poros polos untuk kendaraan bermotor dan sejenisnya

8483.30.30.00005 29130.0102

28140Rumah bantalan yang tidak digabung dengan bantalan peluru atau
gulung; bantalan poros polos untuk mesin lainnya

8483.30.90.00006 29130.0102

Gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya03 ..

28140Gear box untuk kendaraan laut 8483.40.20.0000103 .. 29130.0104

28140Gear box untuk mesin buldoser, angledoser, mesin pengolah tanah,
grader, leveller dan sejenisnya

8483.40.30.00002 29130.0104

28140Gear box untuk mesin kendaraan lain 8483.40.90.00003 29130.0104

28140Roda gigi untuk kendaraan laut 8483.40.20.00004 29130.0103

28140Roda gigi untuk mesin buldoser, angledoser, mesin pengolah tanah,
grader, leveller dan sejenisnya

8483.40.30.00005 29130.0103

28140Roda gigi untuk mesin kendaraan lain 8483.40.90.00006 29130.0103

28140Gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya ytdl

8483.40.20.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  433 Bantalan, gir, elemen gir dan kemudi, dan bagian-bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Poros transmisi dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya; roda gaya dan puli; kopling dan poros perangkai; rantai penghubung bersambung

Kelas   4332 :

Subkelas  43320 Poros transmisi dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya; roda gaya dan puli; kopling dan poros perangkai; rantai penghubung bersambung

:

Gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya03 ..

Gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah
kecepatan lainnya ytdl

8483.40.30.00999..

8483.40.90.00
Roda gaya dan puli04 ..

28140Roda gaya 8483.50.00.0000104 .. 29130.0108

28140Puli 8483.50.00.00002 29130.0109

28140Fly wheel 8483.50.00.00003 29113.0206
Kopling dan poros perangkai05 ..

28140Kopling 8483.60.00.0000105 .. 29130.0106

28140Pelat dan poros perangkai kopling termasuk sambungannya 8483.60.00.00002 -
Rantai pemutar baja lunak06 ..

28140Rantai pemutar baja lunak sepeda 7315.11.10.0000106 .. 29130.0105

28140Rantai pemutar baja lunak sepeda motor 7315.11.10.00002 29130.0105

28140Rantai pemutar jenis transmisi 7315.11.91.00003 29130.0105

28140Rantai pemutar baja lunak lainnya 7315.11.99.00999 29130.0105
Rantai lainnya07 ..

28140Rantai lainnya untuk sepeda roda dua dan sepeda motor 7315.12.10.0000107 .. 29130.0105

28140Rantai lainnya ytdl 7315.12.90.00999 29130.0105

28140Hasil ikutan industri transmisi mekanik -00098 .. 29130.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  433 Bantalan, gir, elemen gir dan kemudi, dan bagian-bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4331 dan 4332Kelas   4333 :

Subkelas  43331 Suku cadang barang dari subkelas  43310:

28140Peluru, jarum dan gulung 8482.91.00.0000001 .. -

28140Suku cadang lainnya barang dari subkelas  43310 8482.99.00.0000099 .. -

Subkelas  43332 Suku cadang barang dari subkelas  43320:

28140Suku cadang rantai pemutar baja lunak 7315.19.10.0000001 .. -

7315.19.90.00

28140Suku cadang lainnya barang dari subkelas  43320 8483.90.11.0000099 .. 29130.0199

8483.90.13.00

8483.90.14.00

8483.90.15.00

8483.90.19.00

8483.90.91.00

8483.90.93.00

8483.90.94.00

8483.90.95.00

8483.90.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  434 Oven dan tungku pembakar serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tungku pembakar untuk bahan bakar cair, untuk bahan bakar padat yang dihancurkan atau dengan gas; penyala mekanis, penggarang mekanis,
pembuang abu mekanis dan peralatan sejenisnya

Kelas   4341 :

Subkelas  43410 Tungku pembakar untuk bahan bakar cair, untuk bahan bakar padat yang dihancurkan atau dengan gas; penyala mekanis, penggarang
mekanis, pembuang abu mekanis dan peralatan sejenisnya

:

Tungku pembakar untuk bahan bakar cair, untuk bahan bakar padat yang dihancurkan atau dengan gas01 ..

28151Tungku pembakar dengan bahan bakar cair (LNG/LPG) 8416.10.00.0000101 .. 29141.0101

28151Tungku pembakar dengan bahan bakar padat (batubara) 8416.20.00.00002 29141.0102

28151Tungku pembakar dengan bahan bakar gas 8416.20.00.00003 29141.0103

28151Tungku pembakar dengan bahan bakar kombinasi 8416.20.00.00004 29141.0104

28151Penyala mekanis, penggarang mekanis, pembuang abu mekanis dan
peralatan sejenisnya

8416.30.00.0000002 .. -

28151Hasil ikutan industri tungku pembakar dalam subkelas 43410 -00098 .. 29141.9800

Tungku dan oven industri atau laboratorium, kecuali oven roti bukan listrik; perlengkapan pemanas induksi atau dielektrik untuk industri atau
laboratorium

Kelas   4342 :

Subkelas  43420 Tungku dan oven industri atau laboratorium, kecuali oven roti bukan listrik; perlengkapan pemanas induksi atau dielektrik untuk industri atau
laboratorium

:

Tungku dan oven industri atau laboratorium, kecuali oven roti bukan listrik01 ..

28151Tungku dan oven pembakar untuk memanggang, mencairkan atau
mengolah bijih logam

8417.10.00.0000101 .. -

28151Incinerator (tungku pembakar sampah) 8417.80.00.00002 29142.0103

28151Tungku dan oven industri atau laboratorium lainnya, kecuali oven roti
bukan listrik

8417.80.00.00999 -

Perlengkapan pemanas induksi atau dielektrik untuk industri atau laboratorium02 ..

28152Tungku dan oven tahan panas listrik industri dan laboratorium 8514.10.00.0000102 .. -

32502

28152Tungku dan oven listrik (electric / induction furnish) untuk PCB/PWB atau
Printed Circuit Assembly

8514.20.20.00002 29142.0101

32502Tungku dan oven listrik (electric / induction furnish) untuk keperluan
lainnya

8514.20.90.00003 29142.0101

28152Tungku dan oven lainnya untuk pcb/pwb atau printed circuit assembly 8514.30.20.00004 -

32502Tungku dan oven lainnya untuk keperluan lainnya 8514.30.90.00005 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  434 Oven dan tungku pembakar serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tungku dan oven industri atau laboratorium, kecuali oven roti bukan listrik; perlengkapan pemanas induksi atau dielektrik untuk industri atau
laboratorium

Kelas   4342 :

Subkelas  43420 Tungku dan oven industri atau laboratorium, kecuali oven roti bukan listrik; perlengkapan pemanas induksi atau dielektrik untuk industri atau
laboratorium

:

28151Perlengkapan lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi
atau dialektrik loss

8514.40.00.0000003 .. -

28152

32502

28151Hasil ikutan industri tungku dan oven listrik (subkelas 43420) -00098 .. -

28152

3250229142.9800

Suku cadang barang dari subkelas 43410 dan 43420; suku cadang dari oven roti bukan lisrikKelas   4343 :

Subkelas  43430 Suku cadang barang dari subkelas 43410 dan 43420; suku cadang dari oven roti bukan lisrik:

Suku cadang tungku dan oven bukan listrik (subkelas 43410)01 ..

28151Mechanical stokers 8417.90.00.0000101 .. 29141.0201

28151Mechanical grates 8417.90.00.00002 29141.0202

28151Mechanical ash discharges 8417.90.00.00003 29141.0203

28151Suku cadang lainnya tungku dan oven bukan listrik (subkelas 43410) 8417.90.00.00999 29141.0299
Suku cadang tungku dan oven listrik (subkelas 43420), termasuk suku cadang dari oven roti bukan listrik02 ..

28151Suku cadang incinerator (tungku pembakar sampah) 8417.90.00.0000102 .. 29142.0203

28151Suku cadang tungku dan oven pembakar untuk pengolahan bijih logam 8416.90.00.00002 -

28152Suku cadang tungku listrik (electric / induction furnish) 8514.90.20.00003 29142.0201

32502 8514.90.90.00

28152Suku cadang lainnya tungku dan oven listrik (subkelas 43420) 8514.90.20.00999 -

32502 8514.90.90.00
Hasil ikutan industri suku cadang tungku dan oven98 ..

28151Hasil ikutan industri suku cadang tungku dan oven bukan listrik (subkelas
43410)

-00198 .. 29141.9800

32502Hasil ikutan industri suku cadang tungku dan oven listrik (subkelas 43420) -002 29142.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  435 Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Katrol dan kerekan selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrakKelas   4351 :

Subkelas  43510 Katrol dan kerekan selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak:

Katrol dan kerekan selain kerekan skip01 ..

28160Katrol dan kerekan listrik  yang digunakan untuk mengangkat kendaraan 8425.11.00.0000101 .. -

28160Katrol dan kerekan lainnya selain kerekan skip 8425.19.00.00999 -
Derek dan kapstan02 ..

28160Kerek dan tiang kili-kili 8425.31.00.0000102 .. 35112.0204

8425.39.00.00

28160Capstan dengan motor listrik 8425.31.00.00002 35112.0206

28160Capstan lainnya 8425.39.00.00003 35112.0206

28160Perangkat penggulung pada pintu lubang kapal 8425.31.00.00004 35112.0208

8425.39.00.00

28160Derek dan kapstan lainnya 8425.31.00.00999 -

8425.39.00.00
Dongkrak03 ..

28160Dongkrak permanen digunakan di bengkel 8425.41.00.0000103 .. 29240.0207

28160Dongkrak hidrolik mobil 8425.42.90.00002 29240.0207

28160Dongkrak hidrolik digunakan pada alat pengangkat dan pemindah 8425.42.10.00003 29240.0207

28160Dongkrak listrik dan bukan listrik lainnya 8425.49.10.00999 29150.0205

8425.49.20.0029240.0207

28160Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43510 -00098 .. 29240.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  435 Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Derek; crane; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi dengan craneKelas   4352 :

Subkelas  43520 Derek; crane; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi dengan crane:

Derek01 ..

28160Derek kapal 8426.19.90.0000101 .. 35112.0205

29150.0212

29240.0215

28160Derek lain termasuk yang dipasang pada kendaraan jalan raya 8426.91.00.00999 -
Crane02 ..

28160Bridge crane 8426.19.20.0000102 .. 29240.0201

29150.0201

28160Overhead crane 8426.11.00.00002 29240.0208

29150.0207

28160Tower crane 8426.20.00.00003 29240.0209

29150.0208

28160Gate crane 8426.30.00.00004 29240.0210

29150.0209

28160Gantry crane 8426.19.30.00005 29240.0211

29150.0210

28160Crane lainnya 8426.99.00.00999 29240.0211

29150.0210
Rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi dengan crane03 ..

28160Rangka pengangkut 8426.12.00.0000103 .. 29240.0214

29150.0211

28160Peralatan kapal lainnya yang masuk pada subkelas 43520 8426.19.90.00002 35112.0299

28160Mesin pengangkut lainnya berdaya gerak sendiri baik dengan bantuan
roda atau tidak

8426.41.00.00003 -

8426.49.00.00

28160Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43520 -00098 .. 29240.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  435 Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Truk pengangkat barang; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah; traktor yang digunakan pada peron stasiun
kereta api

Kelas   4353 :

Subkelas  43530 Truk pengangkat barang; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah; traktor yang digunakan pada peron
stasiun kereta api

:

Truk pengangkat barang01 ..

28160Forklift 8427.10.00.0000101 .. 29150.0105

8427.20.00.00

8427.90.00.00

28160Forklift listrik 8427.10.00.00002 29240.0212

28160Forklift diesel/gasoline/gas 8427.20.00.00003 29240.0213

28160Truk pengangkat barang (forklift) lainnya 8427.90.00.00999 29240.0299

28160Truk kerja lainnya yang dilengkapi atau tidak dengan pengangkat atau
peralatan pemindah; traktor yang digunakan pada peron stasiun kereta
api

8709.11.00.0000002 .. -

8709.19.00.00

28160Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43530 -00098 .. 29240.9800

Lift, kerekan skip, eskalator dan lantai yang bergerakKelas   4354 :

Subkelas  43540 Lift, kerekan skip, eskalator dan lantai yang bergerak:

Lift dan kerekan skip01 ..

28160Lift penumpang 8428.10.10.0000101 .. 29240.0204

28160Lift bangunan lainnya 8428.10.21.00002 29240.0204

28160Lift lainnya 8428.10.29.00003 29240.0204

28160Lift bejana (skip hoist) 8428.10.90.00004 29240.0205

29150.0203
Eskalator dan lantai yang bergerak02 ..

28160Eskalator 8428.40.00.0000102 .. 29240.0206

29150.0204

28160Travolator (moving walkways) 8428.40.00.00002 29150.0106
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  435 Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Lift, kerekan skip, eskalator dan lantai yang bergerakKelas   4354 :

Subkelas  43540 Lift, kerekan skip, eskalator dan lantai yang bergerak:

28160Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43540 -00098 .. 29240.9800

Pneumatik dan elevator serta konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahanKelas   4355 :

Subkelas  43550 Pneumatik dan elevator serta konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan:

Elevator serta konveyor pneumatik untuk barang atau bahan01 ..

28160Elevator penumatik untuk pertanian 8428.20.10.0000101 .. 29240.0202

28160Elevator pneumatik untuk mesin pengolah PCB, PWB dan PWA 8428.20.20.00002 29240.0202

28160Elevator pneumatik lainnya 8428.20.90.00003 29240.0202

28160Conveyor pneumatik untuk pertanian 8428.20.10.00004 29240.0203

28160Conveyor pneumatik untuk mesin pengolah PCB, PWB dan PWA 8428.20.20.00005 29240.0203

28160Conveyor pneumatik lainnya 8428.20.90.00006 29240.0203
Elevator serta konveyor terus menerus tipe keranjang untuk barang atau bahan02 ..

28160Elevator terus menerus tipe keranjang untuk pertanian 8428.32.10.0000102 .. 29150.0202

8428.32.90.0029240.0202

28160Elevator terus menerus tipe keranjang untuk lainnya 8428.32.10.00002 29150.0202

8428.32.90.0029240.0202

28160Conveyor terus menerus tipe keranjang untuk perrtanian 8428.32.10.00003 29150.0103

28160Conveyor terus menerus tipe keranjang untuk lainnya 8428.32.90.00004 29150.0103
Elevator serta konveyor terus menerus tipe ban untuk barang atau bahan03 ..

28160Elevator terus menerus tipe ban untuk pertanian 8428.33.10.0000103 .. 29240.0202

28160Elevator terus menerus tipe ban untuk mesin pengolah PCB, PWB dan
PCA

8428.33.20.00002 29240.0202

28160Elevator terus menerus tipe ban untuk lainnya 8428.33.90.00003 29240.0202

28160Conveyor terus menerus tipe ban untuk pertanian 8428.33.10.00004 29150.0103

28160Conveyor terus menerus tipe ban untuk mesin pengolah PCB, PWB dan
PCA

8428.33.30.00005 29150.0103

28160Conveyor terus menerus tipe ban untuk lainnya 8428.33.90.00006 29150.0103
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  435 Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pneumatik dan elevator serta konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahanKelas   4355 :

Subkelas  43550 Pneumatik dan elevator serta konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan:

Elevator serta konveyor terus menerus tipe lainnya untuk barang atau bahan04 ..

28160Elevator terus menerus tipe lainnya untuk pertanian 8428.39.10.0000104 .. 29240.0202

28160Elevator terus menerus tipe lainnya untuk mesin pengolah PCB, PWB dan
PCA

8428.39.30.00002 29240.0202

28160Elevator terus menerus tipe lainnya untuk lainnya 8428.39.90.00003 29240.0202

28160Conveyor terus menerus tipe lainnya untuk pertanian 8428.39.10.00004 29150.0103

28160Conveyor terus menerus tipe lainnya untuk mesin pengolah PCB, PWB
dan PCA

8428.39.30.00005 29150.0103

28160Conveyor terus menerus tipe lainnya untuk lainnya 8428.39.90.00006 29150.0103

28160Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43550 -00098 .. 29240.9800

Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnyaKelas   4356 :

Subkelas  43560 Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya:

Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya01 ..

28160Gondola 8428.60.00.0000101 .. 29150.0206

28160Sky drige line 8428.60.00.00002 29150.0214

28160Kereta gantung 8428.60.00.00003 29150.0216

28160Kereta tambang 8428.90.30.00004 29240.0216

29150.0213

28160Alat pengangkat yang digerakkan degan tali kabel 8428.60.00.00005 29240.0217

29150.0215

28160Mesin otomatis untuk mengangkat, memindahkan dan untuk menyimpan
PCB, PWD dan PCA

8428.90.20.00006 -

28160Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya ytdl 8428.90.90.00999 29150.0299

28160Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43560 -00098 .. 29240.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  435 Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari subkelas 43510 sampai ke 43560Kelas   4357 :

Subkelas  43570 Suku cadang untuk barang dari subkelas 43510 sampai ke 43560:

Suku cadang dongkrak mesin01 ..

28160Suku cadang dongkrak mesin elektrik 8431.10.13.0000101 .. 29240.0401

29150.0401

28160Suku cadang dongkrak mesin bukan elektrik 8431.10.22.00002 29240.0401

29150.0401
Suku cadang katrol, kerek, derek dan kapstan02 ..

28160Suku cadang katrol, kerek, derek dan kapstan elektrik 8431.10.13.0000102 .. -

28160Suku cadang katrol, kerek, derek dan kapstan bukan elektrik 8431.10.22.00002 -

28160Suku cadang peralatan sejenisnya selain katrol, kerek, derek dan kapstan 8431.10.19.00999 -

8431.10.29.00

28160Suku cadang alat berat dan alat pengangkat (forklift) 8431.20.00.0000003 .. 29150.0402

29240.0402

28160Suku cadang lift penumpang, eskalator dan lantai berjalan 8431.31.20.0000004 .. 29240.0403

29150.0403

28160Suku cadang lift lainnya dan lift bejana 8431.31.10.0000005 .. 29240.0403

29150.0403

28160Suku cadang mesin pengangkat elevator, konveyor dan teleferick untuk
pertanian

8431.39.10.0000006 .. -

28160Suku cadang mesin pengangkat elevator, konveyor dan teleferick untuk
kereta tambang dan sejenisnya

8431.39.20.0000007 .. -

28160Suku cadang mesin pengangkat elevator, konveyor dan teleferick untuk
mesin otomatis untuk mengangkat, memindahkan dan untuk menyimpan
PCB, PWD dan PCA

8431.39.40.0000008 .. -

28160Suku cadang mesin pengangkat elevator, konveyor dan teleferick untuk
lainnya

8431.39.90.0000009 .. -

28160Suku cadang truk kerja berdaya gerak sendiri tanpa perlengkapan
pengangkat/pemindah yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan,
bandara dan statsiun kereta api untuk pengangkutan jarak pendek

8709.90.00.0000010 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  435 Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari subkelas 43510 sampai ke 43560Kelas   4357 :

Subkelas  43570 Suku cadang untuk barang dari subkelas 43510 sampai ke 43560:

28160Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43570 -00098 .. 29240.9800

Timba, sekop, pencekeram dan pemegang untuk derek, eskavator dan yang semacamnyaKelas   4358 :

Subkelas  43580 Timba, sekop, pencekeram dan pemegang untuk derek, eskavator dan yang semacamnya:

Timba, sekop, pencekeram dan pemegang untuk derek, eskavator dan semacamnya01 ..

28160Timba, sekop, grap dan grip untuk buldoser dan engeldoser 8431.41.90.0000101 .. 29240.0404

28160Timba, sekop, grap dan grip untuk mesin bor/pancang 8431.41.90.00002 29240.0406

28160Timba, sekop, grap dan grip untuk overhead crane dan tower crane 8431.41.10.00003 29240.0407

28160Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43580 -00098 .. 29240.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Generator gas; intalasi penyulingan; peralatan mesin pengatur suhu udara dan pendinginan; mesin penyaringanKelas   4391 :

Subkelas  43911 Generator produser gas atau generator gas air; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacamnya; instalasi
penyulingan atau rektifikasi; unit penukar panas; mesin untuk mencairkan udara atau gas

:

Generator produsen gas atau generator gas air; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacamnya01 ..

28199Generator produsen gas 8405.10.00.0000101 .. 28120.0701

28199Generator gas air 8405.10.00.00002 28120.0702

28199Generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air 8405.10.00.00003 28120.0703

28199Generator gas lainnya 8405.10.00.00999 28120.0799
Instalasi penyulingan atau rektifikasi02 ..

28199Refinery 8419.40.10.0000102 .. 29299.0201

8419.40.20.00

28199Mesin industri kilang minyak/gas petro kimia 8419.40.10.00002 29299.0202

8419.40.20.00

28199Mesin industri kilang minyak/gas lainnya 8419.40.10.00999 29299.0299

8419.40.20.00
Unit penukar panas03 ..

28199Menara pendingin 8419.50.10.0000103 .. -

28199Kondensor pengatur suhu udara pada kendaraan bermotor 8419.50.90.10002 -

28199Kondensor lain untuk pengatur suhu udara 8419.50.90.20003 -

28199Unit penukar panas lainnnya 8419.50.90.30999 -

8419.50.90.40
Mesin untuk mencairkan udara atau gas04 ..

28199Mesin untuk mencairkan udara atau gas elektrik 8419.60.10.0000104 .. -

28199Mesin untuk mencairkan udara atau gas bukan elektrik 8419.60.20.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Generator gas; intalasi penyulingan; peralatan mesin pengatur suhu udara dan pendinginan; mesin penyaringanKelas   4391 :

Subkelas  43912 Mesin pengatur suhu udara:

Mesin pengatur suhu udara jenis window atau wall01 ..

28193AC Split (Ukuran Sedang) 8415.10.10.0000101 .. 29193.0201

29193.0101

28193AC Split (Ukuran Besar) 8415.10.90.00002 29193.0201

28193AC Self Contained (Ukuran Sedang) 8415.10.10.00003 -

28193AC Self Contained (Ukuran Besar) 8415.10.90.00004 -

28193Mesin pengatur suhu udara untuk orang pada kendaraan bermotor 8415.20.10.0000002 .. 34300.0810

8415.20.90.00
Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) digabung dengan unit refrigerating dan pompa panas reversibel03 ..

28193Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) digabung dengan
unit refrigerating dan pompa panas reversibel untuk kendaraan udara

8415.81.11.0000103 .. 29193.0102

8415.81.12.00

8415.81.19.00

28193Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) digabung dengan
unit refrigerating dan pompa panas reversibel untuk kendaraan di atas rel

8415.81.21.00002 29193.0102

8415.81.29.00

28193Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) digabung dengan
unit refrigerating dan pompa panas reversibel untuk kendaraan bermotor
selain AC untuk orang

8415.81.31.00003 29193.0102

8415.81.39.00

28193Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) digabung dengan
unit refrigerating dan pompa panas reversibel untuk lainnya

8415.81.91.00999 29193.0102

8415.81.93.00

8415.81.94.00

8415.81.99.00
Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) lain digabung dengan unit refrigerating04 ..

28193Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) lain digabung
dengan unit refrigerating untuk kendaraan udara

8415.82.11.0000104 .. 29193.0102

8415.82.19.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Generator gas; intalasi penyulingan; peralatan mesin pengatur suhu udara dan pendinginan; mesin penyaringanKelas   4391 :

Subkelas  43912 Mesin pengatur suhu udara:

Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) lain digabung dengan unit refrigerating04 ..

28193Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) lain digabung
dengan unit refrigerating untuk kendaraan di atas rel

8415.82.21.00002.. 29193.0102

8415.82.29.00

28193Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) lain digabung
dengan unit refrigerating untuk kendaraan bermotor selain AC untuk orang

8415.82.31.00003 29193.0102

8415.82.39.00

28193Mesin pengatur suhu udara package (AC ukuran besar) lain digabung
dengan unit refrigerating untuk lainnya

8415.82.91.00999 29193.0102

8415.82.99.00
Mesin pengatur suhu udara (AC) terpisah dengan unit pendinginnya05 ..

28193Mesin pengatur suhu udara (AC) terpisah dengan unit pendinginnya untuk
kendaraan udara

8415.83.11.0000105 .. -

8415.83.19.00

28193Mesin pengatur suhu udara (AC) terpisah dengan unit pendinginnya untuk
kendaraan di atas rel

8415.83.21.00002 -

8415.83.29.00

28193Mesin pengatur suhu udara (AC) terpisah dengan unit pendinginnya untuk
kendaraan bermotor selain AC untuk orang

8415.83.31.00003 -

8415.83.39.00

28193Mesin pengatur suhu udara (AC) terpisah dengan unit pendinginnya untuk
lainnya

8415.83.91.00999 -

8415.83.99.00

28193Hasil ikutan industri mesin pengatur suhu udara -00098 .. 29193.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Generator gas; intalasi penyulingan; peralatan mesin pengatur suhu udara dan pendinginan; mesin penyaringanKelas   4391 :

Subkelas  43913 Perlengkapan pendingin dan pembeku serta pompa panas, kecuali dari jenis yang digunakan dalam rumah tangga:

Perlengkapan pendingin dan pembeku serta pompa panas, kecuali dari jenis yang digunakan dalam rumah tangga01 ..

28193Reciprocating liquid chelors -00101 .. 29193.0103

28193Centrifugal chelors -002 29193.0104

28193Absorption chelors -003 29193.0105

28193Lemari pembeku untuk peragaan (commercial refrigerator) untuk
penggunaan medis, operasi atau laboratorium

8418.50.11.00004 29193.0106

8418.50.91.00

28193Lemari pembeku untuk peragaan (commercial refrigerator) untuk
penggunaan lainnya

8418.50.19.00005 29193.0106

8418.50.99.00

28193Pompa panas selain untuk mesin pengatur suhu udara 8418.61.00.00006 29193.0106

28193Kamar pendingin (cold storage) 8418.69.90.00007 29193.0107

28193Ice maker (scale ice maker unit) 8418.69.50.00008 29193.0108

28193Dispencer pendingin soft drink (minuman) 8418.69.10.00009 29193.0109

28193Pendingin air minum 8418.69.30.00010 -

28193Water chiller untuk mesin pengatur suhu dan penggunaan lainnya 8418.69.41.00011 -

8418.69.49.00

28193Perlengkapan pendingin dan pembeku lainnya 8418.69.90.00999 29193.0199

28193Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43913 -00098 .. 29193.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Generator gas; intalasi penyulingan; peralatan mesin pengatur suhu udara dan pendinginan; mesin penyaringanKelas   4391 :

Subkelas  43914 Mesin dan peralatan penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas, kecuali penyaring oli, penyaring bahan bakar minyak dan penyaring udara
masuk untuk mesin pembakaran dalam

:

Desalinator (mesin penyaring atau pemurnian air)01 ..

28199Desalinator (mesin penyaring atau pemurnian air) untuk keperluan rumah
tangga

8421.21.11.0000101 .. 29199.0102

28199Desalinator (mesin penyaring atau pemurnian air) untuk keperluan lainnya 8421.21.19.00002 29199.0102

28199Desalinator (mesin penyaring atau pemurnian air dengan kapasitas diata
500 liter/jam) elektrik

8421.21.22.00003 29199.0102

28199Desalinator (mesin penyaring atau pemurnian air dengan kapasitas diata
500 liter/jam) bukan elektrik

8421.21.23.00004 29199.0103

29199.0102
Mesin penyaring dan pemurnian minuman selain air02 ..

28199Mesin penyaring dan pemurnian minuman selain air elektrik 8421.22.30.0000102 .. 29199.0102

28199Mesin penyaring dan pemurnian minuman selain air bukan elektrik 8421.22.90.00002 29199.0102
Mesin penyaring dan pemurnian cairan lainnya03 ..

28199Mesin penyaring dan pemurnian cairan untuk keperluan medis, operasi
dan laboratorium

8421.29.10.0000103 .. 29199.0102

28199Mesin penyaring dan pemurnian cairan untuk keperluan pembuatan gula 8421.29.20.00002 29199.0102

28199Mesin penyaring dan pemurnian cairan untuk keperluan operasi
pengeboran minyak

8421.29.30.00003 29199.0102

28199Mesin penyaring dan pemurnian bahan bakar minyak bukan untuk mesin
pembakaran dalam

8421.29.40.00004 29199.0102

28199Mesin penyaring dan pemurnian oli bukan untuk mesin pembakaran
dalam

8421.29.50.00005 29199.0102

28199Mesin penyaring dan pemurnian cairan untuk keperluan lainnya 8421.29.90.00999 29199.0102
Mesin penyaring dan pemurnian gas04 ..

28199Mesin penyaring dan pemurnian udara 8421.39.20.0000104 .. 29199.0102

28199Mesin penyaring dan pemurnian gas lainnya 8421.39.90.00999 29199.0102
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Generator gas; intalasi penyulingan; peralatan mesin pengatur suhu udara dan pendinginan; mesin penyaringanKelas   4391 :

Subkelas  43914 Mesin dan peralatan penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas, kecuali penyaring oli, penyaring bahan bakar minyak dan penyaring udara
masuk untuk mesin pembakaran dalam

:

28199Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43914 -00098 .. 29199.9800

Subkelas  43915 Penyaring oli, penyaring bahan bakar minyak dan penyaring udara masuk untuk mesin pembakaran dalam:

Penyaring oli, penyaring bahan bakar minyak dan penyaring udara masuk untuk mesin pembakaran dalam01 ..

28199Penyaring oli untuk mesin pembakaran dalam buldoser, angledoser,
mesin pengolah tanah, grader, leveller dan sejenisnya

8421.23.11.0000101 .. 29199.0102

28199Penyaring bahan bakar minyak untuk mesin pembakaran dalam buldoser,
angledoser, mesin pengolah tanah, grader, leveller dan sejenisnya

8421.23.19.00002 29199.0102

28199Penyaring oli untuk mesin pembakaran dalam kendaraan bermotor 8421.23.21.00003 29199.0102

28199Penyaring bahan bakar minyak untuk mesin pembakaran dalam
kendaraan bermotor

8421.23.29.00004 29199.0102

28199Penyaring oli untuk mesin pembakaran dalam mesin lainnya 8421.23.91.00005 29199.0102

28199Penyaring bahan bakar minyak untuk mesin pembakaran dalam mesin
lainnya

8421.23.99.00006 29199.0102

Penyaring udara masuk untuk mesin pembakaran dalam02 ..

28199Penyaring udara masuk untuk mesin pembakaran dalam buldoser,
angledoser, mesin pengolah tanah, grader, leveller dan sejenisnya

8421.31.10.0000102 .. 29199.0102

28199Penyaring udara masuk untuk mesin pembakaran dalam kendaraan
bermotor

8421.31.20.00002 29199.0102

28199Penyaring udara masuk untuk mesin pembakaran dalam mesin lainnya 8421.31.90.00999 29199.0102

28199Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43915 -00098 .. 29199.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk membersihkan botol, pengepakan dan penimbangan; mesin penyemprotanKelas   4392 :

Subkelas  43921 Mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel, menutup dengan
selaput atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk mengaerasi minuman; mesin untuk
mengepak atau membungkus lainnya

:

28191Mesin pembersih atau pengering botol atau kemasan lainnya 8422.20.00.0000001 .. 29191.0105

28191Mesin pengisi, penutup, penyegel, penutup dengan selaput atau
pemasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya

8422.30.00.0000002 .. 29191.0101

29191.0102

29191.0103

29191.0104

28191Mesin pengaerasi minuman 8422.30.00.0000003 .. -

28191Mesin pengepak atau pembungkus lainnya termasuk mesin pembungkus
heat shrink

8422.40.00.0000004 .. -

Subkelas  43922 Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbang sebesar 5 cg atau yang lebih baik):

Mesin timbangan (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbang sebesar 5 cg atau yang lebih baik)01 ..

28192Mesin timbangan berat badan 8423.10.10.0000101 .. 29192.0104

8423.10.20.00

28192Mesin timbangan bayi 8423.10.10.00002 29192.0103

8423.10.20.00

28192Mesin timbangan barang (pada ban berjalan) 8423.20.10.00003 29192.0102

8423.20.20.00

28192Mesin timbangan berat konstan 8423.30.10.00004 -

8423.30.20.00

28192Mesin timbangan surat 8423.81.10.00005 29192.0106

8423.81.20.00

28192Mesin timbangan emas 8423.81.10.00006 29192.0107

8423.81.20.00

28192Mesin timbangan binatang 8423.81.10.00007 29192.0105

8423.81.20.00

8423.82.11.00

171Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk membersihkan botol, pengepakan dan penimbangan; mesin penyemprotanKelas   4392 :

Subkelas  43922 Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbang sebesar 5 cg atau yang lebih baik):

Mesin timbangan (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbang sebesar 5 cg atau yang lebih baik)01 ..

Mesin timbangan binatang 8423.82.19.00007..

8423.82.21.00

8423.82.29.00

28192Mesin timbangan kendaraan (jembatan timbang) 8423.89.10.00008 29192.0101

8423.89.20.00

28192Hasil ikutan industri produk dalam subkelas 43922 -00098 .. 29192.9800

Subkelas  43923 Pemadam api; pistol semprot dan sejenisnya; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu; peralatan mekanik
untuk menyemprot, penyebar atau penyemprot cairan atau bubuk, kecuali peralatan pertanian atau perkebunan

:

Pemadam api01 ..

28199Alat pemadam api untuk kendaraan udara 8424.10.10.0000101 .. 36999.9701

28199Alat pemadam api untuk lainnya 8424.10.90.00002 36999.9701

28199Fire sprinkles -003 29199.0101
 pistol semprot dan sejenisnya02 ..

28199Pistol semprot dan sejenisnya untuk pertanian dan perkebunan 8424.20.11.0000102 .. -

8424.20.21.00

28199Pistol semprot dan sejenisnya untuk lainnya 8424.20.19.00999 -

8424.20.29.00

28199Mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu 8424.30.00.0000003 .. -
Peralatan mekanik untuk penyemprot, penyebar atau penyemprot cairan atau bubuk, kecuali peralatan pertanian atau perkebunan04 ..

28199Peralatan mekanik penyemprot, penyebar atau penyemprot cairan atau
bubuk untuk rumah tangga

8424.89.10.0000104 .. -

28199Kepala penyemprot dengan dip tube 8424.89.20.00002 -

28199Peralatan mekanik penyemprot, penyebar atau penyemprot cairan atau
bubuk untuk proses pembuatan pcb/pwb dan peralatan sejenisnya

8424.89.40.00003 -

28199Peralatan mekanik untuk penyemprot, penyebar atau penyemprot cairan
atau bubuk lainnya, kecuali peralatan pertanian atau perkebunan

8424.89.50.00999 -

8424.89.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk membersihkan botol, pengepakan dan penimbangan; mesin penyemprotanKelas   4392 :

Subkelas  43924 Gasket dari lembaran logam:

28199Gasket dan penutup sejenis dari lembaran logam digabung dengan bahan
lainnya

8484.10.00.0000100 .. -

28199Segel mekanis 8484.20.00.00002 29130.0107

28199Gasket dari lembaran logam lainnya 8484.90.00.00999 -

Mesin untuk keperluan umum ytdlKelas   4393 :

Subkelas  43931 Kipas angin, kecuali jenis domestik; mesin sentrifugal, kecuali alat pemisah krim dan pengering pakaian:

Kipas angin, kecuali jenis domestik01 ..

28193Industrial fan / blower 8414.59.30.0000101 .. 29120.0601

8414.59.50.00

28193Kipas angin dengan layar pelindung 8414.59.41.00002 29120.0601

8414.59.91.00

28193Kipas angin anti ledakan untuk penggunaan pertambangan bawah tanah 8414.59.20.00003 29120.0601

28193Kipas angin bukan rumah tangga lainnya 8414.59.49.00999 29120.0601

8414.59.99.00
Mesin sentrifugal, kecuali alat pemisah krim dan pengering pakaian02 ..

28193Mesin sentrifugal yang digunakan dalam pembuatan gula 8421.19.10.0000102 .. -

28193Oil separator 8421.19.90.00002 29199.0104

28193Mesin sentrifugal lainnya, kecuali alat pemisah krim dan pengering
pakaian

8421.19.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan umum ytdlKelas   4393 :

Subkelas  43932 Mesin ytdl untuk pengolahan bahan melalui sebuah proses yang melibatkan perubahan suhu:

28199Alat pensteril (cuci hama) 8419.89.13.0000100 .. -

28199Mesin ytdl untuk pengolahan bahan melalui sebuah proses yang
melibatkan perubahan suhu lainnya

8419.89.13.00999 -

8419.89.19.00

8419.89.20.00

Subkelas  43933 Mesin kalender atau mesin giling lainnya, selain untuk logam atau kaca:

28199Mesin kalender untuk aplikasi film kering atau foto resist cair, lapisan peka
cahaya dan sejenisnya atau bahan adhesif lapisan PCB/PWB

8420.10.10.0000100 .. 29263.0606

28199Mesin kalender (scriba) 8420.10.20.00002 29263.0606

28199Mesin kelender untuk mesin penyetrika dan pemeras untuk rumah tangga 8420.10.20.00003 29263.0606

28199Mesin kelender untuk mesin penyetrika tipe gulungan 8420.10.20.00004 29263.0606

28199Mesin kalender atau mesin penggilingan lainnya, selain untuk logam atau
kaca

8420.10.90.00999 29263.0606

Subkelas  43934 Mesin penjual barang otomatis:

28199Mesin penjual makanan/ minuman otomatis dilengkapi alat pemanas dan
pendingin

8476.21.00.0000100 .. -

28199Mesin penjual makanan/ minuman otomatis tanpa dilengkapi alat
pemanas dan pendingin

8476.29.00.00002 -

28199Mesin penjual lainnya otomatis dilengkapi alat pemanas dan pendingin 8476.81.00.00003 -

28199Mesin penjual lainnya otomatis tanpa dilengkapi alat pemanas dan
pendingin

8476.89.00.00004 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan umum ytdlKelas   4393 :

Subkelas  43935 Mesin pencuci piring, kecuali jenis yang digunakan dalam rumah tangga:

28199Mesin pencuci piring, kecuali yang digunakan dalam rumah tangga 8422.19.00.0000000 .. -

Suku cadang barang dari kelas 4391 sampai 4393Kelas   4394 :

Subkelas  43941 Suku cadang dari generator producer gas atau generator gas air; suku cadang dari generator gas asetilena dan generator gas dengan proses
air yang sejenis; suku cadang barang dari subkelas 43912; suku cadang dari peralatan mesin pendingin dan pembekuan serta pompa
pembuang panas; bagian dari mesin untuk pengolahan bahan melalui proses perubahan suhu

:

28199Suku cadang dari generator producer gas atau generator gas air dan
generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air yang sejenis

8405.90.00.0000001 .. 28120.0800

Suku cadang barang dari subkelas 4391202 ..

28193Suku cadang AC Split untuk kendaraan udara dan kendaraan di atas rel 8415.90.13.0000102 .. 29193.0201

8415.90.24.00

8415.90.26.00

8415.90.34.00

8415.90.36.00

8415.90.44.00

8415.90.46.00

28193Suku cadang AC Package untuk kendaraan udara dan kendaraan di atas
rel

8415.90.13.00002 29193.0202

8415.90.24.00

8415.90.26.00

8415.90.34.00

8415.90.36.00

8415.90.44.00

8415.90.46.00

28193Evaporator atau kondensor untuk mesin pengatur suhu udara kendaraan
bermotor

8415.90.14.00003 -

28193Chasis dan kabinet AC 8415.90.19.10004 -

28193Suku cadang barang lainnya dari subkelas 43912 8415.90.19.90999 29193.0299

8415.90.25.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4391 sampai 4393Kelas   4394 :

Subkelas  43941 Suku cadang dari generator producer gas atau generator gas air; suku cadang dari generator gas asetilena dan generator gas dengan proses
air yang sejenis; suku cadang barang dari subkelas 43912; suku cadang dari peralatan mesin pendingin dan pembekuan serta pompa
pembuang panas; bagian dari mesin untuk pengolahan bahan melalui proses perubahan suhu

:

Suku cadang barang dari subkelas 4391202 ..

Suku cadang barang lainnya dari subkelas 43912 8415.90.29.00999..

8415.90.35.00

8415.90.39.00

8415.90.45.00

8415.90.49.00
Suku cadang dari peralatan mesin pendingin dan pembekuan serta pompa pembuang panas03 ..

28193Suku cadang reciprocating liquid chelors -00103 .. 29193.0203

28193Suku cadang centrifugal chelors -002 29193.0204

28193Suku cadang absorption chelors -003 29193.0205

28193Suku cadang commercial refrigerator 8418.91.00.00004 29193.0206

28193Suku cadang kamar pendingin (cold storage) 8418.91.00.00005 29193.0207

28193Suku cadang ice maker 8418.91.00.00006 29193.0208

28193Suku cadang dispencer soft drink (minuman) 8418.91.00.00007 29193.0209

28193Suku cadang perabot rumah tangga untuk mesin pendingin dan pembeku 8418.91.00.00008 29193.0210

28193Evaporator atau kondensor  dari peralatan mesin pendingin dan
pembekuan serta pompa pembuang panas

8418.99.10.00009 29193.0299

28193Panel roll-bonded aluminium untuk lemari pendingin atau pembeku tipe
rumah tangga

8418.99.40.00010 29193.0299

28193Kabinet dan pintu 8418.99.90.10011 29193.0299

28193Suku cadang mesin pendingin lainnya 8418.99.90.90999 29193.0299
Suku cadang dari mesin untuk pengolahan bahan melalui proses perubahan suhu04 ..

28199Suku cadang mesin pengering elektrik pada proses pembuatan PCB,
PWB dan PCA

8419.90.12.0000104 .. 29211.0904

28199Suku cadang mesin pengering lainnya 8419.90.19.00002 29211.0904

8419.90.29.00

28193Wadah untuk menara pendingin 8419.90.13.00003 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4391 sampai 4393Kelas   4394 :

Subkelas  43941 Suku cadang dari generator producer gas atau generator gas air; suku cadang dari generator gas asetilena dan generator gas dengan proses
air yang sejenis; suku cadang barang dari subkelas 43912; suku cadang dari peralatan mesin pendingin dan pembekuan serta pompa
pembuang panas; bagian dari mesin untuk pengolahan bahan melalui proses perubahan suhu

:

Suku cadang dari mesin untuk pengolahan bahan melalui proses perubahan suhu04 ..

28199Suku cadang dari mesin untuk pengolahan bahan melalui proses
perubahan suhu lainnya

8419.90.19.00999.. -

8419.90.21.00

8419.90.29.00

28199Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43941 -00098 .. 29193.9800

Subkelas  43942 Suku cadang dari mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; suku cadang dari mesin dan aparatus penyaringan atau pemurnian untuk
cairan atau gas

:

Suku cadang dari mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal01 ..

28193Suku cadang dari mesin pengering sentrifugal untuk pengering pakaian 8421.91.10.0000101 .. -

28193Suku cadang dari mesin pengering sentrifugal untuk pembuatan gula 8421.91.20.00002 -

28193Suku cadang dari mesin pengering sentrifugal untuk pemisah krim 8421.91.90.00003 -

28193Suku cadang dari mesin sentrifugal lainnya 8421.91.90.00999 -
Suku cadang dari mesin dan aparatus penyaringan atau pemurnian cairan atau gas02 ..

28199Suku cadang oil separator 8421.99.95.0000102 .. 29199.0204

28199Suku cadang (cartridge) mesin penyaring untuk oli dan bahan bakar
minyak pada mesin pembakaran dalam

8421.99.20.00002 29199.0202

28199Suku cadang mesin penyaring udara pada mesin pembakaran dalam 8421.99.30.00003 29199.0202

28199Suku cadang mesin penyaring pada pembuatan gula 8421.99.91.00004 29199.0202

28199Suku cadang mesin penyaring bahan bakar 8421.99.95.00005 29199.0202

28199Suku cadang desalinator 8421.99.94.00006 29199.0203

28199Suku cadang dari mesin dan aparatus penyaringan atau pemurnian cairan
atau gas lainnya

8421.99.99.00999 -

28199Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 43942 -00098 .. 29199.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4391 sampai 4393Kelas   4394 :

Subkelas  43943 Suku cadang untuk mesin barang-barang dari subkelas 43922, 43923 dan 43933; suku cadang untuk mesin penimbang berat; suku cadang dari
peralatan mekanik pertanian atau perkebunan untuk menyemprot, menyebar atau mengabutkan cairan atau bubuk

:

Suku cadang untuk mesin timbangan berat dari subkelas 4392201 ..

28192Anak timbangan 8423.90.10.0000101 .. -

28192Suku cadang mesin timbangan barang 8423.90.21.00002 29192.0202

8423.90.29.00

28192Suku cadang mesin timbangan bayi 8423.90.21.00003 29192.0203

8423.90.29.00

28192Suku cadang mesin timbangan berat badan 8423.90.21.00004 29192.0204

8423.90.29.00

28192Suku cadang mesin timbangan binatang 8423.90.21.00005 29192.0205

8423.90.29.00

28192Suku cadang mesin timbangan surat 8423.90.21.00006 29192.0206

8423.90.29.00

28192Suku cadang mesin timbangan emas 8423.90.21.00007 29192.0207

8423.90.29.00

28192Suku cadang mesin timbangan kendaraan 8423.90.21.00008 29192.0201

8423.90.29.00
Suku cadang untuk mesin barang dari subkelas 43923 dan 4393302 ..

28199Suku cadang fire sprinklers -00102 .. 29199.0201

28199Suku cadang silinder mesin kalender dan penggiling aplikasi film kering
atau foto resist cair, lapisan peka cahaya dan sejenisnya atau bahan
adhesif lapisan PCB/PWB

8420.91.10.00002 -

28199Suku cadang silinder mesin penyetrika dan pemaras rumah tangga 8420.91.90.00003 -

28199Suku cadang silinder mesin kalender lainnya 8420.91.90.00004 -

28199Suku cadang lainnya mesin kalender dan penggiling aplikasi film kering
atau foto resist cair, lapisan peka cahaya dan sejenisnya atau bahan
adhesif lapisan PCB/PWB

8420.99.10.00005 -

28199Suku cadang lainnya mesin penyetrika dan pemeras rumah tangga 8420.99.90.00006 -

28199Suku cadang lainnya mesin kalender ytdl 8420.99.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4391 sampai 4393Kelas   4394 :

Subkelas  43943 Suku cadang untuk mesin barang-barang dari subkelas 43922, 43923 dan 43933; suku cadang untuk mesin penimbang berat; suku cadang dari
peralatan mekanik pertanian atau perkebunan untuk menyemprot, menyebar atau mengabutkan cairan atau bubuk

:

Suku cadang dari peralatan mekanik untuk penyemprot dan penyebar cairan atau bubuk dan barang subkelas 4393403 ..

28199Suku cadang dari peralatan pemadam api 8424.90.10.0000103 .. -

28199Suku cadang dari peralatan pistol penyemprot untuk pertanian atau
perkebunan

8424.90.21.00002 -

8424.90.24.00

28199Suku cadang dari peralatan pistol penyemprot untuk lainnya 8424.90.23.00003 -

8424.90.29.00

28199Suku cadang dari mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet
pelempar

8424.90.30.00004 -

28199Suku cadang dari sistem irigasi tetes 8424.90.93.00005 -

28199Suku cadang dari peralatan penyemprot insektisida yang dikendalikan
dengan tangan

8424.90.94.00006 -

28199Suku cadang dari peralatan mekanik untuk penyemprot dan penyebar
cairan atau bubuk lainnya

8424.90.94.00007 -

8424.90.95.00

8424.90.99.00

28199Suku cadang mesin penjual otomatis 8476.90.00.00008 -

28199Hasil ikutan industri produk dalam subkelas 43943 -00098 .. 29192.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          43 Mesin tujuan umum:

Kelompok  439 Mesin-mesin dengan tujuan umum lainnya beserta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang barang dari kelas 4391 sampai 4393Kelas   4394 :

Subkelas  43944 Suku cadang ytdl dari mesin pencuci piring; suku cadang dari mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya;
bagian dari mesin untuk mengisi, menutup, menyegel, memberi selaput logam atau memberi label pada botol, kaleng, kotak, tas atau kemasan
lainnya dan mesin untuk mengaerasi minuman; suku cadang dari mesin pengepak atau pembungkus lainnya

:

28191Suku cadang mesin pencuci piring tipe rumah tangga 8422.90.10.0000001 .. -

28191Suku cadang ytdl dari mesin pencuci piring; suku cadang dari mesin
pembersih atau pengering botol atau kemasan lainnya; suku cadang dari
mesin pengisi, penutup, penyegel, pemberi selaput logam atau pemberi
label botol, kaleng, kotak, tas atau kemasan lainnya dan mesin
pengaerasi minuman; suku cadang dari mesin pengepak atau
pembungkus lainnya

8422.90.90.0000002 .. 29191.0201

29191.0202

29191.0203

29191.0204

29191.0205

Subkelas  43949 Suku cadang dari mesin, yang tidak menggunakan listrik, ytdl:

28199Cincin penutup minyak (oil seal rings) 8487.90.00.0000001 .. -

28199Suku cadang dari mesin lainnya, yang tidak menggunakan listrik, ytdl 8487.90.00.0000099 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  441 Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin pengolah tanah (mesin pertanian, perkebunan atau kehutanan untuk penyiapan atau kultivasi tanah; mesin giling lapangan rumput atau
lapangan olah raga

Kelas   4411 :

Subkelas  44111 Bajak:

28210Bajak 8432.10.00.0000000 .. 29211.0201

Subkelas  44112 Penggaru, penyisir, cultivator, penyiang rumput dan penyangkul rumput:

28210Cakram penggaruk untuk pengolahan tanah 8432.21.00.0000100 .. -

28210Garu 8432.29.00.00002 29211.0202

28210Barang dalam subkelas 44112 lainnya 8432.29.00.00999 -

Subkelas  44113 Penabur benih, penanam dan pemindah tanaman:

28210Penugal 8432.30.00.0000100 .. 29211.0206

28210Penanam benih 8432.30.00.00002 29211.0204

28210Penabur benih, penanam dan pemindah tanaman lainnya 8432.30.00.00999 -

Subkelas  44114 Penyebar dan penyalur pupuk (pemupuk):

28210Penyebar dan penyalur pupuk (pemupuk) 8432.40.00.0000000 .. 29211.0205

Subkelas  44115 Suku cadang dari mesin pengolah tanah:

28210Suku cadang dari mesin pengolah tanah 8432.90.10.0000000 .. 29211.0905

8432.90.20.00

8432.90.90.00

Subkelas  44119 Mesin pengolah tanah lainnya, ytdl:

28210Roda apung 8432.80.90.0000100 .. 29211.0203

28210Mesin penggiling 8432.80.20.00002 29211.0405

28210Mesin pengolah tanah lainnya, ytdl 8432.80.10.00999 -

8432.80.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  441 Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin penuai dan penebah; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu hasil pertanianKelas   4412 :

Subkelas  44121 Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga:

28210Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga
dengan alat potong berputar pada bidang horizontal

8433.11.00.0000100 .. 29211.0208

28210Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga
lainnya

8433.19.10.00999 -

29211.0208

8433.19.90.00-

29211.0208

Subkelas  44122 Kombinasi mesin penuai/penebah:

28210Kombinasi mesin penuai/penebah 8433.51.00.0000000 .. -

Subkelas  44123 Mesin pemotong lainnya, termasuk batang pemotong untuk dipasang pada traktor:

28210Mesin pemotong lainnya, termasuk batang pemotong untuk dipasang
pada traktor

8433.20.00.0000000 .. -

Subkelas  44124 Mesin pengolah rumput kering lainnya:

28210Mesin pengolah rumput kering lainnya 8433.30.00.0000000 .. -

Subkelas  44125 Mesin pengepak jerami atau rumput makanan ternak, termasuk pengangkat bal:

28210Mesin pengepak jerami atau rumput makanan ternak, termasuk
pengangkat bal

8433.40.00.0000000 .. -

Subkelas  44126 Mesin tuai akar atau umbi:

28210Mesin tuai akar atau umbi 8433.53.00.0000000 .. 29211.0209
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  441 Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin penuai dan penebah; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu hasil pertanianKelas   4412 :

Subkelas  44127 Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau hasil pertanian lainnya:

28210Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau
hasil pertanian lainnya elektrik

8433.60.10.0000001 .. 29211.0499

28210Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau
hasil pertanian lainnya bukan elektrik

8433.60.20.0000002 .. 29211.0499

Subkelas  44128 Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering:

28250Mesin penyortir atau pemilih elektrik 8437.10.10.0000100 .. 29211.0409

28250Mesin penyortir atau pemilih bukan elektrik 8437.10.20.00002 29211.0409

28250Mesin tampi dan pembersih benih gandum dan kacang-kacangan elektrik 8437.10.10.00003 29211.0301

28250Mesin tampi dan pembersih benih gandum dan kacang-kacangan bukan
elektrik

8437.10.20.00004 29211.0301

28250Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau
sayuran polongan kering lainnya baik elektrik dan bukan elektrik

8437.10.30.00999 29211.0499

8437.10.40.00

Subkelas  44129 Mesin penuai dan penebah lainnya ytdl; bagian dari mesin-mesin yang digunakan untuk menuai, menebah dan memilih mutu:

Mesin penuai dan penebah lainnya ytdl01 ..

28210Mesin penebah atau penyabit 8433.52.00.0000101 .. 29211.0207

28210Mesin tuai selain untuk akar atau umbi 8433.59.90.00002 29211.0209

28210Mesin cotton picker dan cotton gins 8433.59.10.00003 -

28210Mesin pemupuk, pemeliharaan dan pemanenan hasil pertanian lainnya 8433.59.90.00999 29211.0399

28210Suku cadang dari mesin-mesin yang digunakan untuk menuai, menebah
dan memilih mutu (subkelas 44121)

8433.90.10.0000002 .. 29211.0299

8433.90.20.00

8433.90.30.00

8433.90.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  441 Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin pemerah susu dan produk susuKelas   4413 :

Subkelas  44131 Mesin pemerah susu:

28210Mesin pemerah susu elektrik 8434.10.10.0000100 .. 29211.0600

28210Mesin pemerah susu bukan elektrik 8434.10.20.00002 29211.0600

Subkelas  44132 Mesin produk susu:

28250Mesin produk susu elektrik 8434.20.10.0000100 .. 29250.0200

28250Mesin produk susu bukan elektrik 8434.20.20.00002 29250.0200

Subkelas  44139 Bagian dari mesin pemerah susu dan produk susu, ytdl:

28250Suku cadang dari mesin pemerah susu dan produk susu elektrik, ytdl 8434.90.10.0000001 .. -

28250Suku cadang dari mesin pemerah susu dan produk susu bukan elektrik,
ytdl

8434.90.20.0000002 .. -

Traktor pertanianKelas   4414 :

Subkelas  44141 Traktor yang dikendalikan dengan berjalan kaki:

28210Traktor tangan sederhana 8701.10.11.0000100 .. 29211.0101

8701.10.19.00

8701.10.91.00

8701.10.99.00

28210Traktor tangan tidak  sederhana 8701.10.11.00002 29211.0102

8701.10.19.00

8701.10.91.00

8701.10.99.00

28210Traktor atau mesin untuk pengolah tanah lainnya 8701.10.11.00999 29211.0199

8701.10.19.00

8701.10.91.00-

8701.10.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  441 Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Traktor pertanianKelas   4414 :

Subkelas  44142 Traktor rantai kelabang:

28240Traktor rantai kelabang 8701.30.00.0000000 .. 29240.0102

Subkelas  44149 Traktor pertanian lainnya:

28210Traktor Roda Empat Mini 15 PK - 30 PK 8701.90.10.0000100 .. 29211.0103

8701.90.90.00

29240.0103

28210Traktor Roda Empat > 30 PK 8701.90.10.00002 29211.0104

8701.90.90.00

29240.0103

Peralatan mekanik untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan cairan atau bubuk dalam pertanian dan perkebunanKelas   4415 :

Subkelas  44150 Peralatan mekanik untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan cairan atau bubuk dalam pertanian dan perkebunan:

28210Mesin penyemprot pertanian 8424.81.30.0000100 .. 29211.0309

28210Emposan tikus -002 28931.0201

28210Hand sprayer -003 28931.0202

28210Hand duster -004 28931.0203

28210Mikroniser -005 28931.0204

28210Pengabut ultra -006 28931.0205

28210Alat pemberantas jasad pengganggu lainnya -007 28931.0299

28210Peralatan pertanian untuk sistem irigasi tetes 8424.81.10.00008 -

28210Peralatan mekanik untuk pelempar, penyebar atau penyemprot cairan
atau bubuk dalam pertanian dan perkebunan lainnya

8424.81.40.00999 -

8424.81.50.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  441 Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Trailer dan semi-trailer berdaya muat atau berdaya bongkar sendiri untuk keperluan pertanianKelas   4416 :

Subkelas  44160 Trailer dan semi-trailer berdaya muat atau berdaya bongkar sendiri untuk keperluan pertanian:

28210Trailer dan semi-trailer berdaya muat atau berdaya bongkar sendiri untuk
keperluan pertanian

8716.20.00.0000000 .. -

Mesin pertanian lainnyaKelas   4419 :

Subkelas  44191 Mesin pengepres, penghancur dan sejenisnya yang digunakan dalam pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman  semacamnya:

28250Mesin pengepres, penghancur dan sejenisnya yang digunakan dalam
pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman  semacamnya elektrik

8435.10.10.0000001 .. 29250.0113

28250Mesin pengepres, penghancur dan sejenisnya yang digunakan dalam
pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman  semacamnya bukan
elektrik

8435.10.20.0000002 .. 29250.0113

Subkelas  44192 Mesin untuk menyiapkan bahan makanan hewan:

28210Mesin untuk menyiapkan bahan makanan hewan elektrik 8436.10.10.0000001 .. 29211.0703

28210Mesin untuk menyiapkan bahan makanan hewan bukan elektrik 8436.10.20.0000002 .. 29211.0703

Subkelas  44193 Inkubator dan mesin penetas unggas:

28210Inkubator dan mesin penetas unggas elektrik 8436.21.10.0000001 .. 29211.0702

28210Inkubator dan mesin penetas unggas bukan elektrik 8436.21.20.0000002 .. 29211.0702

Subkelas  44194 Mesin pemelihara unggas:

28210Mesin pemelihara unggas 8436.29.10.0000000 .. -

8436.29.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  441 Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin pertanian lainnyaKelas   4419 :

Subkelas  44198 Mesin pertanian lainnya ytdl:

28210Mesin otomatis pencabut bulu unggas 8436.80.11.0000100 .. 29211.0701

8436.80.21.00

28210Mesin tunas 8436.80.11.00002 29211.0500

8436.80.21.00

28210Mesin pemisah biji kapas 8436.80.11.00003 29211.0800

8436.80.21.00

28210Mesin pertanian lainnya ytdl 8436.80.11.00999 -

8436.80.19.00

8436.80.21.00

8436.80.29.00

Subkelas  44199 Suku cadang dari mesin pertanian:

28210Suku cadang mesin pengepres, penghancur dan sejenisnya yang
digunakan dalam pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman
semacamnya elektrik

8435.90.10.0000001 .. -

28210Suku cadang mesin pengepres, penghancur dan sejenisnya yang
digunakan dalam pembuatan wine, cider, jus buah atau minuman
semacamnya bukan elektrik

8435.90.20.0000002 .. -

28210Suku cadang mesin pemelihara unggas atau lebah elektrik 8436.91.10.0000003 .. -

28210Suku cadang mesin pemelihara unggas atau lebah bukan elektrik 8436.91.20.0000004 .. -

28210Suku cadang mesin inkubator dan penetas telur unggas elektrik 8436.91.10.0000005 .. -

28210Suku cadang mesin inkubator dan penetas telur unggas bukan elektrik 8436.91.20.0000006 .. -

28210Suku cadang mesin pertanian dan kehutanan elektrik lainnya 8436.99.11.0000007 .. -

8436.99.19.00

28210Suku cadang mesin pertanian dan kehutanan bukan elektrik lainnya 8436.99.21.0000008 .. -

8436.99.29.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk pengerjaan logam; mesin perkakas untuk pengerjaan berbagai bahan melalui proses penyinaran laser atau proses yang serupaKelas   4421 :

Subkelas  44211 Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan menghilangkan bahan,  melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau
sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma

:

Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan menghilangkan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau
sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma

01 ..

28224Mesin pemotong yang bekerja dengan sinar laser atau sinar lainnya atau
proses penyinaran photon

8456.10.00.0000101 .. 29221.0101

28224Mesin pemotong yang bekerja dengan proses ultrasonik 8456.20.00.00002 29221.0102

28224Mesin pemotong yang bekerja dengan proses penyinaran elektro 8456.30.00.00003 29221.0103

28224Mesin pemotong yang bekerja dengan proses lainnya 8456.90.10.00999 -

8456.90.20.0029221.0104

8456.90.90.00

28224Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44211 -00098 .. 29221.9800

Subkelas  44212 Machining center, mesin konstruksi unit (stasiun tunggal) dan mesin transfer multi-stasiun, untuk pengerjaan logam:

Machining center, mesin konstruksi unit (stasiun tunggal) dan mesin transfer multi-stasiun, untuk pengerjaan logam01 ..

28221Machining center untuk pengerjaan logam 8457.10.00.0000101 .. 29221.0201

28221Mesin konstruksi unit (stasiun tunggal) untuk pengerjaan logam 8457.20.00.00002 29221.0202

28221Mesin transfer multi-stasiun untuk pengerjaan logam 8457.30.00.00003 29221.0203

28221Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44212 -00098 .. 29221.9800

Subkelas  44213 Mesin bubut untuk logam:

Mesin bubut untuk logam01 ..

28221Mesin bubut horizontal dengan pengontrolan numerik 8458.11.00.0000101 .. 29221.0302

29221.0301

28221Mesin bubut horizontal tanpa pengontrolan numerik ukuran jarak antara
pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm

8458.19.10.00002 29221.0303

28221Mesin bubut horizontal tanpa pengontrolan numerik ukuran jarak antara
pusat spindle dan bed melebihi 300 mm

8458.19.90.00003 29221.0304

28221Mesin bubut lainnya dengan atau tanpa pengontrolan numerik 8458.91.00.00999 29221.0305

8458.99.10.00

8458.99.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk pengerjaan logam; mesin perkakas untuk pengerjaan berbagai bahan melalui proses penyinaran laser atau proses yang serupaKelas   4421 :

Subkelas  44213 Mesin bubut untuk logam:

28221Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44213 -00098 .. 29221.9800

Subkelas  44214 Mesin perkakas untuk menggurdi, mengebor atau menggiling logam:

Mesin perkakas untuk menggurdi, mengebor atau menggiling logam01 ..

28221Mesin freis (penggiling) jenis knee dengan pengontrol mekanik 8459.51.00.0000101 .. 29221.0308

28221Mesin freis (penggiling) jenis knee elektrik 8459.59.10.00002 29221.0309

28221Mesin freis (penggiling) jenis knee bukan elektrik 8459.59.20.00003 29221.0309

28221Mesin freis (penggiling) lainnya dengan pengontrol mekanik 8459.61.00.00004 29221.0310

28221Mesin freis (penggiling) lainnya elektrik 8459.69.10.00005 29221.0310

28221Mesin freis (penggiling) lainnya bukan elektrik 8459.69.20.00006 29221.0310

28221Mesin bor dengan pengontrol numerik 8459.31.00.00007 29221.0401

28221Mesin bor lainnya elektrik 8459.10.10.00008 29221.0402

8459.39.10.00

8459.40.10.00

28221Mesin bor lainnya bukan elektrik 8459.10.20.00009 29221.0402

8459.39.20.00

8459.40.20.00

28221Mesin drill (penggurdi) dengan pengontrol mekanik 8459.21.00.00010 29221.0404

28221Mesin drill (penggurdi) lainnya elektrik 8459.29.10.00011 29221.0405

28221Mesin drill (penggurdi) lainnya bukan elektrik 8459.29.20.00012 29221.0405

28221Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44214 -00098 .. 29221.9800

189Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk pengerjaan logam; mesin perkakas untuk pengerjaan berbagai bahan melalui proses penyinaran laser atau proses yang serupaKelas   4421 :

Subkelas  44215 Mesin perkakas untuk pembuatan ulir atau alur dengan menghilangkan logam, kecuali mesin bubut dan "way-type unit head" machines:

Mesin perkakas untuk pembuatan ulir atau alur dengan menghilangkan logam, kecuali mesin bubut dan "way-type unit head" machines01 ..

28221Mesin potong ulir elektrik 8459.70.10.0000101 .. 29221.0503

28221Mesin potong ulir bukan elektrik 8459.70.20.00002 29221.0503

28221Mesin pembuat ulir atau alur lainnya 8459.70.10.00999 -

8459.70.20.00

28221Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44215 -00098 .. 29221.9800

Subkelas  44216 Mesin perkakas untuk memperhalus, mempertajam, menggerinda, mengasah, menggosok, atau penyelesaian akhir lainnya dari logam,
pengkarbitan logam atau cermet dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk untuk menggosok; perkakas mesin untuk menyerut,
membentuk, membuat lubang, memperbesar lubang, membuat roda gigi, atau penyelesaian roda gigi, menggergaji, memotong dan perkakas
mesin lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam, mengkarbitkan logam dan sermet ytdl

:

Mesin perkakas untuk memperhalus, mempertajam, menggerinda, mengasah, menggosok, atau penyelesaian akhir lainnya dari logam,
pengkarbitan logam atau cermet dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk untuk menggosok; perkakas mesin untuk menyerut,
membentuk, pengerek lubang, memperbesar lubang, membuat roda gigi, atau penyelesaian roda gigi, menggergaji, memotong dan perkakas
mesin lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam, mengkarbitkan logam dan sermet ytdl

01 ..

28221Elektric shaper machines 8461.20.10.0000101 .. 29221.0306

28221Non elektric shaper machines 8461.20.20.00002 29221.0306

28221Planer machines 8461.90.19.00003 29221.0307

8461.90.99.00

28221Mesin gerinda dengan pengontrol numerik (permukaan datar dengan
akurasi 0.01 mm)

8460.11.00.00004 29221.0311

28221Mesin gerinda dengan pengontrol numerik (lainnya dengan akurasi 0.01
mm)

8460.21.00.00005 29221.0311

28221Mesin gerinda dengan pengontrol numerik (untuk menajamkan mata bor
karbida)

8460.31.10.00006 29221.0311

28221Mesin gerinda lainnya dengan pengontrol numerik 8460.31.90.00007 29221.0311

28221Mesin gerinda permukaan datar dengan akurasi 0.01 mm elektrik 8460.19.10.00008 29221.0312

28221Mesin gerinda lainnya dengan akurasi 0.01 mm elektrik 8460.29.10.00009 29221.0312

28221Mesin gerinda lainnya elektrik 8460.39.10.00010 29221.0312

28221Mesin gerinda permukaan datar dengan akurasi 0.01 mm bukan elektrik 8460.19.20.00011 29221.0312
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk pengerjaan logam; mesin perkakas untuk pengerjaan berbagai bahan melalui proses penyinaran laser atau proses yang serupaKelas   4421 :

Subkelas  44216 Mesin perkakas untuk memperhalus, mempertajam, menggerinda, mengasah, menggosok, atau penyelesaian akhir lainnya dari logam,
pengkarbitan logam atau cermet dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk untuk menggosok; perkakas mesin untuk menyerut,
membentuk, membuat lubang, memperbesar lubang, membuat roda gigi, atau penyelesaian roda gigi, menggergaji, memotong dan perkakas
mesin lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam, mengkarbitkan logam dan sermet ytdl

:

Mesin perkakas untuk memperhalus, mempertajam, menggerinda, mengasah, menggosok, atau penyelesaian akhir lainnya dari logam,
pengkarbitan logam atau cermet dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk untuk menggosok; perkakas mesin untuk menyerut,
membentuk, pengerek lubang, memperbesar lubang, membuat roda gigi, atau penyelesaian roda gigi, menggergaji, memotong dan perkakas
mesin lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam, mengkarbitkan logam dan sermet ytdl

01 ..

28221Mesin gerinda lainnya dengan akurasi 0.01 mm bukan elektrik 8460.29.20.00012.. 29221.0312

28221Mesin gerinda lainnya bukan elektrik 8460.39.20.00013 29221.0312

28221Mesin polish elektrik 8460.40.10.00014 29221.0313

28221Mesin polish bukan elektrik 8460.40.20.00015 29221.0313

28221Mesin asah (sharpening machines) elektrik 8460.40.10.00016 29221.0314

28221Mesin asah (sharpening machines) bukan elektrik 8460.40.20.00017 29221.0314

28221Mesin honing atau lapping 8461.40.10.00018 29221.0315

8461.40.20.00

28221Broaching machine elektrik 8461.30.10.00019 29221.0403

28221Broaching machine bukan elektrik 8461.30.20.00020 29221.0403

28221Mesin gergaji pemotong elektrik 8461.50.10.00021 29221.0501

28221Mesin gergaji pemotong bukan elektrik 8461.50.20.00022 29221.0501

28221Mesin pembentuk dan penyerut elektrik 8461.20.10.00023 -

28221Mesin pembentuk dan penyerut bukan elektrik 8461.20.20.00024 -

28221Mesin pembuat roda gigi (gear cutting machines) elektrik 8461.40.10.00025 29221.0901

28221Mesin pembuat roda gigi (gear cutting machines) bukan elektrik 8461.40.20.00026 29221.0901

28221Mesin ketam elektrik 8461.90.11.00027 -

28221Mesin ketam bukan elektrik 8461.90.91.00028 -

28221Mesin perata dan penghalus lainnya 8460.90.10.00029 29221.0399

8460.90.20.00

28221Mesin pemotong lainnya 8461.90.19.00030 29221.0599

8461.90.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk pengerjaan logam; mesin perkakas untuk pengerjaan berbagai bahan melalui proses penyinaran laser atau proses yang serupaKelas   4421 :

Subkelas  44216 Mesin perkakas untuk memperhalus, mempertajam, menggerinda, mengasah, menggosok, atau penyelesaian akhir lainnya dari logam,
pengkarbitan logam atau cermet dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk untuk menggosok; perkakas mesin untuk menyerut,
membentuk, membuat lubang, memperbesar lubang, membuat roda gigi, atau penyelesaian roda gigi, menggergaji, memotong dan perkakas
mesin lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam, mengkarbitkan logam dan sermet ytdl

:

28221Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44216 -00098 .. 29221.9800

Subkelas  44217 Mesin perkakas untuk mengerjakan logam dengan menempa, memukul atau menumbuk; mesin perkakas untuk mengerjakan dengan cara
membengkokan, melipat, meluruskan, meratakan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida
logam

:

Mesin perkakas untuk mengerjakan logam dengan menempa, memukul atau menumbuk; mesin perkakas untuk mengerjakan dengan cara
membengkokan, melipat, meluruskan, meratakan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida
logam

01 ..

28221Mesin pon (punching machines) untuk logam termasuk kombinasi dengan
mesin penggunting dikontrol secara numerik

8462.41.00.0000101 .. 29221.0499

28221Mesin pon (punching machines) untuk logam termasuk kombinasi dengan
mesin penggunting elektrik

8462.49.10.00002 29221.0406

29221.0499

29221.0406

28221Mesin pon (punching machines) untuk logam termasuk kombinasi dengan
mesin penggunting bukan elektrik

8462.49.20.00003 29221.0499

29221.0406

28221Shearing machines untuk logam dikontrol secara numerik 8462.31.00.00004 29221.0502

28221Shearing machines untuk logam elektrik 8462.39.10.00005 29221.0502

28221Shearing machines untuk logam bukan elektrik 8462.39.20.00006 29221.0502

28221Mesin press untuk logam -007 29221.0600

28221Mesin untuk menempa atau menumbuk (termasuk mesin kempa) dan
mesin untuk memalu elektrik

8462.10.10.00008 29221.0801

28221Mesin untuk menempa atau menumbuk (termasuk mesin kempa) dan
mesin untuk memalu bukan elektrik

8462.10.20.00009 29221.0801

28221Mesin pembengkok, pelipat, meluruskan atau meratakan (termasuk mesin
kempa) dengan pengontrol numerik

8462.21.00.00010 29221.0802
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk pengerjaan logam; mesin perkakas untuk pengerjaan berbagai bahan melalui proses penyinaran laser atau proses yang serupaKelas   4421 :

Subkelas  44217 Mesin perkakas untuk mengerjakan logam dengan menempa, memukul atau menumbuk; mesin perkakas untuk mengerjakan dengan cara
membengkokan, melipat, meluruskan, meratakan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida
logam

:

Mesin perkakas untuk mengerjakan logam dengan menempa, memukul atau menumbuk; mesin perkakas untuk mengerjakan dengan cara
membengkokan, melipat, meluruskan, meratakan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida
logam

01 ..

28221Mesin pembengkok, pelipat, meluruskan atau meratakan (termasuk mesin
kempa) elektrik

8462.29.10.00011.. -

28221Mesin pembengkok, pelipat, meluruskan atau meratakan (termasuk mesin
kempa) bukan elektrik

8462.29.20.00012 -

28221Mesin kempa hidrolik untuk mengerjakan logam atau karbida logam 8462.91.00.00013 29221.0803

28221Mesin untuk pembuat kotak, kaleng dan kemasan lainnnya elektrik 8462.99.10.00014 -

28221Mesin untuk pembuat kotak, kaleng dan kemasan lainnnya bukan elektrik 8462.99.20.00015 -

28221Mesin tempa lainnya 8462.99.50.00016 29221.0899

8462.99.60.00

28221Mesin dalam subkelas 44217 lainnya 8462.99.50.00999 29221.0999

8462.99.60.00

28221Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44217 -00098 .. 29221.9800

Subkelas  44218 Mesinn perkakas ytdl untuk mengerjakan logam, mengkarbida logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya:

Mesin perkakas ytdl untuk mengerjakan logam, mengkarbida logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya01 ..

28221Mesin perkakas untuk pengerjaan batang, tabung, profil, dan sejenisnya
elektrik

8463.10.10.0000101 .. 29221.0902

28221Mesin perkakas untuk pengerjaan batang, tabung, profil, dan sejenisnya
bukan elektrik

8463.10.20.00002 29221.0902

28221Mesin serat pembuat alur (pencanai ulir) 8463.20.10.00003 29221.0903

8463.20.20.00

28221Mesin perkakas untuk pengerjaan kawat dan sejenisnya 8463.30.10.00004 29221.0904

8463.30.20.00

28221Mesin dalam subkelas 44218 lainnya 8463.90.10.00999 29221.0999

8463.90.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk pengerjaan logam; mesin perkakas untuk pengerjaan berbagai bahan melalui proses penyinaran laser atau proses yang serupaKelas   4421 :

Subkelas  44218 Mesinn perkakas ytdl untuk mengerjakan logam, mengkarbida logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya:

28221Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44218 -00098 .. 29221.9800

Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik dan sejenisnya, dan untuk mengerjakan kayu, tulang, plastik keras dan sejenisnya; pengepres untuk
pembuatan papan partikel dan sejenisnya

Kelas   4422 :

Subkelas  44221 Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara
dingin

:

28223Mesin gergaji untuk pengerjaan batu, keramik, atau bahan mineral
sejenisnya elektrik

8464.10.10.0000100 .. -

28223Mesin gergaji untuk pengerjaan batu, keramik, atau bahan mineral
sejenisnya bukan elektrik

8464.10.20.00002 -

28223Mesin gerinda batu elektrik 8464.20.10.00003 29223.0108

28223Mesin gerinda batu bukan elektrik 8464.20.20.00004 29223.0108

28223Mesin pengolah kaca dan gelas 8464.90.10.00005 29299.0900

8464.90.20.00

28223Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen
atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara
dingin lainnya

8464.90.10.00999 -

8464.90.20.00

Subkelas  44222 Mesin perkakas untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis; pengepres untuk pembuatan
papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan yang mengandung lignin dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu
atau gabus

:

Mesin perata kayu01 ..

28222Mesin bubut kayu elektrik 8465.99.30.0000101 .. 29222.0101

28222Mesin bubut kayu bukan elektrik 8465.99.40.00002 29222.0101

28222Mesin ketam dengan gerak pahat lurus (shaper) 8465.92.20.00003 29222.0102

8465.92.90.00

28222Mesin ketam dengan gerak pahat putar (freis/ milling) 8465.92.20.00004 29222.0103

8465.92.90.00

28222Mesin perata kayu / ketam lainnya 8465.92.20.00999 29222.0199

8465.92.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik dan sejenisnya, dan untuk mengerjakan kayu, tulang, plastik keras dan sejenisnya; pengepres untuk
pembuatan papan partikel dan sejenisnya

Kelas   4422 :

Subkelas  44222 Mesin perkakas untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis; pengepres untuk pembuatan
papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan yang mengandung lignin dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu
atau gabus

:

Mesin pengolah kayu02 ..

28222Mesin gergaji pengolah kayu elektrik 8465.91.20.0000102 .. 29222.0201

28222Mesin gergaji pengolah kayu bukan elektrik 8465.91.90.00002 29222.0201

28222Mesin bor kayu elektrik 8465.95.30.00003 29222.0202

28222Mesin bor kayu bukan elektrik 8465.95.90.00004 29222.0202

28222Mesin polish kayu elektrik 8465.93.10.00005 29222.0203

28222Mesin polish kayu bukan elektrik 8465.93.20.00006 29222.0203

28222Mesin slot (pembuat alur) kayu 8465.99.60.00007 29222.0204

8465.99.90.00

28222Mesin skrap kayu 8465.92.20.00008 29222.0205

8465.92.90.00

28222Mesin penggiling (freis) atau pembuat acuan kayu 8465.92.20.00009 29222.0206

8465.92.90.00

28222Mesin gerinda kayu elektrik 8465.93.10.00010 29222.0207

28222Mesin gerinda kayu bukan elektrik 8465.93.20.00011 29222.0207

28222Mesin penggosok atau pemoles kayu elektrik 8465.93.10.00012 29222.0208

28222Mesin penggosok atau pemoles kayu bukan elektrik 8465.93.20.00013 29222.0208

28222Mesin pembengkok atau perakit kayu elektrik 8465.94.10.00014 29222.0209

28222Mesin pembengkok atau perakit kayu bukan elektrik 8465.94.20.00015 29222.0209

28222Mesin pemisah, pengiris atau pengupas kayu elektrik 8465.96.10.00016 29222.0210

28222Mesin pemisah, pengiris atau pengupas kayu bukan elektrik 8465.96.20.00017 29222.0210

28222Mesin pengolah kayu lainnya 8465.99.60.00999 29222.0299

8465.99.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik dan sejenisnya, dan untuk mengerjakan kayu, tulang, plastik keras dan sejenisnya; pengepres untuk
pembuatan papan partikel dan sejenisnya

Kelas   4422 :

Subkelas  44222 Mesin perkakas untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis; pengepres untuk pembuatan
papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan yang mengandung lignin dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu
atau gabus

:

28222Mesin yang melakukan berbagai jenis pekerjaan tanpa menukar alat 8465.10.00.0000003 .. -

28223

28222Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan
berserat dari kayu atau dari bahan yang mengandung lignin dan mesin
lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus

8479.30.10.0000004 .. -

8479.30.20.00
Mesin perkakas untuk mengerjakan tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis05 ..

28223Mesin gergaji untuk printed circuit board, printed wiring board atau lapisan
daripadanya elektrik

8465.91.10.0000105 .. -

28223Mesin gergaji elektrik untuk mengerjakan tulang, karet keras, plastik keras
atau bahan keras yang sejenis

8465.91.20.00002 -

28223Mesin gergaji bukan elektrik untuk mengerjakan tulang, karet keras,
plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.91.90.00003 -

28223Mesin ketam, penggiling atau pencetak untuk membuat alur pada printed
circuit board, printed wiring board atau lapisan daripadanya

8465.92.10.00004 -

28223Mesin ketam, penggiling atau pencetak elektrik untuk mengerjakan pada
printed circuit board, printed wiring board atau lapisan daripadanya

8465.92.20.00005 -

28223Mesin ketam, penggiling atau pencetak bukan elektrik untuk mengerjakan
pada printed circuit board, printed wiring board atau lapisan daripadanya

8465.92.90.00006 -

28223Mesin gerinda, penggosok dan pemoles elektrik untuk mengerjakan
tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.93.10.00007 -

28223Mesin gerinda, penggosok dan pemoles bukan elektrik untuk mengerjakan
tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.93.20.00008 -

28223Mesin pembengkok dan perakit elektrik untuk mengerjakan tulang, karet
keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.94.10.00009 -

28223Mesin pembengkok dan perakit bukan elektrik untuk mengerjakan tulang,
karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.94.20.00010 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik dan sejenisnya, dan untuk mengerjakan kayu, tulang, plastik keras dan sejenisnya; pengepres untuk
pembuatan papan partikel dan sejenisnya

Kelas   4422 :

Subkelas  44222 Mesin perkakas untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis; pengepres untuk pembuatan
papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan yang mengandung lignin dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu
atau gabus

:

Mesin perkakas untuk mengerjakan tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis05 ..

28223Mesin penggurdi atau mortice untuk pembuatan printed circuit board,
printed wiring board atau lapisan daripadanya

8465.95.10.00011.. -

28223Mesin penggurdi atau mortice elektrik untuk mengerjakan tulang, karet
keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.95.30.00012 -

28223Mesin penggurdi atau mortice bukan elektrik untuk mengerjakan tulang,
karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.95.90.00013 -

28223Mesin pemisah, pengiris atau pengupas elektrik untuk mengerjakan
tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.96.10.00014 -

28223Mesin pemisah, pengiris atau pengupas bukan elektrik untuk mengerjakan
tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras yang sejenis

8465.96.20.00015 -

28223Mesin penghalus untuk pembuatan printed circuit board, printed wiring
board atau lapisan daripadanya termasuk mesin laminasi pada
pembuatan barang tersebut

8465.99.50.00016 -

28223Mesin lainnya untuk mengerjakan tulang, karet keras, plastik keras atau
bahan keras yang sejenis

8465.99.60.00999 -

8465.99.90.00

28222Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44222 -00098 .. 29222.9800

2822329222.9801
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perkakas tangan, bertenaga mesinKelas   4423 :

Subkelas  44231 Perkakas tangan, digerakkan secara pneumatik, hidrolik atau dilengkapi dengan motor bukan listrik:

28180Perkakas tangan pneumatik 8467.11.00.0000100 .. -

28180Perkakas tangan hidrolik 8467.19.00.00002 -

28180Gergaji rantai untuk pekerjaan tangan 8467.81.00.00003 -

28180Perkakas tangan lainnya dalam subkelas 44231 8467.89.00.00999 -

Subkelas  44232 Perkakas mekanik elektrik yang digunakan dengan tangan, dilengkapi dengan motor listrik terpasang:

28180Alat bor mekanik elektrik 8467.21.00.0000100 .. -

28180Gergaji mekanik elektrik 8467.22.00.00002 -

28180Perkakas mekanik elektrik lainnya dalam subkelas 44232 8467.29.00.00999 -

Mesin dan alat untuk menyolder, mengelas atau mematri; mesin dan peralatan yang digerakkan dengan gas untuk mengeraskan permukaan; mesin
dan peralatan listrik untuk penyemprotan panas logam atau logam karbida yang disinter

Kelas   4424 :

Subkelas  44241 Mesin dan peralatan listrik untuk menyolder, mematri atau mengelas; mesin dan peralatan listrik untuk penyemprotan panas logam atau logam
karbida yang disinter

:

Mesin dan peralatan listrik untuk menyolder atau mematri01 ..

27900Mesin pateri atau solder yang menggunakan besi solder dan alat
penembak pateri

8515.11.00.0000101 .. 29224.0101

27900Mesin pateri atau solder yang menggunakan pateri dengan sinar laser 8515.11.00.00002 29224.0102

27900Mesin pateri atau solder untuk menyolder komponen pada printed circuit
board dan printed wiring board

8515.19.10.00003 -

27900Mesin pateri atau solder lainnya 8515.19.90.00999 29224.0199
Mesin dan peralatan listrik las hambatan dari logam02 ..

28224Mesin las hambatan dari logam otomatis 8515.21.00.0000102 .. 29224.0201

28224Mesin las hambatan dari logam otomatis dengan sinar laser 8515.21.00.00002 29224.0202

28224Mesin dan peralatan listrik las hambatan dari logam lainnya 8515.29.00.00999 29224.0299
Mesin dan peralatan listrik busur las dari logam03 ..

28224Mesin busur las dari logam otomatis 8515.31.00.0000103 .. 29224.0301

28224Mesin busur las dari logam otomatis dengan sinar laser 8515.31.00.00002 29224.0302

28224Mesin pengelas busur AC jenis transformator 8515.39.10.00003 -

28224Mesin dan peralatan listrik busur las dari logam lainnya 8515.39.90.00999 29224.0399
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin dan alat untuk menyolder, mengelas atau mematri; mesin dan peralatan yang digerakkan dengan gas untuk mengeraskan permukaan; mesin
dan peralatan listrik untuk penyemprotan panas logam atau logam karbida yang disinter

Kelas   4424 :

Subkelas  44241 Mesin dan peralatan listrik untuk menyolder, mematri atau mengelas; mesin dan peralatan listrik untuk penyemprotan panas logam atau logam
karbida yang disinter

:

Mesin dan peralatan listrik untuk penyemprot panas logam04 ..

27900Mesin dan peralatan listrik untuk penyemprot panas logam atau logam
karbida disinter

8515.80.10.0000104 .. -

27900Mesin dan peralatan listrik untuk penyemprot panas logam lainnya 8515.80.90.00999 -

28224Hasil ikutan industri mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus
listrik

-00098 .. 29224.9800

28224Mesin dan peralatan listrik untuk mengelas lainnya 8515.80.90.0000099 .. 29224.9700

Subkelas  44242 Mesin dan peralatan bukan listrik untuk menyolder, mematri atau mengelas; mesin dan peralatan yang digerakkan dengan gas untuk
mengeraskan permukaan

:

28199Pipa tiup yang dipegang dengan tangan 8468.10.00.0000100 .. -

28199Mesin dan peralatan bukan listrik untuk menyolder, mematri atau
mengelas yang digerakkan dengan gas

8468.20.10.00002 -

8468.20.90.00

28199Mesin dan peralatan bukan listrik lainnya dalam subkelas 44242 8468.80.00.00999 -

Alat pemegang perkakas; suku cadang dan aksesoris untuk barang-barang dari kelas 4421 sampai 4424Kelas   4425 :

Subkelas  44251 Alat pemegang perkakas, self-opening dieheads, dividing head dan kelengkapan khusus lainnya untuk mesin perkakas; alat pemegang
perkakas untuk semua jenis perkakas tangan; suku cadang dan aksesoris lainnya untuk barang dari kelas 4421

:

Perlengkapan mesin pengolahan atau pengerjaan untuk logam01 ..

28221Tools untuk pengerjaan logam 8466.10.10.0000101 .. 29221.1001

8466.10.90.00

28221Dies dan mould untuk pengerjaan logam -002 29221.1002

28221Jigs dan fixture untuk pengerjaan logam -003 29221.1003

28221Perlengkapan mesin pengolahan atau pengerjaan untuk logam lainnya -999 29221.1099

28221Alat pemegang barang yang sedang dikerjakan (work holders) 8466.20.10.0000002 .. -

8466.20.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat pemegang perkakas; suku cadang dan aksesoris untuk barang-barang dari kelas 4421 sampai 4424Kelas   4425 :

Subkelas  44251 Alat pemegang perkakas, self-opening dieheads, dividing head dan kelengkapan khusus lainnya untuk mesin perkakas; alat pemegang
perkakas untuk semua jenis perkakas tangan; suku cadang dan aksesoris lainnya untuk barang dari kelas 4421

:

28221Dividing heads dan kelengkapan khusus lainnya untuk perkakas mesin 8466.30.10.0000003 .. -

8466.30.90.00

28221Suku cadang dan aksesoris lainnya untuk barang dari kelas 4421 8466.93.20.0000004 .. -

8466.93.90.00

28221Suku cadang dan aksesoris lainnya untuk mesin kempa atau lainnya
untuk pengerjaan logam atau sermet

8466.94.00.0000005 .. -

28221Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44251 -00098 .. 29221.9800

Subkelas  44252 Suku cadang dan aksesoris untuk barang dalam subkelas 44221; suku cadang dan aksesoris dari peralatan mesin untuk pengerjaan kayu,
tulang, plastik keras dan sejenisnya

:

Suku cadang dan aksesoris untuk barang dalam subkelas 4422101 ..

28223Suku cadang mesin gerinda batu 8466.91.00.0000101 .. 29223.0308

28223Suku cadang dan aksesoris untuk barang dalam subkelas 44221 lainnya 8466.91.00.00999 -
Suku cadang dan aksesoris dari peralatan mesin untuk pengerjaan kayu02 ..

28222Mata mesin gergaji kayu 8466.92.10.0000102 .. 29222.0301

28222Mata mesin bor kayu 8466.92.10.00002 29222.0302

28222Mata pahat pemotong mesin perata kayu 8466.92.10.00003 29222.0303

28222Suku cadang dan aksesoris dari peralatan mesin untuk pengerjaan kayu
lainnya

8466.92.10.00999 29222.0399

8466.92.90.00
Perlengkapan mesin pengolah material selain logam dan kayu03 ..

28223Tools untuk pengerjaan selain logam dan kayu -00103 .. 29223.0201

28223Dies dan mould untuk pengerjaan selain logam dan kayu -002 29223.0202

28223Jigs dan fixture untuk pengerjaan selain logam dan kayu -003 29223.0203

28223Perlengkapan mesin pengolahan atau pengerjaan selain logam dan kayu
lainnya

8466.92.10.00999 29223.0204

8466.92.90.00

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012200

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat pemegang perkakas; suku cadang dan aksesoris untuk barang-barang dari kelas 4421 sampai 4424Kelas   4425 :

Subkelas  44252 Suku cadang dan aksesoris untuk barang dalam subkelas 44221; suku cadang dan aksesoris dari peralatan mesin untuk pengerjaan kayu,
tulang, plastik keras dan sejenisnya

:

28222Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44252 -00098 .. 29222.9800

28223

Subkelas  44253 Suku cadang dari barang-barang dalam subkelas 44231 dan 44232:

28180Suku cadang dari mesin gergaji rantai (subkelas 44231) 8467.91.10.0000001 .. -

8467.91.90.00

28180Suku cadang dari mesin perkakas pneumatik dan hidrolik (subkelas
44231)

8467.92.00.0000002 .. -

28180Suku cadang dari mesin perkakas dalam subkelas 44232 8467.99.10.0000003 .. -

8467.99.90.00

Subkelas  44255 Suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44241:

27900Suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44241 8515.90.10.0000000 .. -

8515.90.20.0029224.0400

28224 8515.90.90.00

Subkelas  44256 Suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44242:

28199Suku cadang pipa tiup yang dipegang dengan tangan 8468.90.10.0000100 .. -

28199Suku cadang mesin dan peralatan bukan listrik untuk menyolder, mematri
atau mengelas yang digerakkan dengan gas

8468.90.20.00002 -

28199Suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44242 lainnya 8468.90.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  443 Mesin untuk metalurgi dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin konverter, ladle, pencetak ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam; kilang pencanai logamKelas   4431 :

Subkelas  44310 Mesin konverter, ladle, pencetak ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam; kilang pencanai
logam

:

Mesin peleburan dalam metalurgi yang menggunakan listrik01 ..

28230Mesin konverter 8454.10.00.0000101 .. 29230.0101

28230Mesin peleburan dalam metalurgi yang menggunakan listrik lainnya -999 29230.0199

28230Mesin peleburan dalam metalurgi yang menggunakan bahan bakar cair,
padat atau gas

-00002 .. 29230.0200

28230Mesin peleburan dalam metalurgi atau pengecor logam lainnya -00003 .. 29230.0300
Mesin kilang pencanai logam04 ..

28230Mesin pemurnian bijih besi -00104 .. 29299.0101

28230Mesin cor logam 8454.30.00.00002 29299.0102

29221.0700

28230Mesin canai tabung 8455.10.00.00003 29299.0103

28230Mesin canai selain tabung untuk canai panas dan atau dingin 8455.21.00.00004 29299.0104

28230Mesin canai selain tabung untuk canai dingin 8455.22.00.00005 29299.0104

28230Cetakan ingot dan ladle 8454.20.00.00006 29299.0199

28230Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44310 -00098 .. 29230.9800

Bagian untuk barang-barang dari subkelas 44310 (termasuk gilingan untuk kilang pencanai)Kelas   4432 :

Subkelas  44320 Suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44310 (termasuk gilingan untuk kilang pencanai):

28230Suku cadang mesin peleburan metalurgi dalam subkelas 44310 8454.90.00.0000001 .. 29299.0199
Suku cadang gilingan untuk kilang pencanai dari subkelas 4431002 ..

28230Suku cadang mesin canai panas dan dingin 8455.90.00.0000102 .. 29230.0401

28230Suku cadang mesin rolling mills 8455.30.00.00002 29230.0402

28230Suku cadang mesin tube mills 8455.90.00.00003 29230.0403

28230Suku cadang gilingan untuk kilang pencanai dari subkelas 44310 lainnya 8455.90.00.00999 29230.0499

28230Hasil ikutan idustri barang dalam subkelas 44320 -00098 .. 29299.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Elevator dan konveyor yang bekerja terus menerus, untuk barang atau bahan yang dirancang khusus untuk penggunaan di bawah tanah; pemotong
batubara atau batu dan mesin pembuat terowongan; mesin bor dan penggali lainnya

Kelas   4441 :

Subkelas  44411 Elevator dan konveyor yang bekerja terus menerus, untuk barang atau bahan yang dirancang khusus untuk penggunaan di bawah tanah:

28240Elevator dan konveyor yang bekerja terus menerus, untuk barang atau
bahan yang dirancang khusus untuk penggunaan di bawah tanah

8428.31.00.0000000 .. 29240.0202

Subkelas  44412 Pemotong batubara atau batu dan mesin pembuat terowongan; mesin bor dan penggali lainnya:

Pemotong batubara atau batu dan mesin pembuat terowongan01 ..

28240Mesin pemecah batu berdaya gerak sendiri 8430.31.00.0000101 .. 29240.0112

28240Mesin pemecah batu lainnya 8430.39.00.00002 29240.0112

28240Mesin pemisah batu berdaya gerak sendiri 8430.31.00.00003 29240.0113

28240Mesin pemisah batu lainnya 8430.39.00.00004 29240.0113

28240Mesin pembuat terowongan berdaya gerak sendiri 8430.31.00.00005 29150.0300

28240Mesin pembuat terowongan lainnya 8430.39.00.00006 29150.0300
Mesin bor dan penggali lainnya02 ..

28240Mesin bor dan penggali berdaya gerak sendiri 8430.41.00.0000102 .. -

28240Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu yang digunakan dalam
operasi pengeboran

8430.49.10.00002 -

28240Mesin bor dan penggali lainnya 8430.49.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin penggerak, grader, mesin perata, mesin pengikis, mesin penggali, mesin timbris, mesin pemadat atau mesin pemacang, berdaya gerak untuk
tanah, mineral, bijih besi (termasuk buldoser, sekop mekanik dan mesin giling jalan)

Kelas   4442 :

Subkelas  44421 Buldoser dan engeldoser, berdaya gerak sendiri:

28240Buldoser track laying, berdaya gerak sendiri 8429.11.00.0000100 .. 29240.0104

29150.0101

28240Engeldoser track laying, berdaya gerak sendiri 8429.11.00.00002 -

28240Buldoser dan engeldoser lainnya, berdaya gerak sendiri 8429.19.00.00999 29240.0104

29150.0101

Subkelas  44422 Grader dan mesin perata, berdaya gerak sendiri:

28240Grader, berdaya gerak sendiri 8429.20.00.0000100 .. 29150.0102

29240.0105

28240Mesin perata, berdaya gerak sendiri 8429.20.00.00002 29150.0102

29240.0106

Subkelas  44423 Mesin pengikis, berdaya gerak sendiri:

28240Mesin pengikis, berdaya gerak sendiri 8429.30.00.0000000 .. 29240.0107

Subkelas  44424 Mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri:

28240Mesin pemadat, berdaya gerak sendiri 8429.40.30.0000100 .. -

28240Mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri 8429.40.40.00002 29240.0109

8429.40.50.00

8429.40.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin penggerak, grader, mesin perata, mesin pengikis, mesin penggali, mesin timbris, mesin pemadat atau mesin pemacang, berdaya gerak untuk
tanah, mineral, bijih besi (termasuk buldoser, sekop mekanik dan mesin giling jalan)

Kelas   4442 :

Subkelas  44425 Front-end shovel loader, berdaya gerak sendiri:

28240Front-end shovel loader, berdaya gerak sendiri 8429.51.00.0000000 .. 29240.0116

29150.0107

Subkelas  44426 Sekop mekanik, eskavator dan shovel loader, berdaya gerak sendiri, dengan perputaran 360 derajat di atas bangunan dasarnya, kecuali
front-end shovel loader

:

28240Excavator 8429.52.00.0000100 .. 29150.0104

29240.0108

28240Tembilang -002 29240.0110

Subkelas  44427 Sekop mekanik, mesin penggali dan sekop pemuat, kecuali sekop pemuat depan belakang dan daya gerak sendiri, dengan perputaran 360
derajat diatas bangunan dasarnya, mesin penggerak, grader, mesin perata, mesin pengikis, mesin penggali, mesin trimbis, mesin pemadat,
mesin pemacang atau mesin bor kecuali mesin ytdl, berdaya gerak sendiri untuk tanah, mineral atau bijih besi

:

28240Sekop mekanik, mesin penggali dan sekop pemuat, kecuali sekop pemuat
depan belakang dan daya gerak sendiri, dengan perputaran 360 derajat di
atas bangunan dasarnya, mesin penggerak, grader, mesin perata, mesin
pengikis, mesin penggali, mesin trimbis, mesin pemadat, mesin
pemacang atau mesin bor kecuali mesin ytdl, berdaya gerak sendiri untuk
tanah, mineral atau bijih besi

8429.59.00.0000000 .. 29240.0199

8430.50.00.0029240.0300
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin penggerak, grader, mesin perata, mesin pengikis, mesin penggali, mesin timbris, mesin pemadat atau mesin pemacang, berdaya gerak untuk
tanah, mineral, bijih besi (termasuk buldoser, sekop mekanik dan mesin giling jalan)

Kelas   4442 :

Subkelas  44428 Dumpers yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:

28240Dumpers yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dalam
keadaan terurai lengkap (completely knock down)

8704.10.13.0000001 .. -

8704.10.14.00

8704.10.15.00

8704.10.16.00

8704.10.17.00

8704.10.18.00

28240Dumpers yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya lainnya 8704.10.23.0000002 .. -

8704.10.24.00

8704.10.25.00

8704.10.26.00

8704.10.27.00

8704.10.28.00

Subkelas  44429 Bilah / pisau buldoser atau engeldoser:

28240Bilah / pisau buldoser atau engeldoser 8431.42.00.0000000 .. 29150.0405

29240.0405
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pemacang tiang dan pemacang bor; bajak salju dan blower salju, mesin penggerak, grader, mesin  perata, mesin pengikis,mesin penggali, mesin
timbris, mesin pemadat, mesin pemacang atau mesin pembor, tidak berdaya gerak sendiri untuk tanah, mineral atau bijih besi lainnya; mesin ytdl
untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya

Kelas   4443 :

Subkelas  44430 Pemacang tiang dan pemacang bor; bajak salju dan blower salju, mesin penggerak, grader, mesin  perata, mesin pengikis,mesin penggali,
mesin timbris, mesin pemadat, mesin pemacang atau mesin pembor, tidak berdaya gerak sendiri untuk tanah, mineral atau bijih besi lainnya;
mesin ytdl untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya

:

Pemacang tiang dan pemacang bor; bajak salju dan blower salju, mesin penggerak, grader, mesin perata, mesin pengikis, mesin penggali,
mesin timbris, mesin pemadat, mesin pemacang atau mesin pembor, tidak berdaya gerak sendiri untuk tanah, mineral atau bijih besi lainnya

01 ..

28240Mesin pemacang tiang dan pemacang bor 8430.10.00.0000101 .. 29240.0111

28240Bajak salju dan blower salju 8430.20.00.00002 -

28240Mesin timbris dan mesin pemadat, tidak berdaya gerak sendiri 8430.61.00.00003 -

28240Mesin pengikis, tak berdaya gerak sendiri 8430.69.00.00004 29240.0107

28240Mesin pengaduk beton 8430.69.00.00005 29240.0114

28240Asphalt mixing plant 8430.69.00.00006 29240.0115

28240Mesin atau peralatan pertambangan / terowongan 8430.69.00.00007 29240.0300

28240Alat berat lainnya 8430.69.00.00999 29240.0199

28240Mesin ytdl untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya 8479.10.10.0000002 .. -

8479.10.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggiling, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau zat mineral
lainnya, dalam padat; mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan,
bahan plesteran atau mineral produk lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir

Kelas   4444 :

Subkelas  44440 Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggiling, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau zat
mineral lainnya, dalam padat; mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak
dikeraskan, bahan plesteran atau mineral produk lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir

:

Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggiling, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau zat
mineral lainnya, dalam bentuk padat

01 ..

28240Mesin penyortir, pengayak, pemisah dan pencuci tanah, batu dan mineral
elektrik

8474.10.10.0000101 .. -

28240Mesin penyortir, pengayak, pemisah dan pencuci tanah, batu dan mineral
bukan elektrik

8474.10.20.00002 -

28240Mesin penghancur dan penggiling batu 8474.20.11.00003 -

8474.20.21.00

28240Mesin penghancur dan penggiling selain batu 8474.20.19.00004 -

8474.20.29.00

28240Mesin pengaduk semen dan beton elektrik 8474.31.10.00005 -

28240Mesin pengaduk semen dan beton bukan elektrik 8474.31.20.00006 -

28240Mesin pencampur mineral dengan bitumen elektrik 8474.32.11.00007 -

8474.32.19.00

28240Mesin pencampur mineral dengan bitumen bukan elektrik 8474.32.21.00008 -

8474.32.29.00

28240Mesin pengaduk dan pencampur lainnya 8474.39.10.00009 -

8474.39.20.00

28240Mesin untuk memproses tanah, batu, dan mineral sejenis lainnya 8474.80.10.00999 -

8474.80.20.00
Mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran
atau mineral produk lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir

02 ..

28240Mesin untuk pabrik semen 8474.80.10.0000102 .. 29299.0301

8474.80.20.00

28240Mesin untuk pabrik pupuk pospat 8474.80.10.00002 29299.0302
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggiling, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau zat mineral
lainnya, dalam padat; mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan,
bahan plesteran atau mineral produk lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir

Kelas   4444 :

Subkelas  44440 Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggiling, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau zat
mineral lainnya, dalam padat; mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak
dikeraskan, bahan plesteran atau mineral produk lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir

:

Mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran
atau mineral produk lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir

02 ..

Mesin untuk pabrik pupuk pospat 8474.80.20.00002..

28240Mesin pengolahan tanah liat 8474.80.10.00003 29299.0303

8474.80.20.00

28240Mesin pembuat ubin dan buis beton 8474.80.10.00004 29299.0500

8474.80.20.00

28240Mesin pembuat bata dan genteng 8474.80.10.00005 29299.0600

8474.80.20.00

28240Mesin industri pengolahan bahan galian bukan logam dan minyak lainnya 8474.80.10.00999 29299.0399

8474.80.20.00

Suku cadang untuk barang dari kelas 4441 sampai 4444Kelas   4446 :

Subkelas  44461 Suku cadang  ytdl dari mesin bor atau mesin pancang dan dari mesin kerek, derek, rangka pengangkat yang dapat berpindah, alat pengangkut
kangkang dan truk pekerja yang dilengkapi dengan derek; suku cadang ytdl dari mesin penggerak, mesin grading, perata, pengikis, penggali,
trimbis, perapi, pengaduk atau mesin bor untuk tanah, mineral dari bijih; bagian-bagian dari bajak salju dan blower salju

:

28240Suku cadang untuk buldoser dan engeldoser 8431.49.40.0000001 .. 29240.0404

29150.0404

28240Suku cadang untuk mesin bor/pancang atau singking 8431.43.00.0000002 .. 29240.0406

28240Suku cadang untuk overhead crane dan tower crane 8431.49.10.0000003 .. 29240.0407

28240Suku cadang mesin gilas jalan (road rollers) 8431.49.50.0000004 .. 29240.0499

28240Suku cadang bajak salju dan blower salju 8431.49.60.0000005 .. 29240.0499

28240Bilah pengiris atau end bit untuk mesin pengikis, perata atau leveller 8431.49.20.0000006 .. 29240.0499
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4441 sampai 4444Kelas   4446 :

Subkelas  44461 Suku cadang  ytdl dari mesin bor atau mesin pancang dan dari mesin kerek, derek, rangka pengangkat yang dapat berpindah, alat pengangkut
kangkang dan truk pekerja yang dilengkapi dengan derek; suku cadang ytdl dari mesin penggerak, mesin grading, perata, pengikis, penggali,
trimbis, perapi, pengaduk atau mesin bor untuk tanah, mineral dari bijih; bagian-bagian dari bajak salju dan blower salju

:

28240Suku cadang ytdl dari alat berat dan alat pemindah dan alat pengangkat
lainnya

8431.49.90.0000099 .. 29240.0499

29150.0499

Subkelas  44462 Suku cadang untuk barang dalam subkelas 44440:

28240Suku cadang untuk barang dalam subkelas 44440 8474.90.10.0000000 .. 29240.0499

8474.90.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  445 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk industri makanan, minuman dan tembakauKelas   4451 :

Subkelas  44511 Mesin pemisah krim:

28250Mesin pemisah krim 8421.11.00.0000000 .. -

Subkelas  44513 Mesin yang digunakan dalam industri penggiling atau pembuatan serealia atau sayuran polongan kering, selain dari mesin jenis pertanian:

Mesin yang digunakan dalam industri penggiling atau pembuatan serealia atau sayuran polongan kering elektrik, selain dari mesin jenis
pertanian

01 ..

28250Mesin pengupas padi (huller) elektrik 8437.80.10.0000101 .. 29211.0401

28250Mesin penggiling padi (rice milling unit) elektrik 8437.80.10.00002 29211.0406

28250Mesin penggiling kopi (coffe mill) elektrik 8437.80.30.00003 29211.0408

28250Mesin penggiling jagung (corn mill) elektrik 8437.80.30.00004 -

28250Mesin penyosoh padi elektrik 8437.80.51.00005 29211.0402

28250Mesin perontok padi (thresher) elektrik 8437.80.51.00006 29211.0403

28250Mesin pemipil jagung jagung (corn sheller) elektrik 8437.80.59.00007 29211.0407

28250Mesin yang digunakan dalam industri penggiling atau pembuatan serealia
atau sayuran polongan kering elektrik, selain dari mesin jenis pertanian
lainnya

8437.80.59.00999 29211.0499

Mesin yang digunakan dalam industri penggiling atau pembuatan serealia atau sayuran polongan kering bukan elektrik, selain dari mesin jenis
pertanian

02 ..

28250Mesin pengupas padi (huller) bukan elektrik 8437.80.20.0000102 .. 29211.0401

28250Mesin penggiling padi (rice milling unit) bukan elektrik 8437.80.20.00002 29211.0406

28250Mesin penggiling kopi (coffe mill) bukan elektrik 8437.80.40.00003 29211.0408

28250Mesin penggiling jagung (corn mill) bukan elektrik 8437.80.40.00004 -

28250Mesin penyosoh padi bukan elektrik 8437.80.61.00005 29211.0402

28250Mesin perontok padi (thresher) bukan elektrik 8437.80.61.00006 29211.0403

28250Mesin pemipil jagung jagung (corn sheller) bukan elektrik 8437.80.69.00007 29211.0407

28250Mesin yang digunakan dalam industri penggiling atau pembuatan serealia
atau sayuran polongan kering bukan elektrik, selain dari mesin jenis
pertanian lainnya

8437.80.69.00999 29211.0499
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  445 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk industri makanan, minuman dan tembakauKelas   4451 :

Subkelas  44515 Oven roti, tidak menggunakan listrik; mesin untuk pembuatan minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan, kecuali mesin
jenis rumah tangga

:

28250Oven roti termasuk oven biskuit 8417.20.00.0000100 .. -

28250Mesin untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau
memanaskan makanan bukan mesin jenis rumah tangga elektrik

8419.81.10.00002 -

28250Mesin untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau
memanaskan makanan bukan mesin jenis rumah tangga bukan elektrik

8419.81.20.00003 -

Subkelas  44516 Mesin ytdl, untuk industri pengolahan pembuatan makanan atau minuman (termasuk lemak atau minyak):

Mesin ytdl, untuk industri pengolahan pembuatan makanan atau minuman (termasuk lemak atau minyak) elektrik01 ..

28250Mesin industri pembuat roti elektrik 8438.10.10.0000101 .. 29250.0401

28250Mesin industri pembuat makaroni dan sejenisnya elektrik 8438.10.10.00002 29250.0402

28250Mesin industri pengolahan kembang gula dan coklat elektrik 8438.20.10.00003 29250.0107

28250Mesin industri pembuat gula elektrik 8438.30.10.00004 29250.0101

28250Mesin industri pengolahan daging dan unggas elektrik 8438.50.10.00005 29250.0114

28250Mesin industri pengolahan buah, sayuran dan kacang-kacangan elektrik 8438.60.10.00006 29250.0112

28250Mesin industri pengolahan pulp kopi elektrik 8438.80.11.00007 29250.0102

28250Mesin industri pengolahan kelapa sawit elektrik 8438.80.91.00008 29250.0103

28250Mesin industri pengolahan teh elektrik 8438.80.91.00009 29250.0104

28250Mesin industri pengolahan kelapa/kopra elektrik 8438.80.91.00010 29250.0111

28250Mesin industri pengolahan ikan elektrik 8438.80.91.00011 29250.0115

28250Mesin industri pengolahan tepung terigu elektrik 8438.80.91.00012 29250.0105

28250Mesin industri pengolahan tepung gaplek elektrik 8438.80.91.00013 29250.0109

28250Mesin industri pengolahan tepung selain terigu dan gaplek elektrik 8438.80.91.00014 29250.0108

28250Mesin industri pengolahan makanan dan minuman elektrik lainnya 8438.80.91.00999 29250.0199
Mesin ytdl, untuk industri pengolahan pembuatan makanan atau minuman (termasuk lemak atau minyak) bukan elektrik02 ..

28250Mesin industri pembuat roti bukan elektrik 8438.10.20.0000102 .. 29250.0401

28250Mesin industri pembuat makaroni dan sejenisnya bukan elektrik 8438.10.20.00002 29250.0402

28250Mesin industri pengolahan kembang gula dan coklat bukan elektrik 8438.20.20.00003 29250.0107

28250Mesin industri pembuat gula bukan elektrik 8438.30.20.00004 29250.0101
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  445 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk industri makanan, minuman dan tembakauKelas   4451 :

Subkelas  44516 Mesin ytdl, untuk industri pengolahan pembuatan makanan atau minuman (termasuk lemak atau minyak):

Mesin ytdl, untuk industri pengolahan pembuatan makanan atau minuman (termasuk lemak atau minyak) bukan elektrik02 ..

28250Mesin industri pengolahan daging dan unggas bukan elektrik 8438.50.20.00005.. 29250.0114

28250Mesin industri pengolahan buah, sayuran dan kacang-kacangan bukan
elektrik

8438.60.20.00006 29250.0112

28250Mesin industri pengolahan pulp kopi bukan elektrik 8438.80.12.00007 29250.0102

28250Mesin industri pengolahan kelapa sawit bukan elektrik 8438.80.92.00008 29250.0103

28250Mesin industri pengolahan teh bukan elektrik 8438.80.92.00009 29250.0104

28250Mesin industri pengolahan kelapa/kopra bukan elektrik 8438.80.92.00010 29250.0111

28250Mesin industri pengolahan ikan bukan elektrik 8438.80.92.00011 29250.0115

28250Mesin industri pengolahan tepung terigu bukan elektrik 8438.80.92.00012 29250.0105

28250Mesin industri pengolahan tepung gaplek bukan elektrik 8438.80.92.00013 29250.0109

28250Mesin industri pengolahan tepung selain terigu dan gaplek bukan elektrik 8438.80.92.00014 29250.0108

28250Mesin industri pengolahan makanan dan minuman bukan elektrik lainnya 8438.80.92.00999 29250.0199

28250Mesin industri pembuatan bir dan sejenisnya 8438.40.00.0000003 .. 29250.0300
Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak dan minyak hewani dan nabati elektrik04 ..

28250Mesin pengolah minyak atsiri elektrik 8479.20.10.0000104 .. 29250.0110

28250Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak dan minyak hewani dan
nabati elektrik lainnya

8479.20.10.00999 -

Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak dan minyak hewani dan nabati bukan elektrik05 ..

28250Mesin pengolah minyak atsiri bukan elektrik 8479.20.20.0000105 .. 29250.0110

28250Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak dan minyak hewani dan
nabati bukan elektrik lainnya

8479.20.20.00999 -

28250Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44516 -00098 .. 29191.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  445 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk industri makanan, minuman dan tembakauKelas   4451 :

Subkelas  44517 Mesin ytdl untuk pengolahan tembakau:

Mesin ytdl untuk pengolahan tembakau01 ..

28250Mesin ytdl untuk pengolahan tembakau elektrik 8478.10.10.0000101 .. 29250.0106

28250Mesin ytdl untuk pengolahan tembakau bukan elektrik 8478.10.20.00002 29250.0106

28250Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44517 -00098 .. 29250.9800

Subkelas  44518 Pengering untuk produk pertanian:

28250Pengering untuk produk pertanian elektrik 8419.31.10.1000100 .. 29211.0404

8419.31.10.90

28250Pengering untuk produk pertanian bukan elektrik 8419.31.20.00002 29211.0404

Suku cadang untuk barang dari kelas 4451Kelas   4452 :

Subkelas  44522 Suku cadang dari mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering; suku cadang ytdl untuk
barang-barang dari subkelas 44513 dan 44516

:

Suku cadang dari mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering01 ..

28250Suku cadang mesin peyortir dan pemilih elektrik 8437.90.11.0000101 .. 29211.0909

28250Suku cadang mesin peyortir dan pemilih bukan elektrik 8437.90.21.00002 29211.0909

28250Suku cadang dari mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih
mutu biji, butir atau sayuran polongan kering lainnya

8437.90.11.00999 29211.0999

8437.90.21.00
Suku cadang ytdl untuk barang-barang dari subkelas 4451302 ..

28250Suku cadang mesin pengupas padi (huller) elektrik 8437.90.19.0000102 .. 29211.0901

28250Suku cadang mesin pengupas padi (huller) bukan elektrik 8437.90.29.00002 29211.0901

28250Suku cadang mesin penyosoh padi elektrik 8437.90.19.00003 29211.0902

28250Suku cadang mesin penyosoh padi bukan elektrik 8437.90.29.00004 29211.0902

28250Suku cadang mesin perontok padi (thresher) elektrik 8437.90.19.00005 29211.0903

28250Suku cadang mesin perontok padi (thresher) bukan elektrik 8437.90.29.00006 29211.0903

28250Suku cadang mesin penggiling padi (rice milling unit) elektrik 8437.90.19.00007 29211.0906

28250Suku cadang mesin penggiling padi (rice milling unit) bukan elektrik 8437.90.29.00008 29211.0906

28250Suku cadang mesin pemipil jagung jagung (corn sheller) elektrik 8437.90.19.00009 29211.0907

28250Suku cadang mesin pemipil jagung jagung (corn sheller) bukan elektrik 8437.90.29.00010 29211.0907
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  445 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4451Kelas   4452 :

Subkelas  44522 Suku cadang dari mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering; suku cadang ytdl untuk
barang-barang dari subkelas 44513 dan 44516

:

Suku cadang ytdl untuk barang-barang dari subkelas 4451302 ..

28250Suku cadang mesin penggiling kopi (coffe mill) elektrik 8437.90.19.00011.. 29211.0908

28250Suku cadang mesin penggiling kopi (coffe mill) bukan elektrik 8437.90.29.00012 29211.0908

28250Suku cadang ytdl untuk barang-barang dari subkelas 44513 lainnya 8437.90.19.00999 29211.0999

8437.90.29.00
Suku cadang ytdl untuk barang-barang dari subkelas 4451603 ..

28250Suku cadang mesin industri pembuat gula elektrik 8438.90.11.0000103 .. 29211.0999

28250Suku cadang mesin industri pembuat gula bukan elektrik 8438.90.21.00002 29211.0999

28250Suku cadang mesin industri pengolahan pulp kopi elektrik 8438.90.12.00003 29211.0999

28250Suku cadang mesin industri pengolahan pulp kopi bukan elektrik 8438.90.22.00004 29211.0999

28250Suku cadang mesin pembungkus elektrik 8438.90.19.00005 29191.0101

28250Suku cadang mesin pembungkus bukan elektrik 8438.90.29.00006 29191.0101

28250Suku cadang mesin pengisi botol elektrik 8438.90.19.00007 29191.0102

28250Suku cadang mesin pengisi botol bukan elektrik 8438.90.29.00008 29191.0102

28250Suku cadang mesin pengisi kaleng elektrik 8438.90.19.00009 29191.0103

28250Suku cadang mesin pengisi kaleng bukan elektrik 8438.90.29.00010 29191.0103

28250Suku cadang mesin penyegel elektrik 8438.90.19.00011 29191.0104

28250Suku cadang mesin penyegel bukan elektrik 8438.90.29.00012 29191.0104

28250Suku cadang mesin pengering dan pembersih botol elektrik 8438.90.19.00013 29191.0105

28250Suku cadang mesin pengering dan pembersih botol bukan elektrik 8438.90.29.00014 29191.0105

28250Suku cadang mesin ytdl terkait dengan mesin industri pengolahan
makanan dan minuman lainnya

8438.90.19.00999 -

8438.90.29.00

28250Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44522 -00098 .. 29211.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  445 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4451Kelas   4452 :

Subkelas  44523 Suku cadang ytdl dari mesin untuk pengolahan tembakau:

28250Suku cadang ytdl dari mesin untuk pengolahan tembakau 8478.90.10.0000000 .. -

8478.90.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk persiapan pengolahan, pemintalan, penenunan dan perajutan serat tekstilKelas   4461 :

Subkelas  44611 Mesin untuk mengekstruksi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan; mesin untuk pengolahan serat tekstil atau
memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil dan mesin untuk mempersiapkan benang tekstil untuk dipakai pada
mesin tenen, rajut dan sejenisnya

:

28263Mesin untuk mengekstruksi, menarik, mentekstur atau memotong bahan
tekstil buatan

8444.00.10.0000001 .. 29263.0699

8444.00.20.00
Mesin untuk pengolahan serat tekstil atau memproduksi benang tekstil02 ..

28263Mesin penggaruk serat tekstil (carding machine) 8445.11.10.0000102 .. 29263.0102

8445.11.20.00

28263Mesin penyisir serat tekstil (combing machine) 8445.12.10.00002 29263.0103

8445.12.20.00

28263Mesin penarik serat tekstil (roving machine) 8445.13.10.00003 29263.0104

8445.13.20.00

28263Mesin pembuka serat tekstil (blowing machine) 8445.19.10.00004 29263.0101

8445.19.20.00

28263Mesin pintal bersayap serat tekstil (plyer) 8445.20.10.00005 29263.0105

8445.20.20.00

28263Mesin pintal benang tekstil 8445.20.10.00006 29263.0106

8445.20.20.00

28263Mesin pengganda serat tekstil (doubling and twisting machine) 8445.30.10.00007 29263.0107

8445.30.20.00

28263Mesin penggulung serat tekstil 8445.40.10.00008 29263.0108

8445.40.20.00

28263Mesin untuk pengolahan serat tekstil atau memproduksi benang tekstil
lainnya

8445.90.10.00999 29263.0199

8445.90.20.00
Mesin pengikal atau penggulung tekstil dan mesin untuk mempersiapkan benang tekstil untuk dipakai pada mesin tenun, rajut dan sejenisnya03 ..

28263Mesin penggulung kasus (cone winder) 8445.40.10.0000103 .. 29263.0201

8445.40.20.00

28263Mesin penggulung ikat (hang machine) 8445.40.10.00002 29263.0202
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk persiapan pengolahan, pemintalan, penenunan dan perajutan serat tekstilKelas   4461 :

Subkelas  44611 Mesin untuk mengekstruksi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan; mesin untuk pengolahan serat tekstil atau
memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil dan mesin untuk mempersiapkan benang tekstil untuk dipakai pada
mesin tenen, rajut dan sejenisnya

:

Mesin pengikal atau penggulung tekstil dan mesin untuk mempersiapkan benang tekstil untuk dipakai pada mesin tenun, rajut dan sejenisnya03 ..

Mesin penggulung ikat (hang machine) 8445.40.20.00002..

28263Mesin hani tekstil 8445.90.10.00003 29263.0203

8445.90.20.00

28263Mesin kanji tekstil 8445.90.10.00004 29263.0204

8445.90.20.00

28263Mesin cucuk tekstil 8445.90.10.00005 29263.0205

8445.90.20.00

28263Mesin palet tekstil 8445.90.10.00006 29263.0206

8445.90.20.00

28263Mesin pengikal atau penggulung tekstil dan mesin untuk mempersiapkan
benang tekstil untuk dipakai pada mesin tenun, rajut dan sejenisnya
lainnya

8445.90.10.00999 29263.0299

8445.90.20.00

28263Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44611 -00098 .. 29263.9800

Subkelas  44612 Mesin tenun (loom):

Mesin tenun (loom)01 ..

28263Mesin tenun (loom) tanpa teropong 8446.10.10.0000101 .. 29263.0302

8446.10.20.00

8446.30.00.00

28263Mesin tenun (loom) dengan teropong 8446.21.00.00002 29263.0301

8446.29.00.00

28263Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44612 -00098 .. 29263.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk persiapan pengolahan, pemintalan, penenunan dan perajutan serat tekstilKelas   4461 :

Subkelas  44613 Mesin rajut, mesin setik-ikat, mesin untuk pembuatan benang berpalut, renda, sulaman, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat
rumbai

:

Mesin rajut, mesin setik-ikat, mesin untuk pembuatan benang berpalut, renda, sulaman, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat
rumbai

01 ..

28263Mesit rajut bundar 8447.11.10.0000101 .. 29263.0401

8447.11.20.00

8447.12.10.00

8447.12.20.00

28263Mesit rajut datar 8447.20.10.00002 29263.0402

8447.20.20.00

28263Mesin rajut lungsi/lusi 8447.90.10.00003 29263.0403

8447.90.20.00

28263Mesin sulam 8447.90.10.00004 29263.0499

8447.90.20.00

28263Mesin rajut dan mesin dalam subkelas 44613 lainnya 8447.90.10.00999 29263.0499

8447.90.20.00

28263Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44613 -00098 .. 29263.9800

Subkelas  44614 Mesin pembantu untuk digunakan bersama dengan mesin untuk mengekstruksi, mengolah, memintal, merajut, menenun tekstil atau sejenisnya:

Mesin bantu untuk digunakan bersama dengan mesin untuk mengekstruksi, mengolah, memintal, merajut, menenun tekstil atau sejenisnya01 ..

28263Dobi dan jacquard, pereduksi kartu, mesin pengganda, mesin pelubang
atau perakit yang digunakan bersama dengan mesin lain mesin dalam
HS2012 no 8444 - 8447)

8448.11.10.0000101 .. -

8448.11.20.00

28263Mesin pembuat jarum mesin dan jarum rajut -002 29264.0100

28263Mesin bantu untuk digunakan bersama dengan mesin untuk
mengekstruksi, mengolah, memintal, merajut, menenun tekstil atau
sejenisnya lainnya

8448.19.10.00999 -

8448.19.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk persiapan pengolahan, pemintalan, penenunan dan perajutan serat tekstilKelas   4461 :

Subkelas  44614 Mesin pembantu untuk digunakan bersama dengan mesin untuk mengekstruksi, mengolah, memintal, merajut, menenun tekstil atau sejenisnya:

28263Hasil ikutan industri  jarum mesin dan jarum rajut -00098 .. 29264.9800

Mesin lainnya untuk memproduksi tekstil dan pakaian jadi (termasuk mesin jahit)Kelas   4462 :

Subkelas  44621 Mesin jahit, kecuali mesin jahit buku dan mesin jahit rumah tangga:

Mesin jahit listrik/elektrik01 ..

28262Mesin jahit untuk bahan dari kain listrik/elektrik 8452.21.00.0000101 .. 29262.0201

28262Mesin jahit obras listrik/elektrik 8452.21.00.00002 29262.0202

28262Mesin jahit bordir listrik/elektrik 8452.21.00.00003 29262.0203

28262Mesin jahit oversum listrik/elektrik 8452.21.00.00004 29262.0204

28262Mesin jahit lainnya listrik/elektrik 8452.21.00.00999 29262.0299

28262Mesin jahit bukan listrik untuk bahan lainnya 8452.29.00.0000002 .. 29262.0199

28262Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44621 -00098 .. 29262.9800

Subkelas  44622 Mesin cuci jenis yang dipakai untuk binatu, masing-masing mempunyai kapasitas kain kering melebihi 10 kg; mesin pembersih-pengering;
mesin pengering untuk kain atau bahan tekstil, dengan kapasitas kain kering melebihi 10 kg

:

Mesin cuci jenis yang dipakai untuk binatu, masing-masing mempunyai kapasitas kain kering melebihi 10 kg; mesin pengering untuk kain atau
bahan tekstil, dengan kapasitas kain kering melebihi 10 kg

01 ..

28262Mesin cuci untuk niaga 8450.20.00.0000101 .. 29262.0301

28262Mesin pengering untuk niaga 8450.20.00.00002 29262.0302

28262Mesin penyetrika untuk niaga 8450.20.00.00003 29262.0303

28262Mesin dry cleaning 8450.20.00.00004 29262.0304
Mesin pembersih-pengering02 ..

28262Mesin pembersih-pengering 8451.10.00.0000102 .. 29263.0610

28262Mesin pembersih-pengering lainnya 8451.29.00.00999 29263.0611

28262Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44622 -00098 .. 29262.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin lainnya untuk memproduksi tekstil dan pakaian jadi (termasuk mesin jahit)Kelas   4462 :

Subkelas  44629 Mesin lainnya untuk produksi tekstil dan pakaian jadi:

28263Mesin cetak tekstil 8443.19.00.0000001 .. 29263.0605

28263Mesin pembuat dan penyelesaian bulu kempa termasuk mesin
pembuatan topi dari bulu kempa

8449.00.10.0000002 .. -

8449.00.20.00
Mesin penyempurnaan tekstil, mesin pencelupan, pemasakan dan lainnya03 ..

28263Mesin pencelup 8451.40.00.0000103 .. 29263.0603

28263Mesin cuci dengan kapasitas kain kering lebih dari 6 kg 8451.40.00.00002 29263.0612

28263Mesin pengelantang 8451.40.00.00003 29263.0613

28263Mesin lipat (folding match) 8451.50.00.00004 29263.0609

28263Mesin haspel 8451.80.00.10005 29263.0601

8451.80.00.90

28263J box 8451.80.00.10006 29263.0602

8451.80.00.90

28263Mesin pembuang air (squeessing) 8451.80.00.10007 29263.0604

8451.80.00.90

28263Mesin peregang (spanran, heatset) 8451.80.00.10008 29263.0607

8451.80.00.90

28263Mesin pembakar bulu 8451.80.00.10009 29263.0608

8451.80.00.90

28263Mesin penyempurnaan tekstil, mesin pencelupan, pemasakan dan lainnya
ytdl

8451.40.00.00999 29263.0699

8451.80.00.10

8451.80.00.90-
Mesin konpeksi04 ..

28262Mesin setrika 8451.30.10.0000104 .. 29263.0706

28262Mesin press (vacuum) 8451.30.90.00002 29263.0705

28262Mesin potong (4" 8") 8451.80.00.10003 29263.0701

8451.80.00.90
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin lainnya untuk memproduksi tekstil dan pakaian jadi (termasuk mesin jahit)Kelas   4462 :

Subkelas  44629 Mesin lainnya untuk produksi tekstil dan pakaian jadi:

Mesin konpeksi04 ..

28262Mesin lobang kancing 8451.80.00.10004.. 29263.0702

8451.80.00.90

28262Mesin pemasang kancing -005 29263.0703

28262Mesin pembentuk leher (collar press machine) -006 29263.0704

28262Mesin konpeksi lainnya -999 29263.0799

28262Mesin pemeriksa kesalahan kain (inspecting machine) -00005 .. 29263.0500

28262Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44629 -00098 .. 29263.9800

28263

Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit mentah atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau
barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit

Kelas   4463 :

Subkelas  44630 Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit mentah atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki
atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit

:

28265Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit mentah
atau kulit samak

8453.10.10.0000001 .. -

8453.10.20.00

28265Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari
jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit

8453.20.10.0000002 .. -

8453.20.20.00

28265Mesin lainnya untuk pengolahan dan pengerjaan kulit samak 8453.80.10.0000099 .. -

8453.80.20.00

Suku cadang untuk barang-barang dari kelas 4461; suku cadang untuk barang dari subkelas 44621 (termasuk jarum mesin jahit dan perabotan, dasar
dan penutup untuk mesin jahit); suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44622; suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44629,
kecuali suku cadang mesin untuk membuat atau menyelesaikan pembuatan topi dari bulu kempa atau bukan tenunan dan blok; suku cadang untuk
barang-barang dari subkelas 44630; suku cadang dari mesin cuci dan mesin g tekstil yang dipakai rumah tangga atau binatu, dengan kapasitas kain
kering tidak melebihi 10 kg

Kelas   4464 :

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012222

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang-barang dari kelas 4461; suku cadang untuk barang dari subkelas 44621 (termasuk jarum mesin jahit dan perabotan, dasar
dan penutup untuk mesin jahit); suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44622; suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44629,
kecuali suku cadang mesin untuk membuat atau menyelesaikan pembuatan topi dari bulu kempa atau bukan tenunan dan blok; suku cadang untuk
barang-barang dari subkelas 44630; suku cadang dari mesin cuci dan mesin g tekstil yang dipakai rumah tangga atau binatu, dengan kapasitas kain
kering tidak melebihi 10 kg

Kelas   4464 :

Subkelas  44640 Suku cadang untuk barang-barang dari kelas 4461; suku cadang untuk barang dari subkelas 44621 (termasuk jarum mesin jahit dan perabotan,
dasar dan penutup untuk mesin jahit); suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44622; suku cadang untuk barang-barang dari subkelas
44629, kecuali suku cadang mesin untuk membuat atau menyelesaikan pembuatan topi dari bulu kempa atau bukan tenunan dan blok; suku
cadang untuk barang-barang dari subkelas 44630; suku cadang dari mesin cuci dan mesin g tekstil yang dipakai rumah tangga atau binatu,
dengan kapasitas kain kering tidak melebihi 10 kg

:

28263Suku cadang untuk mesin untuk mengekstruksi, menarik, mentekstur atau
memotong bahan tekstil buatan (subkelas 44611)

8448.20.00.0000001 .. -

Suku cadang mesin untuk pengolahan serat tekstil atau memproduksi benang tekstil (subkelas 44611)02 ..

28263Suku cadang mesin penggaruk tekstil (card clothing) 8448.31.00.0000102 .. 19122.0109

28263Suku cadang mesin pengolahan serat tekstil kecuali card clothing 8448.32.00.00002 -

28263Spindel, spindel sayap pintal, ring pintal dan ring travellers 8448.33.00.00003 -

28263Suku cadang mesin pengikal atau penggulung tekstil dan mesin untuk
mempersiapkan benang tekstil untuk dipakai pada mesin tenun, rajut dan
sejenisnya (subkelas 44611)

8448.39.00.0000003 .. -

Suku cadang mesin tenun (loom) dari subkelas 4461204 ..

28263Teropong mesin tenun -00104 .. -

28263Sisir untuk mesin tenun, heald dan heald frame 8448.42.00.00002 19122.0108

28263Suku cadang mesin tenun (loom) dari subkelas 44612 lainnya 8448.49.10.00999 -

8448.49.91.00

8448.49.92.00
Suku cadang mesin rajut dan sulam (subkelas 44613)05 ..

28263Sinker, jarum dan barang lainnya untuk membentuk kaitan 8448.51.00.0000105 .. -

28263Suku cadang mesin rajut dan sulam (subkelas 44613) lainnya 8448.59.00.00999 -
Suku cadang mesin cuci06 ..

28262Suku cadang mesin cuci niaga dan barang dari subkelas 44622 8450.90.10.0000106 .. -

28262Suku cadang mesin cuci rumah tangga dan barang dari subkelas 44812 8450.90.20.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang-barang dari kelas 4461; suku cadang untuk barang dari subkelas 44621 (termasuk jarum mesin jahit dan perabotan, dasar
dan penutup untuk mesin jahit); suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44622; suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44629,
kecuali suku cadang mesin untuk membuat atau menyelesaikan pembuatan topi dari bulu kempa atau bukan tenunan dan blok; suku cadang untuk
barang-barang dari subkelas 44630; suku cadang dari mesin cuci dan mesin g tekstil yang dipakai rumah tangga atau binatu, dengan kapasitas kain
kering tidak melebihi 10 kg

Kelas   4464 :

Subkelas  44640 Suku cadang untuk barang-barang dari kelas 4461; suku cadang untuk barang dari subkelas 44621 (termasuk jarum mesin jahit dan perabotan,
dasar dan penutup untuk mesin jahit); suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44622; suku cadang untuk barang-barang dari subkelas
44629, kecuali suku cadang mesin untuk membuat atau menyelesaikan pembuatan topi dari bulu kempa atau bukan tenunan dan blok; suku
cadang untuk barang-barang dari subkelas 44630; suku cadang dari mesin cuci dan mesin g tekstil yang dipakai rumah tangga atau binatu,
dengan kapasitas kain kering tidak melebihi 10 kg

:

Suku cadang mesin lainnya untuk produksi tekstil dan pakaian jadi (subkelas 44629)07 ..

28262Suku cadang mesin lainnya untuk produksi tekstil dan pakaian jadi
(subkelas 44629)

8451.90.11.0000107 .. -

8451.90.19.00

28262Suku cadang mesin lainnya untuk produksi tekstil dan pakaian jadi
(subkelas 44629) ytdl

8451.90.90.00999 -

Suku cadang mesin jahit kecuali kabinet mesin jahit08 ..

28264Jarum mesin jahit 8452.30.00.0000108 .. -

28262Suku cadang mesin jahit berupa arm, bed, penyangga, roda gaya,  belt
guard dan pedal

8452.90.11.00002 -

8452.90.91.10

8452.90.91.90

28262Suku cadang mesin jahit lainnya 8452.90.19.00999 -
Perabot dasar dan tutup kabinet serta bagiannya09 ..

28261Kabinet mesin jahit dari kayu 8452.90.12.0000109 .. 29261.0101

8452.90.92.00

28261Kabinet mesin jahit dari plywood 8452.90.12.00002 29261.0102

8452.90.92.00

28261Kabinet mesin jahit dari logam 8452.90.12.00003 29261.0103

8452.90.92.00

28261Hasil ikutan industri kabinet mesin jahit -998 29261.9800

28261Perabot dasar dan tutup kabinet serta bagiannya lainnya 8452.90.12.00999 29261.0199
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  446 Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang-barang dari kelas 4461; suku cadang untuk barang dari subkelas 44621 (termasuk jarum mesin jahit dan perabotan, dasar
dan penutup untuk mesin jahit); suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44622; suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44629,
kecuali suku cadang mesin untuk membuat atau menyelesaikan pembuatan topi dari bulu kempa atau bukan tenunan dan blok; suku cadang untuk
barang-barang dari subkelas 44630; suku cadang dari mesin cuci dan mesin g tekstil yang dipakai rumah tangga atau binatu, dengan kapasitas kain
kering tidak melebihi 10 kg

Kelas   4464 :

Subkelas  44640 Suku cadang untuk barang-barang dari kelas 4461; suku cadang untuk barang dari subkelas 44621 (termasuk jarum mesin jahit dan perabotan,
dasar dan penutup untuk mesin jahit); suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44622; suku cadang untuk barang-barang dari subkelas
44629, kecuali suku cadang mesin untuk membuat atau menyelesaikan pembuatan topi dari bulu kempa atau bukan tenunan dan blok; suku
cadang untuk barang-barang dari subkelas 44630; suku cadang dari mesin cuci dan mesin g tekstil yang dipakai rumah tangga atau binatu,
dengan kapasitas kain kering tidak melebihi 10 kg

:

Perabot dasar dan tutup kabinet serta bagiannya09 ..

Perabot dasar dan tutup kabinet serta bagiannya lainnya 8452.90.92.00999..

28265Suku cadang untuk barang-barang dari subkelas 44630 8453.90.00.0000010 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  447 Senjata dan amunisi serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dan bagian dari kendaraan tersebutKelas   4471 :

Subkelas  44710 Tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dan bagian dari kendaraan tersebut:

Tank dan kendaraan tempur lapis baja bermotor lainnya,01 ..

30400Tank dan kendaraan tempur lapis baja 8710.00.00.0000101 .. 34100.0601

30400Panser 8710.00.00.00002 34100.0602

30400Tank dan kendaraan tempur lapis baja bermotor lainnya 8710.00.00.00999 34100.0699

30400Suku cadang dari kendaraan perang dalam subkelas 44710 8710.00.00.0000002 .. -

Senjata militer, selain revolver, pistol dan pedang dan sejenisnyaKelas   4472 :

Subkelas  44720 Senjata militer, selain revolver, pistol dan pedang dan sejenisnya:

Senjata artileri01 ..

25200Senjata api 9301.10.00.0000101 .. 29270.0101

25200Howitzer 9301.10.00.00002 29270.0101

25200Mortar 9301.10.00.00003 29270.0101

25200Senjata artileri lainnya 9301.10.00.00999 29270.0101
Peluncur roket, proyektor dan sejenisnya02 ..

25200Peluncur roket 9301.20.00.0000102 .. 29270.0101

25200Peluncur suar 9301.20.00.00002 29270.0101

25200Pelontar granat 9301.20.00.00003 29270.0101

25200Tabur torpeda 9301.20.00.00004 29270.0101

25200Proyektor dan sejenisnya lainnya 9301.20.00.00999 29270.0101

25200Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44720 -00098 .. 29270.9800

25200Senjata militer lainnya, selain revolver, pistol dan pedang dan sejenisnya 9301.90.00.0000099 .. 29270.0101
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  447 Senjata dan amunisi serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Revolver, pistol, senjata api lainnya dan perangkat serupa; senjata lainnyaKelas   4473 :

Subkelas  44730 Revolver, pistol, senjata api lainnya dan perangkat serupa; senjata lainnya:

Revolver, pistol, senjata api lainnya dan perangkat sejenis; senjata lainnya01 ..

25200Revolver dan pistol 9302.00.00.0000101 .. 29270.0102

25200Senjata yang diisi dari moncongnya (senapan lantak) 9303.10.00.00002 29270.0107

25200Senjata untuk olah raga (senapan dan bedil olah raga) 9303.20.00.00003 29270.0103

9303.30.00.00

25200Senjata untuk berburu (senapan dan bedil berburu) 9303.20.00.00004 29270.0104

9303.30.00.00

25200Pistol peringatan (pistol letus) 9303.90.00.00005 29270.0105

25200Senapan angin 9304.00.10.00006 29270.0106

25200Senapan mesin, senapan per dan sejenisnya 9304.00.90.00007 29270.0106

25200Senjata lainnya 9303.90.00.00999 29270.0199

9304.00.90.00

25200Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44730 -00098 .. 29270.9800

Bom, granat, torpedo, ranjau, misil dan amunisi perang serupa serta bagiannya; peluru dan amunisi lainnya serta proyektil dan bagiannya, termasuk
sumbat mimis dan sumbat peluru

Kelas   4474 :

Subkelas  44740 Bom, granat, torpedo, ranjau, misil dan amunisi perang serupa serta bagiannya; peluru dan amunisi lainnya serta proyektil dan bagiannya,
termasuk sumbat mimis dan sumbat peluru

:

25200Bom, granat, torpedo, ranjau, misil dan amunisi perang sejenis serta suku
cadangnya

9306.90.00.0000001 .. 29270.0300

Amunisi senapan lantak dan senapan angin serta suku cadangnya02 ..

25200Peluru senapan lantak dan senapan angin 9306.21.00.0000102 .. 29270.0300

25200Suku cadang amunisi senapan lantak dan senapan angin 9306.29.00.00002 29270.0300
Amunisi revolver dan pistol serta suku cadangnya03 ..

25200Peluru kaliber 22 untuk revolver dan pistol 9306.30.11.0000103 .. 29270.0300

25200Suku cadang amunisi revolver dan pistol 9306.30.19.00002 29270.0300

25200Peluru pengokot dan perkakas sejenisnya (cartridges) 9306.30.20.0000004 .. 29270.0300
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  447 Senjata dan amunisi serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bom, granat, torpedo, ranjau, misil dan amunisi perang serupa serta bagiannya; peluru dan amunisi lainnya serta proyektil dan bagiannya, termasuk
sumbat mimis dan sumbat peluru

Kelas   4474 :

Subkelas  44740 Bom, granat, torpedo, ranjau, misil dan amunisi perang serupa serta bagiannya; peluru dan amunisi lainnya serta proyektil dan bagiannya,
termasuk sumbat mimis dan sumbat peluru

:

Amunisi senjata lainnya dan suku cadangnya05 ..

25200Amunisi senjata lainnya 9306.30.91.0000105 .. 29270.0300

25200Suku cadang amunisi senjata lainnya 9306.30.91.00002 29270.0300

9306.30.99.00

25200Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44730 -00098 .. 29270.9800

Pedang, pedang pendek, bayonet, tombak dan senjata semacamnya serta bagiannya dan sarung pedang serta sarung senjata lainnyaKelas   4475 :

Subkelas  44750 Pedang, pedang pendek, bayonet, tombak dan senjata semacamnya serta bagiannya dan sarung pedang serta sarung senjata lainnya:

25934Pedang, pedang pendek, bayonet, tombak dan senjata sejenis serta suku
cadangnya dan sarung pedang serta sarung senjata lainnya

9307.00.00.0000000 .. 36999.9706

Suku cadang dari senjata militer dan senjata-senjata lainnyaKelas   4476 :

Subkelas  44760 Suku cadang dari senjata militer dan senjata-senjata lainnya:

25200Suku cadang dari revolver dan pistol 9305.10.00.0000001 .. 29270.0201
Suku cadang senapan, bedil dan semacamnya02 ..

25200Suku cadang senapan, bedil dan semacamnya untuk berburu 9305.20.00.0000102 .. 29270.0203

25200Suku cadang senapan, bedil dan semacamnya selain berburu 9305.20.00.00002 29270.0202
Suku cadang dari senjata militer03 ..

25200Suku cadang dari senjata militer dari bahan kulit dan tekstil 9305.91.10.0000103 .. 29270.0299

25200Suku cadang dari senjata militer dari bahan selain kulit dan tekstil 9305.91.90.00002 29270.0299
Suku cadang dari senapan mesin, senapan per dan sejenisnya04 ..

25200Suku cadang dari senapan mesin, senapan per dan sejenisnya dari bahan
kulit dan tekstil

9305.99.11.0000104 .. 29270.0299

25200Suku cadang dari senapan mesin, senapan per dan sejenisnya dari bahan
selain kulit dan tekstil

9305.99.19.00002 29270.0299

Suku cadang dari senapan angin05 ..

25200Suku cadang dari senapan angin dari bahan kulit dan tekstil 9305.99.91.0000105 .. 29270.0299

25200Suku cadang dari senapan angin dari bahan selain kulit dan tekstil 9305.99.99.00002 29270.0299
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  447 Senjata dan amunisi serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang dari senjata militer dan senjata-senjata lainnyaKelas   4476 :

Subkelas  44760 Suku cadang dari senjata militer dan senjata-senjata lainnya:

25200Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44760 -00098 .. 29270.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan listrik rumah tangga; lemari pendingin bukan listrik dan mesin pengering pakaianKelas   4481 :

Subkelas  44811 Lemari pendingin dan lemari pembeku, untuk rumah tangga, listrik atau bukan listrik:

Lemari pendingin dan lemari pembeku, untuk rumah tangga, listrik atau bukan listrik01 ..

27510Lemari pembeku jenis peti untuk rumah tangga 8418.30.10.0000101 .. 29193.0206

8418.30.90.00

8418.40.10.00

8418.40.90.00

27510Refrigerator 8418.10.10.10002 29302.0201

8418.10.10.90

8418.10.90.00

8418.21.00.10

8418.21.00.90

8418.29.00.10

8418.29.00.90

27510Freezers 8418.10.10.10003 29302.0202

8418.10.10.90

8418.10.90.00

8418.21.00.10

8418.21.00.90

8418.29.00.10

8418.29.00.90

27510Lemari pendingin dan lemari pembeku, untuk rumah tangga, listrik atau
bukan listrik lainnya

8418.10.10.10999 29302.0203

8418.10.10.90

8418.10.90.00

8418.21.00.10

8418.21.00.90

8418.29.00.10

8418.29.00.90
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan listrik rumah tangga; lemari pendingin bukan listrik dan mesin pengering pakaianKelas   4481 :

Subkelas  44811 Lemari pendingin dan lemari pembeku, untuk rumah tangga, listrik atau bukan listrik:

27510Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44811 -00098 .. 29302.9800

Subkelas  44812 Mesin pencuci piring dan pakaian atau mesin pencuci dan pengering linen, untuk rumah tangga, listrik atau bukan listrik:

Mesin pencuci piring dan pakaian atau mesin pencuci dan pengering linen, untuk rumah tangga, listrik atau bukan listrik01 ..

27510Mesin cuci piring jenis rumah tangga 8422.11.00.0000101 .. 29302.9703

27510Mesin cuci jenis rumah tangga 8450.11.10.00002 29302.9701

8450.11.90.00

8450.12.00.10

8450.12.00.20

8450.19.10.10

8450.19.10.20

8450.19.90.10

8450.19.90.20

27510Mesin pengering jenis rumah tangga 8451.21.00.00003 29302.9704

8451.29.00.00

27510Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44812 -00098 .. 29302.9800

Subkelas  44813 Selimut listrik:

27520Selimut listrik 6301.10.00.0000000 .. 29309.0201

Subkelas  44814 Mesin jahit rumah tangga:

28262Mesin jahit rumah tangga 8452.10.00.0000000 .. 29262.0101
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan listrik rumah tangga; lemari pendingin bukan listrik dan mesin pengering pakaianKelas   4481 :

Subkelas  44815 Kipas angin dan hood ventilasi atau hood daur ulang untuk jenis yang dipakai rumah tangga:

Kipas angin jenis rumah tangga01 ..

27520Kipas angin meja dan kotak 8414.51.10.0000101 .. 29302.9702

27520Kipas angin dengan layar pelindung 8414.51.91.00002 29302.9702

27520Kipas angin jenis rumah tangga lainnya 8414.51.99.00999 29302.9702
Hood ventilasi atau hood daur ulang untuk jenis yang dipakai rumah tangga02 ..

27510Hood ventilasi dengan kabinet airflow 8414.60.11.0000102 .. -

27510Hood ventilasi untuk keperluan industri 8414.60.91.00002 -

27510Hood ventilasi rumah tangga lainnya 8414.60.19.00999 -

8414.60.99.00

27510Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44815 -00098 .. 29302.9800

27520

Subkelas  44816 Peralatan rumahtangga lainnya yang menggunakan listrik kecil (termasuk pengisap debu, penghancur sampah dapur, pencampur makanan, alat
cukur, pengering rambut, setrika, pembuat dan pemanggang kopi)

:

27510Penghisap debu (vacuum cleaner) 8508.11.00.0000001 .. 29309.0104
Peralatan rumah tangga kecil mekanik listrik02 ..

27510Mixer listrik 8509.40.00.0000102 .. 29309.0199

27510Grinders listrik 8509.40.00.00002 29309.0101

27510Blender listrik 8509.40.00.00003 29309.0102

27510Juicer buah dan sayuran listrik 8509.40.00.00004 29309.0103

27510Pemoles lantai (floor polisher) 8509.80.10.00005 29309.0105

27510Kitchen waste disposer (tempat sampah listrik) 8509.80.20.00006 29309.0106

27510Pembuka kaleng listrik 8509.80.90.00007 29309.0107

27510Sikat gigi listrik 8509.80.90.00008 29309.0111

27510Pengasah pisau listrik 8509.80.90.00009 29309.0116

27510Peralatan rumah tangga kecil listrik bukan penghasil panas lainnya 8509.80.90.00999 -
Alat cukur listrik dan sejenisnya03 ..

27510Alat cukur listrik 8510.10.00.0000103 .. 29309.0112

27510Alat pemangkas rambut listrik 8510.20.00.00002 29309.0113
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan listrik rumah tangga; lemari pendingin bukan listrik dan mesin pengering pakaianKelas   4481 :

Subkelas  44816 Peralatan rumahtangga lainnya yang menggunakan listrik kecil (termasuk pengisap debu, penghancur sampah dapur, pencampur makanan, alat
cukur, pengering rambut, setrika, pembuat dan pemanggang kopi)

:

Alat cukur listrik dan sejenisnya03 ..

27510Alat penghilang rambut listrik 8510.30.00.00003.. 29309.0114
Peralatan penata rambut listrik04 ..

27520Hair dryer 8516.31.00.0000104 .. 29309.0110

27520Sisir listrik 8516.32.00.00002 29309.0108

27520Peratan penata rambut listrik lainnya 8516.32.00.00999 29309.0199

27520Pengering tangan listrik 8516.33.00.0000005 .. 29309.0117
Setrika listrik06 ..

27520Setrika listrik uap jenis industri 8516.40.10.0000106 .. 29302.9705

27520Setrika listrik lainnya 8516.40.90.00999 29302.9705
Peralatan rumah tangga kecil listrik penghasil panas07 ..

27520Pembuat kopi dan teh listrik 8516.71.00.0000107 .. 29302.0107

27520Pemanggang roti (toasters) listrik 8516.72.00.00002 29302.0106

27520Ketel listrik 8516.79.10.00003 -

27520Hot platers 8516.79.90.00004 29302.0105

27520Peralatan rumah tangga kecil listrik penghasil panas lainnya 8516.79.90.00999 29302.9799

Subkelas  44817 Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup yang menggunakan listrik; apparatus pemanas ruangan
dan pemanas tanah yang menggunakan listrik; oven; alat pemasak, cooking plate, boling ring, pemanggang dan pembakar

:

Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup yang menggunakan listrik01 ..

27520Dispenser air dilengkapi dengan pemanas air dan tempat penyimpanan
jenis rumah tangga

8516.10.10.1000101 .. -

27520Dispenser air dilengkapi dengan pemanas air dan tempat penyimpanan
selain jenis rumah tangga

8516.10.10.90002 -

27520Immersion heater (pemanas air celup) listrik 8516.10.30.00003 -
Apparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah yang menggunakan listrik02 ..

27520Radiator pemanas listrik tempat penyimpanan 8516.21.00.0000102 .. 29142.0102

27520Pemanas ruangan untuk rumah tangga 8516.29.00.00002 29302.9705
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan listrik rumah tangga; lemari pendingin bukan listrik dan mesin pengering pakaianKelas   4481 :

Subkelas  44817 Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup yang menggunakan listrik; apparatus pemanas ruangan
dan pemanas tanah yang menggunakan listrik; oven; alat pemasak, cooking plate, boling ring, pemanggang dan pembakar

:

Oven, alat pemasak, cooking plate, boling ring, pemanggang dan pembakar03 ..

27520Oven listrik 8516.50.00.0000103 .. 29302.0102

27520Microwave oven 8516.50.00.00002 29302.0104

27520Kompor listrik 8516.50.00.00003 29302.0101

27520Rice cooker 8516.60.10.00004 29302.0103

27520Magic jar 8516.60.90.00005 29302.0110

27520Fry pan 8516.60.90.00006 29302.0108

27520Alat pemanggang (roasters) listrik 8516.60.90.00007 29302.0109

27520Alat masak dan alat pemanas lainnya 8516.60.90.00999 29302.0199

Subkelas  44818 Resistor pemanas listrik, kecuali dari karbon:

27520Resistor pemanas listrik untuk mesin jenis founding atau setting, termasuk
untuk tungku industri

8516.80.10.0000100 .. -

27520Resistor pemanas listrik untuk peralatan rumah tangga 8516.80.30.00002 -

27520Resistor pemanas listrik lainnya 8516.80.90.00999 -

Perlengkapan memasak dan pemanas untuk rumahtangga, tanpa listrikKelas   4482 :

Subkelas  44821 Peralatan memasak dan piring pemanas, tanpa listrik, untuk rumah tangga, dari besi atau baja:

Kompor bukan listrik01 ..

27530Kompor gas 7321.11.00.0000101 .. 28991.0214

27530Kompor sumbu tunggal 7321.12.00.00002 28991.0208

27530Kompor sumbu banyak 7321.12.00.00003 28991.0209

27530Kompor tekan 7321.12.00.00004 28991.0210

27530Kompor lainnya 7321.19.00.00999 -

27530Peralatan memasak dan piring pemanas selain kompor, tanpa listrik,
untuk rumah tangga, dari besi atau baja

7321.11.00.0000002 .. -

7321.12.00.00

7321.19.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan memasak dan pemanas untuk rumahtangga, tanpa listrikKelas   4482 :

Subkelas  44822 Tungku, tungku terbuka, anglo dan peralatan rumahtangga tanpa listrik yang sejenisnya dari besi atau baja (selain peralatan memasak dan
piring pemanas)

:

27530Tungku, tungku terbuka, anglo dan peralatan rumah tangga tanpa listrik
berbahan bakar gas dari besi atau baja (selain peralatan memasak dan
piring pemanas)

7321.81.00.0000001 .. 28991.0212

27530Tungku, tungku terbuka, anglo dan peralatan rumah tangga tanpa listrik
berbahan bakar cair dari besi atau baja (selain peralatan memasak dan
piring pemanas)

7321.82.00.0000002 .. 28991.0212

27530Tungku, tungku terbuka, anglo dan peralatan rumah tangga tanpa listrik
berbahan bakar padat dari besi atau baja (selain peralatan memasak dan
piring pemanas)

7321.89.00.0000003 .. 28991.0212

29301.0100

29301.0200

29301.9700

Subkelas  44823 Radiator untuk pemanasan sentral, tidak dipanasknan dengan listrik, dari besi atau baja:

25120Radiator untuk pemanasan sentral dari besi tuang 7322.11.00.0000100 .. -

25120Radiator untuk pemanasan sentral dari baja tuang 7322.19.00.00002 -

Subkelas  44824 Pemanas udara dan penyalur udara panas, tidak dipanaskan dengan listrik, didalamnya dipasang kipas angin atau alat tiup yang dijalankan
dengan motor, dari besi atau baja

:

27530Pemanas udara dan penyalur udara panas, tidak dipanaskan dengan
listrik, didalamnya dipasang kipas angin atau alat tiup yang dijalankan
dengan motor, dari besi atau baja

7322.90.00.0000000 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan memasak dan pemanas untuk rumahtangga, tanpa listrikKelas   4482 :

Subkelas  44825 Ketel pemanas sentral, untuk menghasilkan air panas atau uap bertekanan rendah:

25120Ketel pemanas sentral, untuk menghasilkan air panas atau uap
bertekanan rendah

8403.10.00.0000000 .. 28120.0105

Subkelas  44826 Pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan, tanpa listrik:

Pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan berbahan bakar gas01 ..

27520Pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan berbahan bakar
gas untuk rumah tangga

8419.11.10.0000101 .. -

27520Pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan berbahan bakar
gas untuk lainnya

8419.11.90.00002 -

Pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan berbahan bakar selain gas02 ..

27520Pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan berbahan bakar
selain gas untuk rumah tangga

8419.19.10.0000102 .. -

27520Pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan berbahan bakar
selain gas untuk lainnya

8419.19.90.00002 -

Suku cadang untuk barang dari kelas 4481 dan 4482 (kecuali subkelas 44814)Kelas   4483 :

Subkelas  44831 Suku cadang dari peralatan berikut: peralatan rumah tangga mekanik elektrik, alat cukur dan alat pemangkas rambut, dengan alat listrik yang
langsung mengalirkan air yang dipanasi atau alat penyimpan air panas, pencelup listrik, alat pemanas ruangan; alat penata rambut dan
pengering tangan termal elektro; seterika listrik; alat elektro termal dari jenis yang digunakan untuk rumahtangga

:

27510Suku cadang penghisap debu (vacuum cleaner) 8508.70.10.0000001 .. -
Suku cadang peralatan rumah tangga kecil mekanik elektrik02 ..

27510Suku cadang pemoles lantai 8509.90.10.0000102 .. -

27510Suku cadang peralatan rumah tangga kecil mekanik elektrik lainnya 8508.70.90.00999 -

8509.90.90.00

27510Suku cadang alat cukur listrik dan sejenisnya 8510.90.00.0000003 .. -

27520Sealed hotplate untuk rumah tangga 8516.90.21.0000004 .. -

27520Suku cadang alat penata rambut listrik 8516.90.29.0000005 .. -

27520Suku cadang oven, alat pemasak, cooking plate, boling ring, pemanggang
dan pembakar teramasuk ketel

8516.90.29.0000006 .. 29142.0202
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4481 dan 4482 (kecuali subkelas 44814)Kelas   4483 :

Subkelas  44831 Suku cadang dari peralatan berikut: peralatan rumah tangga mekanik elektrik, alat cukur dan alat pemangkas rambut, dengan alat listrik yang
langsung mengalirkan air yang dipanasi atau alat penyimpan air panas, pencelup listrik, alat pemanas ruangan; alat penata rambut dan
pengering tangan termal elektro; seterika listrik; alat elektro termal dari jenis yang digunakan untuk rumahtangga

:

27510Suku cadang pembuat kopi atau teh 8516.90.29.0000007 .. -

27510Suku cadang pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan,
tanpa listrik

8516.90.30.0000008 .. -

27510Suku cadang resistor pemanas listrik untuk mesin jenis founding atau
setting, termasuk untuk tungku industri

8516.90.40.0000009 .. -

27520Suku cadang apparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah yang
menggunakan listrik

8516.90.90.0000010 .. -

Subkelas  44832 Suku cadang dari tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak, penggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas dan peralatan
rumahtangga tanpa listrik sejenisnya, dari besi atau baja

:

27530Suku cadang dari tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak,
panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas dan peralatan
rumah tangga dengan bahan bakar gas atau minyak tanah, dari besi atau
baja

7321.90.10.0000100 .. 28991.0301

7321.90.20.00

27530Suku cadang dari tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak,
panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas dan peralatan
rumah tangga dengan bahan bakar selain gas atau minyak tanah atau
listrik, dari besi atau baja

7321.90.90.00999 28991.0399
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4481 dan 4482 (kecuali subkelas 44814)Kelas   4483 :

Subkelas  44833 Suku cadang dari tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak, penggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas dan peralatan
rumahtangga tanpa listrik sejenisnya, dari besi atau baja

:

25120Bodi dan dinding ketel pemanas sentral 8403.90.10.0000100 .. 28120.0300

25120Suku cadang lainnya dari ketel pemanas sentral untuk menghasilkan air
panas atau uap air bertekanan rendah

8403.90.90.00999 28120.0300
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44911 Pengering pakaian sentrifugal:

28262Pengering pakaian sentrifugal dengan kapasitas tidak lebih dari 30 liter 8421.12.00.1000100 .. -

28262Pengering pakaian sentrifugal dengan kapasitas melebihi 30 liter 8421.12.00.20002 -

Subkelas  44912 Pengering kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton, dan untuk bahan lainnya kecuali untuk hasil pertanian:

Pengering kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton01 ..

28292Pengering kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton elektrik 8419.32.10.0000101 .. 29292.0111

28292Pengering kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton bukan elektrik 8419.32.20.00002 29292.0111
Pengering untuk bahan lainnya02 ..

28292Pengering untuk mesin pengolahan bahan yang memerlukan pemanasan
seperti printed circuit board, printed wiring board, printed circuiit assembly)
elektrik

8419.39.11.0000102 .. -

28292Pengering untuk bahan lainnya secara elektrik 8419.39.19.00002 -

28292Pengering untuk bahan lainnya bukan elektrik 8419.39.20.00003 -

Subkelas  44913 Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton; mesin (kecuali mesin
penjilid buku) untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton

:

Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton01 ..

28292Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa 8439.10.00.0000101 .. 29292.0101

28292Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton 8439.20.00.00002 29292.0102

28292Mesin untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton 8439.30.00.00003 29292.0199
Mesin pemotong kertas02 ..

28292Mesin pemotong kertas elektrik 8441.10.10.0000102 .. 29292.0104

28292Mesin pemotong kertas bukan elektrik 8441.10.20.00002 29292.0104
Mesin untuk membuat amplop03 ..

28292Mesin untuk membuat amplop elektrik 8441.20.10.0000103 .. 29292.0105

28292Mesin untuk membuat amplop bukan elektrik 8441.20.20.00002 29292.0105
Mesin untuk membuat kantong kertas04 ..

28292Mesin untuk membuat kantong kertas elektrik 8441.20.10.0000104 .. 29292.0106

28292Mesin untuk membuat kantong kertas bukan elektrik 8441.20.20.00002 29292.0106
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44913 Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton; mesin (kecuali mesin
penjilid buku) untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton

:

Mesin untuk membuat karung kertas05 ..

28292Mesin untuk membuat karung kertas elektrik 8441.20.10.0000105 .. 29292.0107

28292Mesin untuk membuat karung kertas bukan elektrik 8441.20.20.00002 29292.0107
Mesin untuk membuat karton06 ..

28292Mesin untuk membuat karton elektrik 8441.30.10.0000106 .. 29292.0108

28292Mesin untuk membuat karton bukan elektrik 8441.30.20.00002 29292.0108
Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, dan drum kertas07 ..

28292Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, dan drum kertas
elektrik

8441.30.10.0000107 .. 29292.0109

28292Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, dan drum kertas bukan
elektrik

8441.30.20.00002 29292.0109

Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas dan kertas karton08 ..

28292Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas dan kertas karton
elektrik

8441.40.10.0000108 .. 29292.0110

28292Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas dan kertas karton
bukan elektrik

8441.40.20.00002 29292.0110

28292Mesin coating untuk pita dan kain 8441.80.10.0000009 .. 29292.0103

8441.80.20.00

28292Hasil ikutan industri dari barang subkelas 44913 -00098 .. 29292.9800
Mesin pabrik kertas lainnya99 ..

28292Mesin pabrik kertas lainnya elektrik 8441.80.10.0000199 .. 29292.0199

28292Mesin pabrik kertas lainnya bukan elektrik 8441.80.20.00002 29292.0199
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44914 Mesin penjilid buku; mesin pengatur huruf dan sejenisnya; mesin cetak dan mesin untuk membantu percetakan (kecuali mesin cetak jenis
'sheet fed offset' untuk keperluan kantor)

:

Mesin penjilid buku01 ..

28291Mesin perforasi 8440.10.10.0000101 .. 29291.0301

8440.10.20.00

28291Mesin jahit kawat 8440.10.10.00002 29291.0302

8440.10.20.00

28291Mesin lipat 8440.10.10.00003 29291.0303

8440.10.20.00

28291Mesin jilid buku 8440.10.10.00004 29291.0304

8440.10.20.00

28291Mesin laminasi buku 8440.10.10.00005 29291.0305

8440.10.20.00

28291Mesin jahit buku 8440.10.10.00006 29291.0306

8440.10.20.00

28291Mesin penjilid buku lainnya 8440.10.10.00999 29291.0399

8440.10.20.00
Mesin pengatur huruf dan sejenisnya02 ..

28291Mesin entertype atau linotype 8442.30.10.0000102 .. 29291.0101

8442.30.20.00

28291Photo processor 8442.30.10.00002 29291.0102

8442.30.20.00

28291Kamera reproduksi 8442.30.10.00003 29291.0103

8442.30.20.00

28291Plate making 8442.30.10.00004 29291.0104

8442.30.20.00

28291Mesin pengatur huruf cetak 8442.30.10.00005 29291.0105

8442.30.20.00

28291Matrik 8442.30.10.00006 29291.0106
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44914 Mesin penjilid buku; mesin pengatur huruf dan sejenisnya; mesin cetak dan mesin untuk membantu percetakan (kecuali mesin cetak jenis
'sheet fed offset' untuk keperluan kantor)

:

Mesin pengatur huruf dan sejenisnya02 ..

Matrik 8442.30.20.00006..

28291Mesin pengatur huruf dan sejenisnya lainnya 8442.30.10.00999 29291.0199

8442.30.20.00
Mesin cetak dan mesin untuk membantu percetakan (kecuali mesin cetak jenis 'sheet fed offset' untuk keperluan kantor) yang menggunakan
pelat, silinder, batu litograf dan komponen cetak lainnya

03 ..

28291Mesin cetak offset reel-fed 8443.11.00.0000103 .. 29291.0203

28291Mesin cetak web offset 8443.13.00.00002 29291.0204

28291Mesin cetak lettter press, reel-fed tidan termasuk mesin cetak fleksografis 8443.14.00.00003 29291.0202

28291Mesin cetak lettter press, selain reel-fed tidan termasuk mesin cetak
fleksografis

8443.15.00.00004 29291.0202

28291Mesin cetak handpress atau trappers -005 29291.0201

28291Mesin cetak fleksografis 8443.16.00.00006 29291.0209

28291Mesin cetak grafir 8443.17.00.00007 29291.0210

28291Mesin cetak berputar 8443.19.00.00008 29291.0205

28291Mesin cetak plat 8443.19.00.00009 29291.0206

28291Mesin cetak sablon 8443.19.00.00010 29291.0211

28291Mesin pembantu percetakan 8443.19.00.00011 29291.0207

28291Mesin dupicator (selain mesin foto copy) 8443.19.00.00012 29291.0208

28291Mesin cetak lainnya 8443.19.00.00999 29291.0299

28291Mesin percetakan lainnya -00004 .. 29291.9700

28291Hasil ikutan industri barang dalam subkelas 44914 -00098 .. 29291.9800
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44915 Mesin ytdl untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan-bahan tersebut:

Mesin ytdl untuk mengerjakan karet dan untuk pembuatan produk dari bahan-bahan tersebut01 ..

28299Mesin cetak injection moulding untuk karet 8477.10.10.0000101 .. 29223.0102

29299.0703

28299Mesin pengekstruder karet 8477.20.10.00002 29223.0101

28299Mesin hampa udara untuk mencetak dan membentuk karet 8477.40.10.00003 -

28299Mesin cetak dan vulkanisir ban peumatik dan ban dalam 8477.51.00.00004 -

28299Mesin pengolah karet roller / mangel 8477.80.10.00005 29299.0701

8477.80.20.00

28299Mesin pengolah karet crusher 8477.80.10.00006 29299.0702

8477.80.20.00

28299Mesin pengolah karet hammer mills 8477.80.10.00007 29299.0704

8477.80.20.00

28299Mesin pembuat sarung tangan karet 8477.80.10.00008 29223.0104

8477.80.20.00

28299Mesin pembuat kondom 8477.80.10.00009 29223.0105

8477.80.20.00

28299Mesin laminating karet 8477.80.10.00010 29223.0106

8477.80.20.00

28299Mesin rol untuk karet 8477.80.10.00011 29223.0107

8477.80.20.00

28299Mesin ytdl untuk mengerjakan karet dan untuk pembuatan produk dari
bahan-bahan tersebut lainnya

8477.59.10.00999 29299.0705

8477.80.10.00

8477.80.20.00
Mesin ytdl untuk mengerjakan plastik dan untuk pembuatan produk dari bahan-bahan tersebut02 ..

28299Mesin cetak injection untuk plastik (poly/vinyl chloride) 8477.10.31.0000102 .. 29223.0102

29299.0801

28299Mesin pengekstruder plastik 8477.20.20.00002 29223.0101
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44915 Mesin ytdl untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan-bahan tersebut:

Mesin ytdl untuk mengerjakan plastik dan untuk pembuatan produk dari bahan-bahan tersebut02 ..

Mesin pengekstruder plastik002.. 29299.0802

28299Mesin pengolah plastik blow moulding 8477.30.00.00003 29223.0103

29299.0803

28299Mesin hampa udara untuk mencetak dan membentuk plastik (vacuum
moulding machine)

8477.40.20.00004 29223.0104

29299.0804

28299Mesin pengepres laminasi untuk printed circuit board atau printed wiring
board elektrik

8477.80.31.00005 29223.0106

28299Mesin pembuat sarung tangan plastik 8477.80.39.00006 29223.0104

8477.80.40.00

28299Mesin rol untuk plastik 8477.80.39.00007 29223.0107

8477.80.40.00

28299Mesin ytdl untuk mengerjakan plastik dan untuk pembuatan produk dari
bahan-bahan tersebut lainnya

8477.10.39.00999 29299.0899

8477.59.20.00

8477.80.39.00

8477.80.40.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44916 Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (kecuali cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan
mineral, karet atau plastik

:

25932Kotak cetakan untuk pengecoran logam 8480.10.00.0000001 .. -

25932Dasar cetakan 8480.20.00.0000002 .. -
Pola cetakan03 ..

25932Pola cetakan dari tembaga 8480.30.10.0000103 .. -

25932Pola cetakan dari lainnya 8480.30.90.00999 -
Cetakan untuk logam dan karbida logam04 ..

25932Cetakan untuk logam dan karbida logam jenis injeksi atau kompresi 8480.41.00.0000104 .. -

25932Cetakan untuk logam dan karbida logam jenis lainnya 8480.49.00.00999 -

25932Cetakan untuk kaca 8480.50.00.0000005 .. -

25932Cetakan untuk bahan mineral 8480.60.00.0000006 .. -
Cetakan untuk bahan karet atau plastik07 ..

25932Cetakan untuk bahan karet atau plastik jenis injeksi atau kompresi untuk
sol alas kaki

8480.71.10.0000107 .. -

25932Cetakan untuk bahan karet atau plastik jenis injeksi atau kompresi untuk
cakram optik

8480.71.90.10002 -

25932Cetakan untuk bahan karet atau plastik jenis injeksi atau kompresi untuk
lainnya

8480.71.90.90003 -

25932Cetakan untuk bahan karet atau plastik jenis lainnya untuk sol alas kaki 8480.79.10.00004 -

25932Cetakan untuk bahan karet atau plastik jenis lainnya untuk lainnya 8480.79.90.00005 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44917 Mesin fotokopi stand alone, printer dan faksimili:

26310Mesin faksimili 8443.32.40.0000001 .. 32200.0805
Mesin printer untuk pembuatan printed circuit board dan printed wiring board02 ..

26220Mesin printer berwarna untuk pembuatan printed circuit board dan printed
wiring board

8443.32.50.1000102 .. -

26220Mesin printer tidak berwarna untuk pembuatan printed circuit board dan
printed wiring board

8443.32.50.90002 -

Mesin fotokopi stand alone03 ..

28174Mesin fotokopi elektrostatik berwarna dengan proses langsung 8443.39.11.0000103 .. 33202.0401

28174Mesin fotokopi elektrostatik tidak berwarna dengan proses langsung 8443.39.19.00002 33202.0401

28174Mesin fotokopi elektrostatik berwarna dengan proses tidak  langsung 8443.39.20.10003 33202.0401

28174Mesin fotokopi elektrostatik tidak berwarna dengan tidak proses langsung 8443.39.20.90004 33202.0401

28174Mesin fotokopi sistem optik berwarna 8443.39.30.10005 33202.0401

28174Mesin fotokopi sistem optik tidak berwarna 8443.39.30.90006 33202.0401

28174Mesin printer ink-jet berwarna 8443.39.40.10007 -

28174Mesin printer ink-jet tidak berwarna 8443.39.40.90008 -

28174Mesin thermo copy -009 30004.0102

28174Mesin elektronik sheet -010 33202.0403

30004.0103

28174Mesin lightdruk -011 33202.0404

30004.0104

28174Mesin optik untuk percetakan lainnya -012 33202.0405

28174Mesin fotokopi stand alone lainnya (berwarna dan tidak) 8443.39.90.10999 30004.0101

8443.39.90.90-
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44918 Mesin dan aparatus dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan boule atau wafer semi konduktor, perangkat semi
konduktor, sirkuit terpadu elektronik atau panel layar datar

:

Mesin dan aparatus dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan boule atau wafer semi konduktor01 ..

28299Aparatus untuk pemanasan cepat wafer semi konduktor 8486.10.10.0000101 .. -

28299Pengering putar untuk proses wafer semi konduktor 8486.10.20.00002 -

28299Mesin penghilangan bahan dengan proses penyinaran laser, sinar lain,
foton dalam proses  wafer semi konduktor

8486.10.30.00003 -

28299Mesin dan aparatus pengerjaan boule semi konduktor monokristal 8486.10.40.00004 -

28299Mesin pengerinda, pemoles dan pengasah dalam proses wafer semi
konduktor

8486.10.50.00005 -

28299Mesin untuk menarik dan mengembangkan boule semi konduktor
monokristal

8486.10.60.00006 -

28299Mesin dan aparatus untuk pembuatan boule atau wafer semi konduktor
lainnya

8486.10.90.00999 -

Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau sirkuit elektronik terpadu untuk peralatan pembuatan film02 ..

28299Aparatus deposisi uap kimia untuk produksi semi konduktor 8486.20.11.0000102 .. -

28299Mesin deposisi epitaxial untuk wafer semi konduktor; aparatus pemintal
emulsi fotografi pada wafer semi konduktor

8486.20.12.00002 -

28299Aparatus deposisi fisik untuk produksi semi konduktor 8486.20.13.00003 -

28299Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau
sirkuit elektronik terpadu untuk peralatan pembuatan film lainnya

8486.20.19.00999 -

Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau sirkuit elektronik terpadu untuk perlengkapan doping03 ..

28299Ion implenter untuk memperkaya bahan semi konduktor 8486.20.21.0000103 .. -

28299Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau
sirkuit elektronik terpadu untuk perlengkapan doping lainnya

8486.20.29.00999 -

Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau sirkuit elektronik terpadu untuk peralatan pengetsa dan pengupas04 ..

28299Mesin daflash untuk membersihkan kotoran timbal pada paket semi
konduktor;  peralatan pengetsa dan pengupas dan pembersih wafer semi
konduktor

8486.20.31.0000104 .. -

28299Peralatan untuk pola etsa kering pada bahan semi konduktor 8486.20.32.00002 -

28299Peralatan untuk pola etsa basah pada bahan semi konduktor 8486.20.33.00003 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44918 Mesin dan aparatus dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan boule atau wafer semi konduktor, perangkat semi
konduktor, sirkuit terpadu elektronik atau panel layar datar

:

Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau sirkuit elektronik terpadu untuk peralatan pengetsa dan pengupas04 ..

28299Mesin daflash untuk membersihkan kotoran timbal pada paket semi
konduktor;  peralatan pengetsa dan pengupas dan pembersih wafer semi
konduktor lainnya

8486.20.39.00999.. -

Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau sirkuit elektronik terpadu untuk peralatan litografi05 ..

28299Direct write on wafer apparatus 8486.20.41.0000105 .. -

28299Step and repeated aligners 8486.20.42.00002 -

28299Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau
sirkuit elektronik terpadu untuk peralatan litografi lainnya

8486.20.49.00999 -

Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau sirkuit elektronik terpadu untuk peralatan pencuci wafer yang disinari06 ..

28299Mesin pemotong atau penggores bahan semi konduktor 8486.20.51.0000106 .. -

28299Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau
sirkuit elektronik terpadu untuk peralatan pencuci wafer yang disinari
lainnya

8486.20.59.00999 -

Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau sirkuit elektronik terpadu lainnya07 ..

28299Pemotong laser untuk memotong jalur penghubung dalam pembuatan
semi konduktor

8486.20.91.0000107 .. -

28299Mesin pembengkok, pelipat dan pelurus timbal semi konduktor 8486.20.92.00002 -

28299Tungku dan oven panas dalam pembuatan peralatan semi konduktor 8486.20.93.00003 -

28299Tungku dan oven induktansi dalam pembuatan peralatan semi konduktor 8486.20.94.00004 -

28299Mesin otomatis untuk penghilang dan penempat komponen atau elemen
dalam pembuatan peralatan semi konduktor

8486.20.95.00005 -

28299Mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau
sirkuit elektronik terpadu lainnya ytdl

8486.20.99.00999 -

Mesin dan aparatus untuk pembuatan panel layar datar08 ..

28299Aparatus untuk pola etsa kering pada panel layar datar 8486.30.10.0000108 .. -

28299Aparatus untuk pola etsa basah pada panel layar datar 8486.30.20.00002 -

28299Aparatus deposisi kimia panel layar datar; aparatus pemintal emulsi peka
cahaya pada pelapisan panel layar datar; aparatus deposisi fisik panel

8486.30.30.00003 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44918 Mesin dan aparatus dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan boule atau wafer semi konduktor, perangkat semi
konduktor, sirkuit terpadu elektronik atau panel layar datar

:

Mesin dan aparatus untuk pembuatan panel layar datar08 ..

layar datar00308 ..

28299Mesin dan aparatus untuk pembuatan panel layar datar lainnya 8486.30.90.00999 -
Mesin dan aparatus lainnya dalam subkelas 4491809 ..

28299Mesin penggiling dengan sinar ion terfokus pada produksi mask atau
reticle peralatan semikonduktor

8486.40.10.0000109 .. -

28299Die attach aparatus, pengikat pita dan kawat otomatis pada perakitan
semi konduktor; mesin otomatis pengangkut dan penyimpan wafer semi
konduktor

8486.40.20.00002 -

28299Cetakan untuk pembuatan peralatan semi konduktor 8486.40.30.00003 -

28299Mikroskop stereoskopik untuk mesin pembuatan peralatan wafer semi
konduktor

8486.40.40.00004 -

28299Mikroskop fotomikrografis untuk mesin pembuatan peralatan wafer semi
konduktor

8486.40.50.00005 -

28299Mikroskop sinar elektron untuk mesin pembuatan peralatan wafer semi
konduktor

8486.40.60.00006 -

28299Aparatus penghasil pola untuk mesin produksi mask atau reticle 8486.40.70.00007 -

28299Mesin dan aparatus lainnya dalam subkelas 44918 8486.40.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44919 Mesin untuk keperluan khusus ytdl (termasuk mesin untuk pemisahan isotop, mesin untuk merakit lampu listrik dalam sampul kaca, mesin
untuk membuat barang dari kaca dan mesin pembuat tali)

:

28299Mesin dan aparatus untuk separasi isotop dan suku cadangnya 8401.20.00.0000001 .. -
Mesin perakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup, bola lampu kilat dalam gelas envelope02 ..

28299Mesin perakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup, bola lampu
kilat dalam gelas envelope elektrik

8475.10.10.0000102 .. -

28299Mesin perakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup, bola lampu
kilat dalam gelas envelope bukan elektrik

8475.10.20.00002 -

Mesin untuk pengerjaan kaca atau barang dari kaca secara panas03 ..

28299Mesin untuk membuat serat optik dan bentuk awalnya 8475.21.00.0000103 .. -

28299Mesin untuk pengerjaan kaca atau barang dari kaca secara panas lainnya 8475.29.00.00999 -
Mesin pembuat kabel atau tali04 ..

28299Mesin pembuat kabel atau tali elektronik 8479.40.10.0000104 .. -

28299Mesin pembuat kabel atau tali bukan elektronik 8479.40.20.00002 -

28299Robot industri ytdl 8479.50.00.0000005 .. -

28299Pendingin udara evaporasi 8479.60.00.0000006 .. -
Jembatan boarding penumpang (garbarata)07 ..

28299Jembatan boarding penumpang (garbarata) yang digunakan di bandara 8479.71.00.0000107 .. -

28299Jembatan boarding penumpang (garbarata) yang digunakan di tempat lain 8479.79.00.00002 -
Mesin dan peralatan mekanis pengerjaan logam, termasuk penggulung kawat listrik08 ..

28299Mesin dan peralatan mekanis pengerjaan logam elektrik, termasuk
penggulung kawat listrik

8479.81.10.0000108 .. -

28299Mesin dan peralatan mekanis pengerjaan logam bukan elektrik, termasuk
penggulung kawat listrik

8479.81.20.00002 -

Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, penghomogen, pengemulsi dan pengaduk09 ..

28299Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring,
penghomogen, pengemulsi dan pengaduk elektrik

8479.82.10.0000109 .. -

28299Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring,
penghomogen, pengemulsi dan pengaduk bukan elektrik

8479.82.20.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin untuk keperluan khusus lainnyaKelas   4491 :

Subkelas  44919 Mesin untuk keperluan khusus ytdl (termasuk mesin untuk pemisahan isotop, mesin untuk merakit lampu listrik dalam sampul kaca, mesin
untuk membuat barang dari kaca dan mesin pembuat tali)

:

Mesin dan peralatan mekanis pengerjaan logam lainnya10 ..

28299Mesin perakit daugther board unit pengolah pusat (CPU); dll 8479.89.20.0000110 .. -

28299Mesin dan peralatan mekanis pengerjaan logam elektrik lainnya 8479.89.30.00002 -

28299Mesin dan peralatan mekanis pengerjaan logam bukan elektrik lainnya 8479.89.40.00003 -
Vacuum cleaner dengan motor listrik terpasang11 ..

28299Vacuum cleaner dengan motor listrik terpasang untuk jenis rumah tangga 8508.19.10.0000111 .. -

28299Vacuum cleaner dengan motor listrik terpasang lainnya 8508.19.90.00999 -

28299Vacuum cleaner lainnya 8508.60.00.0000012 .. -
Mesin untuk keperluan khusus ytdl99 ..

28299Mesin untuk mengalirkan air kloset, air seni dan air buangan 8479.89.30.0000199 .. -

8479.89.40.00

28299Mesin kimia teknis dan bahan farmasi -002 29299.0401

28299Mesin farmasi assembling -003 29299.0402

28299Mesin industri kimia atau farmasi lainnya -004 29299.0403

28299Mesin untuk keperluan khusus ytdl 8479.89.30.00999 29299.9700

8479.89.40.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang mesin untuk keperluan khusus ytdlKelas   4492 :

Subkelas  44921 Suku cadang untuk barang dari subkelas 44913:

28292Suku cadang mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa 8439.91.00.0000001 .. -

28292Suku cadang mesin untuk pembuatan dan perampungan kertas dan
karton

8439.99.00.0000002 .. -

28292Suku cadang mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau
kertas karton elektrik

8441.90.10.0000003 .. -

28292Suku cadang mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau
kertas karton bukan elektrik

8441.90.20.0000004 .. -

Subkelas  44922 Suku cadang untuk barang dari subkelas 44914, 44917, dan 45150:

Suku cadang mesin penjilid buku01 ..

28291Suku cadang mesin penjilid buku elektrik 8440.90.10.0000101 .. -

28291Suku cadang mesin penjilid buku bukan elektrik 8440.90.20.00002 -
Suku cadang mesin pengatur huruf dan sejenisnya02 ..

28291Suku cadang mesin pengatur huruf dan sejenisnya elektrik 8442.40.10.0000102 .. -

28291Suku cadang mesin pengatur huruf dan sejenisnya bukan elektrik 8442.40.20.00002 -

28291Suku cadang mesin cetak yang menggunakan pelat, silinder, batu litograf
dan komponen cetak lainnya

8443.91.00.0000003 .. -

Suku cadang mesin fotokopi, printer dan faksimili04 ..

28291Suku cadang mesin screen printing untuk pembuatan printed circuit board
dan printed wiring board

8443.99.10.0000104 .. -

28174Cartidge printer berisi tinta 8443.99.20.00002 -

28174Pemasok dan penyortir kertas 8443.99.30.00003 -

26220Suku cadang mesin fotokopi, printer dan faksimili lainnya 8443.99.90.00999 -

26310

28174
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang mesin untuk keperluan khusus ytdlKelas   4492 :

Subkelas  44923 Suku cadang untuk barang dari subkelas 44918:

Suku cadang mesin dan aparatus pembuat boule dan wafer semi konduktor01 ..

28299Suku cadang aparatus pemanas cepat wafer semi konduktor 8486.90.11.0000101 .. -

28299Suku cadang aparatus pengering putar wafer semi konduktor 8486.90.12.00002 -

28299Suku cadang mesin penghilangan bahan dengan proses penyinaran laser,
sinar lain, foton dalam proses  wafer semi konduktor

8486.90.13.00003 -

28299Suku cadang alat pemegang perkakas dan self-opening dieheads;
dividing head dan perlengkapan khusus mesin dan aparatus pembuat
boule dan wafer semi konduktor

8486.90.14.00004 -

28299Suku cadang mesin dan aparatus pengerjaan boule semi konduktor
monokristal lainnya

8486.90.15.00005 -

28299Suku cadang mesin pengerinda, pemoles dan pengasah dalam proses
wafer semi konduktor

8486.90.16.00006 -

28299Suku cadang mesin untuk menarik dan mengembangkan boule semi
konduktor monokristal

8486.90.17.00007 -

28299Suku cadang mesin dan aparatus pembuat boule dan wafer semi
konduktor lainnya

8486.90.19.00999 -

Suku cadang mesin dan aparatus untuk pembuatan peralatan semi konduktor atau sirkuit elektronik terpadu02 ..

28299Suku cadang aparatus deposisi uap kimia untuk produksi semi konduktor 8486.90.21.0000102 .. -

28299Suku cadang mesin deposisi epitaxial untuk wafer semi konduktor; suku
cadang aparatus pemintal emulsi fotografi pada wafer semi konduktor

8486.90.22.00002 -

28299Suku cadang ion implenter untuk memperkaya bahan semi konduktor 8486.90.23.0000003 .. -
Suku cadang mesin peralatan pengetsa dan pengupas baik pola etsa kering maupun pola etsa basah lainnya04 ..

28299Suku cadang alat pemegang perkakas dan self-opening dieheads;
dividing head dan perlengkapan khusus mesin dan aparatus pembuat
peralatan semi konduktor

8486.90.24.0000104 .. -

28299Suku cadang mesin peralatan pengetsa dan pengupas baik pola etsa
kering maupun pola etsa basah lainnya

8486.90.25.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang mesin untuk keperluan khusus ytdlKelas   4492 :

Subkelas  44923 Suku cadang untuk barang dari subkelas 44918:

Suku cadang mesin pemotong atau penggores bahan semi konduktor; suku cadang pemotong laser untuk memotong jalur penghubung dalam
pembuatan semi konduktor; suku cadang mesin pembengkok, pelipat dan pelurus timbal semi konduktor

05 ..

28299Suku cadang alat pemegang perkakas dan self-opening dieheads;
dividing head dan perlengkapan khusus untuk mesin perkakas pemotong
atau penggores bahan semi konduktor, pemotong laser untuk memotong
jalur penghubung dalam pembuatan semi konduktor dan mesin
pembengkok, pelipat dan pelurus timbal semi konduktor

8486.90.26.0000105 .. -

28299Suku cadang mesin pemotong atau penggores bahan semi konduktor;
suku cadang pemotong laser untuk memotong jalur penghubung dalam
pembuatan semi konduktor; suku cadang mesin pembengkok, pelipat dan
pelurus timbal semi konduktor

8486.90.27.00999 -

Suku cadang tungku dan oven dalam pembuatan peralatan semi konduktor dan suku cadang mesin otmatis ytdl06 ..

28299Suku cadang tungku dan oven panas dan tungku dan oven induktansi
dalam pembuatan peralatan semi konduktor

8486.90.28.0000106 .. -

28299Suku cadang mesin otmatis ytdl 8486.90.29.00999 -
Suku cadang mesin dan aparatus pembuatan panel layar datar07 ..

28299Suku cadang aparatus untuk pola etsa kering pada panel layar datar 8486.90.31.0000107 .. -

28299Suku cadang suku cadang alat pemegang perkakas dan self-opening
dieheads; dividing head dan perlengkapan khusus aparatus untuk pola
etsa basah pada panel layar datar

8486.90.32.00002 -

28299Suku cadang aparatus untuk pola etsa basah pada panel layar datar 8486.90.33.00003 -

28299Suku cadang aparatus deposisi kimia panel layar datar 8486.90.34.00004 -

28299Suku cadang aparatus pemintal emulsi peka cahaya pada pelapisan panel
layar datar

8486.90.35.00005 -

28299Suku cadang aparatus deposisi fisik panel layar datar 8486.90.36.00006 -

28299Suku cadang mesin dan aparatus pembuatan panel layar datar lainnya 8486.90.39.00999 -
Suku cadang mesin dan aparatus lainnya dalam subkelas 4491808 ..

28299Suku cadang mesin penggiling dengan sinar ion terfokus pada produksi
mask atau reticle peralatan semi konduktor

8486.90.41.0000108 .. -

28299Suku cadang die attach aparatus, pengikat pita dan kawat otomatis pada 8486.90.42.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang mesin untuk keperluan khusus ytdlKelas   4492 :

Subkelas  44923 Suku cadang untuk barang dari subkelas 44918:

Suku cadang mesin dan aparatus lainnya dalam subkelas 4491808 ..

perakitan semi konduktor00208 ..

28299Suku cadang mesin otomatis pengangkut dan penyimpan wafer semi
konduktor

8486.90.43.00003 -

28299Suku cadang mikroskop stereoskopik dan mikroskop fotomikrografis untuk
mesin pembuatan peralatan wafer semi konduktor

8486.90.44.00004 -

28299Suku cadang mikroskop sinar elektron untuk mesin pembuatan peralatan
wafer semi konduktor

8486.90.45.00005 -

28299Suku cadang aparatus penghasil pola untuk mesin produksi mask atau
reticle

8486.90.46.00006 -

28299Suku cadang mesin dan aparatus lainnya dalam subkelas 44918 ytdl 8486.90.49.00999 -

Subkelas  44929 Suku cadang dari barang subkelas 44915; bagian lain ytdl dari mesin untuk keperluan khusus:

Suku cadang mesin perakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau katup, bola lampu kilat dalam gelas envelope; suku cadang mesin untuk
pengerjaan kaca atau barang dari kaca secara panas

01 ..

28299Suku cadang mesin perakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau
katup, bola lampu kilat dalam gelas envelope elektrik

8475.90.10.0000101 .. -

28299Suku cadang mesin untuk pengerjaan kaca atau barang dari kaca secara
panas elektrik

8475.90.10.00002 -

28299Suku cadang mesin perakit lampu listrik atau elektronik, tabung atau
katup, bola lampu kilat dalam gelas envelope bukan elektrik

8475.90.20.00003 -

28299Suku cadang mesin untuk pengerjaan kaca atau barang dari kaca secara
panas bukan elektrik

8475.90.20.00004 -

Suku cadang mesin ytdl untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet02 ..

28299Suku cadang mesin ytdl untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan
produk dari karet elektrik

8477.90.10.0000102 .. -

28299Suku cadang mesin ytdl untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan
produk dari karet bukan elektrik

8477.90.20.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang mesin untuk keperluan khusus ytdlKelas   4492 :

Subkelas  44929 Suku cadang dari barang subkelas 44915; bagian lain ytdl dari mesin untuk keperluan khusus:

Suku cadang mesin ytdl untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik03 ..

28299Suku cadang mesin pengepres laminasi untuk printed circuit board atau
printed wiring board elektrik

8477.90.32.0000103 .. 29223.0306

28299Suku cadang mesin ytdl untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan
produk dari plastik elektrik

8477.90.39.00002 -

28299Suku cadang mesin ytdl untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan
produk dari plastik bukan elektrik

8477.90.40.00003 -

28299Suku Cadang Mesin Perakit Daugther Board Unit Pengolah Pusat (CPU);
dll

8479.90.20.0000004 .. -

28299Suku cadang extruders 8477.90.10.0000005 .. 29223.0301

8477.90.20.00

8477.90.39.00

8477.90.40.00

28299Suku cadang injection moulding machine 8477.90.10.0000006 .. 29223.0302

8477.90.20.00

8477.90.39.00

8477.90.40.00

28299Suku cadang blow moulding machine 8477.90.10.0000007 .. 29223.0303

8477.90.20.00

8477.90.39.00

8477.90.40.00

28299Suku cadang mesin pembuat sarung tangan 8477.90.10.0000008 .. 29223.0304

8477.90.20.00

8477.90.39.00

8477.90.40.00

28299Suku cadang mesin pembuat kondom 8477.90.10.0000009 .. 29223.0305

8477.90.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          44 Mesin untuk keperluan khusus:

Kelompok  449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang mesin untuk keperluan khusus ytdlKelas   4492 :

Subkelas  44929 Suku cadang dari barang subkelas 44915; bagian lain ytdl dari mesin untuk keperluan khusus:

28299Suku cadang mesin laminating 8477.90.39.0000010 .. 29223.0306

8477.90.40.00

28299Suku cadang mesin roll 8477.90.10.0000011 .. 29223.0307

8477.90.20.00

8477.90.39.00

8477.90.40.00
Suku cadang suku cadang lain ytdl dari mesin untuk keperluan khusus dalam subkelas 44915 (kecuali vaccum cleaner)99 ..

28299Suku cadang mesin perakit daugther board unit pengolah pusat (CPU); dll 8479.90.20.0000199 .. -

28299Suku cadang mesin kemudi atau pengendali 8479.90.30.00002 35112.0211

8479.90.40.00

28299Suku cadang mesin pembuat bouyant apparatus 8479.90.30.00003 35112.0301

8479.90.40.00

28299Suku cadang mesin pembuat life bouyes 8479.90.30.00004 35112.0303

8479.90.40.00

28299Suku cadang suku cadang lain ytdl dari mesin untuk keperluan khusus
dalam subkelas 44915 (kecuali vaccum cleaner) elektrik

8479.90.30.00005 -

28299Suku cadang suku cadang lain ytdl dari mesin untuk keperluan khusus
dalam subkelas 44915 (kecuali vaccum cleaner) bukan elektrik

8479.90.40.00006 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  451 Mesin untuk keperluan kantor dan akunting, dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin ketik dan mesin pengolah kataKelas   4511 :

Subkelas  45110 Mesin ketik dan mesin pengolah kata:

28172Mesin pengolah kata 8469.00.10.0000001 .. -

28172Mesin ketik otomatis 8469.00.90.1000002 .. -
Mesin ketik (manual)03 ..

28171Mesin ketik manual dengan berat <= 12 kg 8469.00.90.9000103 .. 30001.0201

28171Mesin ketik manual dengan berat > 12 kg 8469.00.90.90002 30001.0202

28172Mesin ketik  elektrik 8469.00.90.9000004 .. 30002.0200
Mesin ketik elektronik05 ..

28173Mesin ketik elektronik 8469.00.90.9000105 .. 30003.0301

28173Mesin komposer 8469.00.90.90002 30003.0302

28173Word processor 8469.00.90.90003 30003.0303

28173Mesin ketik elektronik lainnya 8469.00.90.90999 30003.0399

Mesin hitung elektronik dan mesin perekam, pereproduksi dan penayang data ukuran saku dengan fungsi menghitungKelas   4513 :

Subkelas  45130 Mesin hitung elektronik dan mesin perekam, pereproduksi dan penayang data ukuran saku dengan fungsi menghitung:

28173Mesin hitung elektronik yang dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari
luar

8470.10.00.0000100 .. 30003.0101

28173Mesin hitung elektronik yang dilengkapi dengan alat pencetak 8470.21.00.00002 -

28173Mesin hitung elektronik lainnya 8470.29.00.00999 30003.0102
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  451 Mesin untuk keperluan kantor dan akunting, dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin akunting, register kas, atm, mesin cap pengganti perangko, mesin penerbit karcis dan mesin semacamnya, yang dilengkapi dengan alat hitungKelas   4514 :

Subkelas  45141 Mesin akunting, register kas, mesin cap pengganti perangko, mesin penerbit karcis dan mesin semacamnya, yang dilengkapi dengan alat
hitung (kecuali mesin terminal 'point-of-sale', atm dan sejenisnya)

:

28172Mesin hitung elektrik 8470.30.00.0000001 .. 30002.0100
Mesin hitung, mesin pembukuan dan sejenisnya (elektronik)02 ..

28173Mesin pencatat uang tunai (cash register) 8470.50.00.0000102 .. 30003.0104

28173Mesin cap pengganti perangko elektronik 8470.90.10.00002 -

28173Mesin pembukuan elektronik 8470.90.20.00003 30003.0103

28173Mesin kantor, komputasi dan akuntansi elektronik lainnya 8470.90.20.00999 30003.9700
Mesin hitung, mesin perangko dan sejenisnya (manual)03 ..

28171Mesin penjumlah 8470.30.00.0000103 .. 30001.0101

28171Mesin hitung manual lainnya 8470.30.00.00002 30001.0102

28171Mesin perangko 8470.90.10.00003 30001.0103

28171Mesin karcis 8470.90.90.00004 30001.0104

28171Mesin lainnya yang sejenis dengan mesin hitung manual, mesin
pembukuan dan mesin perangko

8470.90.90.00999 30001.0199

Subkelas  45142 Mesin terminal 'point-of-sale', atm dan sejenisnya:

26220Mesin terminal 'point-of-sale' dan sejenisnya 8470.50.00.0000100 .. -

26220ATM (Automatic Teller Machine) 8472.90.10.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  451 Mesin untuk keperluan kantor dan akunting, dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin cetak perkantoran jenis 'sheet-fed'Kelas   4515 :

Subkelas  45150 Mesin cetak perkantoran jenis 'sheet-fed':

28174Mesin cetak perkantoran jenis 'sheet-fed', 'offset' (sheet) 8443.12.00.0000000 .. 29291.0203

Mesin perkantoran lainnyaKelas   4516 :

Subkelas  45160 Mesin perkantoran lainnya:

Mesin perkantoran elektrik lainnya01 ..

28172Mesin elektrik duplikasi stensil 8472.10.10.0000101 .. -

28172Mesin elektrik untuk memilih/melipat/memasukan surat 8472.30.10.00002 -

28172Mesin elektrik untuk membuka, menutup, merekatkan perangko atau
membatalkan perangko

8472.30.10.00003 -

28172Mesin elektrik pencetak alamat 8472.90.30.00004 -

28172Mesin penulis cek elektrik 8472.90.30.00005 30002.9701

28172Mesin hitung uang tunai elektrik tidak dilengkapi alat penghitung 8472.90.30.00006 30002.9702

28172Penghitung uang logam atau mesin pilih uang logam elektrik 8472.90.30.00007 30002.9703

28172Mesin penghancur kertas/dokumen 8472.90.30.00008 30002.9704

28172Mesin kantor elektrik lainnya 8472.90.30.00999 30002.9799

28179Sistem identifikasi sidik jari elektronik 8472.90.20.0000002 .. -
Mesin kantor manual lainnya03 ..

28171Mesin manual duplikasi stensil 8472.10.20.0000103 .. 30001.9701

28171Mesin manual untuk memilih/melipat/memasukan surat 8472.30.20.00002 30001.9703

28171Mesin manual untuk membuka, menutup, merekatkan perangko atau
membatalkan perangko

8472.30.20.00003 30001.9704

28171Mesin manual pencetak alamat 8472.90.90.00004 30001.9702

28171Mesin manual pelubang untuk kertas atau dokumen 8472.90.90.00005 30001.9705

28171Mesin manual peruncing pensil 8472.90.90.00006 30001.9706

28171Mesin kantor lainnya 8472.90.90.00999 30001.9799
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  451 Mesin untuk keperluan kantor dan akunting, dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 45110 dan 45130 (kecuali penutup, kotak pembawa, dan sejenisnya)Kelas   4517 :

Subkelas  45170 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 45110 dan 45130 (kecuali penutup, kotak pembawa, dan sejenisnya):

28172Printed circuit assembly untuk pengolah kata 8473.10.10.0000001 .. -
Komponen dan peralatan mesin kantor elektrik02 ..

28172Komponen untuk mesin ketik elektrik dengan huruf biasa 8473.10.90.0000102 .. 30002.0301

28172Komponen untuk mesin ketik elektrik lainnya 8473.10.90.00002 30002.0302

28171Komponen untuk mesin hitung manual 8473.10.90.0000003 .. 30001.0302

28173Komponen untuk mesin hitung elektronik 8473.21.00.0000004 .. -

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 45141, 45142 dan 45160 (kecuali penutup, kotak pembawa dan sejenisnya)Kelas   4518 :

Subkelas  45180 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 45141, 45142 dan 45160 (kecuali penutup, kotak pembawa dan sejenisnya):

28173Komponen dan peralatan mesin kantor, komputasi dan akuntansi
elektronik

8473.29.00.0000001 .. 30004.0400

26220Bagian termasuk printed circuit assembly untuk ATM 8473.40.11.0000002 .. -

28174Komponen dan peralatan mesin electronic sheet 8473.40.19.0000003 .. 30004.0200
Komponen dan peralatan mesin kantor dan akuntansi elektrik04 ..

28172Komponen untuk mesin pencatat uang tunai 8473.40.19.0000104 .. 30002.0303

28172Komponen untuk mesin penulis cek 8473.40.19.00002 30002.0304

28172Komponen untuk mesin hitung uang tunai tidak dilengkapi alat penghitung 8473.40.19.00003 30002.0305

28172Komponen untuk mesin penghitung uang logam atau mesin pilih uang
logam

8473.40.19.00004 30002.0306

28172Komponen untuk mesin penghancur kertas 8473.40.19.00005 30002.0307

28172Komponen untuk mesin kantor dan akuntansi elektrik lainnya 8473.40.19.00999 30002.0399
Komponen dan peralatan mesin hitung, mesin perangko dan sejenisnya (manual)05 ..

28171Komponen untuk mesin penjumlah 8473.40.20.0000105 .. 30001.0301

28171Komponen untuk mesin perangko 8473.40.20.00002 30001.0303

28171Komponen untuk mesin karcis 8473.40.20.00003 30001.0304

28171Komponen dan peralatan untuk mesin lainnya yang sejenis 8473.40.20.00999 30001.0399
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  452 Mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin pengolah data otomatis portabel dengan berat tidak lebih dari 10 kg, seperti laptop, notebook dan sub-notebookKelas   4522 :

Subkelas  45221 Mesin pengolah data otomatis portabel dengan berat tidak lebih dari 10 kg, seperti komputer laptop dan notebook:

26210Laptop termasuk notebook dan subnotebook 8471.30.20.0000100 .. 30003.0201

26210Mesin pengolah data otomatis portabel dengan berat tidak lebih dari 10 kg
lainnya

8471.30.90.00999 30003.0201

Subkelas  45222 PDA (Personal Digital Assistants) dan komputer sejenisnya:

26210PDA (Personal Digital Assistants) dan komputer sejenisnya 8471.30.10.0000000 .. -

8471.30.90.00

Mesin pengolah data otomatis, terdapat dalam wadah yang sama, paling tidak satu unit pengolah dan satu unit masukan serta keluaran,
dikombinasikan maupun tidak

Kelas   4523 :

Subkelas  45230 Mesin pengolah data otomatis, terdapat dalam wadah yang sama, paling tidak satu unit pengolah dan satu unit masukan serta keluaran,
dikombinasikan maupun tidak

:

26210Komputer main frame selain subkelas 45222 8471.41.10.0000100 .. 30003.0202

26210Mesin pengolah data otomatis lainnya, terdapat dalam wadah yang sama,
paling tidak satu unit pengolah dan satu unit masukan serta keluaran,
dikombinasikan maupun tidak

8471.41.90.00999 -

Mesin pengolah data otomatis yang disediakan dalam bentuk sistemKelas   4524 :

Subkelas  45240 Mesin pengolah data otomatis yang disediakan dalam bentuk sistem:

26210Personal & mikro komputer 8471.49.10.0000100 .. 30003.0203

26210Mesin komputer lainnya 8471.49.90.00999 30003.0299
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  452 Mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mesin pengolah data otomatis lainnya, dalam wadah yang sama memiliki maupun tidak memiliki satu atau dua jenis unit berikut : unit penyimpan, unit
masukan, unit keluaran

Kelas   4525 :

Subkelas  45250 Mesin pengolah data otomatis lainnya, dalam wadah yang sama memiliki maupun tidak memiliki satu atau dua jenis unit berikut : unit
penyimpan, unit masukan, unit keluaran

:

26210Unit pengolah data lain dengan CPU untuk komputer personal dan mikro 8471.50.10.0000100 .. -

26210Mesin analog atau hibrid ADP lainnya 8471.50.90.00002 -

26210Unit pengolah data lain selain untuk komputer personal dan mikro 8471.50.90.00999 -

Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpan dalam wadah yang sama atau tidak, kecuali monitor dan proyektorKelas   4526 :

Subkelas  45261 Periperal masukan (keyboard, joystick, mouse, dll):

26220Keyboard 8471.60.30.0000100 .. 32100.0805

26220Mouse 8471.60.40.00002 32100.0806

26220Joystick 8471.60.40.00003 32100.0807

26220Lainnya (pena cahaya, track ball dan layar peka sentuh) 8471.60.40.00999 -

Subkelas  45262 Scanner (kecuali kombinasi dari printer, scanner, mesin kopi dan atau fax):

26220Scanner 8471.60.90.0000000 .. 32100.0804

Subkelas  45263 Printer inkjet yang digunakan dengan mesin pengolah data:

26220Printer inkjet berwarna 8443.32.20.1000100 .. 32100.0802

26220Printer inkjet tidak berwarna 8443.32.20.90999 32100.0802

Subkelas  45264 Printer laser yang digunakan dengan mesin pengolah data:

26220Printer laser berwarna 8443.32.30.1000100 .. 32100.0802

26220Printer laser tidak berwarna 8443.32.30.90999 32100.0802
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  452 Mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpan dalam wadah yang sama atau tidak, kecuali monitor dan proyektorKelas   4526 :

Subkelas  45265 Printer lainnya yang digunakan dengan mesin pengolah data:

Printer dot matriks01 ..

26220Printer dot matriks berwarna 8443.32.10.1000101 .. 32100.0802

26220Printer dot matriks tidak berwarna 8443.32.10.90002 32100.0802

26220Plotter 8443.32.60.0000002 .. 32100.0803

26220Printer lainnya yang digunakan dengan mesin pengolah data 8443.32.90.1000099 .. 32100.0802

8443.32.90.90

Subkelas  45266 Unit yang dapat menjalankan dua fungsi atau lebih seperti berikut : pencetakan, scanning, kopi, fax:

Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet01 ..

26220Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet berwarna 8443.31.10.1000101 .. -

26220Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet tidak berwarna 8443.31.10.90002 -
Printer-copier, mencetak dengan proses laser02 ..

26220Printer-copier, mencetak dengan proses laser berwarna 8443.31.20.1000102 .. -

26220Printer-copier, mencetak dengan proses laser tidak berwarna 8443.31.20.90002 -
Kombinasi mesin printer - copier - faksimili03 ..

26220Kombinasi mesin printer - copier - faksimili berwarna 8443.31.30.1000103 .. -

26220Kombinasi mesin printer - copier - faksimili tidak berwarna 8443.31.30.90002 -

26220Unit lainnya yang dapat menjalankan dua fungsi atau lebih seperti berikut
: pencetakan, scanning, kopi, fax

8443.31.90.1000099 .. -

8443.31.90.90
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  452 Mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpan dalam wadah yang sama atau tidak, kecuali monitor dan proyektorKelas   4526 :

Subkelas  45269 Perangkat periperal masukan atau keluaran lainnya:

26220PC monitor 8471.60.90.0000100 .. 32100.0801

26220Pembaca bar-code 8471.90.10.00002 -

26220Pembaca karakter optik, pemindai dokumen atau citra 8471.90.20.00003 -

Unit penyimpananKelas   4527 :

Subkelas  45271 Unit penyimpanan media tetap:

26220Floppy disk drive 8471.70.10.0000100 .. 32100.0808

26220Hard disk drive 8471.70.20.00002 32100.0809

26220Tape drive 8471.70.30.00003 32100.0813

26220CD ROM drive 8471.70.40.00004 32100.0810

26220DVD drive 8471.70.40.00005 -

26220CD Writer/CD-R drive 8471.70.40.00006 32100.0811

26220Backup management system 8471.70.91.00007 -

26220Zip drive 8471.70.99.00008 32100.0812

26220Unit penyimpanan media tetap lainnya 8471.70.99.00999 -

Subkelas  45272 Unit penyimpanan media yang dapat dipindahkan:

26220Unit penyimpanan media yang dapat dipindahkan 8471.70.50.0000000 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          45 Mesin perkantoran, akunting dan komputasi:

Kelompok  452 Mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis ytdlKelas   4528 :

Subkelas  45281 Kartu suara, video, jaringan dan sejenisnya untuk mesin, pengolah data otomatis:

26120Unit pengendali dan adaptor 8471.80.10.0000100 .. -

26120Radio card 8471.80.70.00002 32100.0814

26120Sound card 8471.80.70.00003 32100.0815

26120VGA Card 8471.80.70.00004 32100.0816

26120MGA Card 8471.80.70.00005 32100.0817

26120MPEG Card 8471.80.70.00006 32100.0818

26120TV Card (TV Tuner) 8471.80.70.00007 32100.0819

26120Network card 8471.80.70.00008 32100.0820

26120Kartu suara, video, jaringan dan sejenisnya untuk mesin, pengolah data
otomatis lainnya

8517.69.90.00999 -

Subkelas  45289 Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis:

26220Hub 8471.80.90.0000100 .. 32100.0821

26220Switching power 8471.80.90.00002 32100.0822

26220Switching printer 8471.80.90.00003 32100.0823

26220Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis/other pheriperal computer 8471.80.90.00999 32100.0899

8471.90.90.00

Bagian dan aksesori dari mesin komputasiKelas   4529 :

Subkelas  45290 Bagian dan aksesori dari mesin komputasi:

26220Printed circuit board yang dirakit 8473.30.10.0000100 .. -

26220Penggerak pita magnetik, penggerak floppy disk 8473.30.90.00002 -

26220Bagian dan aksesori lainnya dari mesin lainnya pada subkelas
45221-45289

8473.50.11.00003 -

26220Bagian dan aksesori yang sama-sama cocok untuk digunakan dengan
mesin perkantoran dan komputasi

8473.50.19.00004 -

26220Bagian dan aksesori dari mesin komputasi lainnya tidak elektrik 8473.50.20.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Motor listrik, generator listrik dan sejenisnyaKelas   4611 :

Subkelas  46111 Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 watt; motor DC lainnya; generator DC:

Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 watt01 ..

27111Stepper motor (DC) dengan keluaran tidak melebihi 37,5 watt 8501.10.21.0000101 .. -

8501.10.29.00

27111Spindle motor (DC) dengan keluaran tidak melebihi 37,5 watt 8501.10.30.00002 -

27111Motor DC lainnya dengan keluaran tidak melebihi 37,5 watt 8501.10.41.00999 -

8501.10.49.00

27111Motor universal (AC/DC) dengan output < 750 W 8501.10.51.0000002 .. 31101.0301

8501.10.59.00

8501.10.60.00

8501.10.91.00

8501.10.99.00
Motor listrik AS (DC) lainnya03 ..

27111Motor AS dengan output < 750 W 8501.31.30.0000103 .. 31101.0201

8501.31.40.00

27111Motor AS dengan output 750 W sampai 75 KW 8501.32.11.00002 31101.0202

8501.32.12.00

8501.32.91.00

8501.32.92.00

27111Motor AS dengan output > 75 KW 8501.33.00.00003 31101.0203

27111Motor listrik AS lainnya 8501.34.00.00999 31101.0299
Generator AS (arus searah)/DC04 ..

27112Generator AS dengan kapasitas tidak melebihi 750 W 8501.31.50.0000104 .. 31102.0201

27112Generator AS dengan kapasitas 750 W sampai dengan 75 KW 8501.32.13.00002 31102.0202

8501.32.93.00

27112Generator AS dengan kapasitas 75 KW sampai dengan 375 KW 8501.33.00.00003 31102.0203

27112Generator AS dengan kapasitas melebihi 375 KW 8501.34.00.00004 31102.0204
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Motor listrik, generator listrik dan sejenisnyaKelas   4611 :

Subkelas  46112 Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W; motor AC lainnya; generator AC (alternator):

27111Motor universal dengan output 750 W 75 KW 8501.20.12.0000001 .. 31101.0302

8501.20.19.00

8501.20.21.00

8501.20.29.00
Motor listrik ABB (AC)02 ..

27111Motor ABB fasa tunggal 8501.40.11.0000102 .. 31101.0101

8501.40.19.00

8501.40.21.00

8501.40.29.00

27111Motor ABB fasa jamak dengan output tidak lebih dari 750 W 8501.51.11.00002 31101.0102

8501.51.19.00

27111Motor ABB fasa jamak dengan output 750 W sampai dengan 75 KW 8501.52.11.00003 31101.0103

8501.52.19.00

8501.52.21.00

8501.52.29.00

8501.52.31.00

8501.52.39.00

27111Motor ABB fasa jamak dengan output melebihi 75 KW 8501.53.00.00004 31101.0104

27111Motor listrik ABB lainnya 8501.53.00.00999 31101.0199
Generator ABB (arus bolak balik)/AC (altermator)03 ..

27112Generator ABB dengan kapasitas kurang dari 75 KVA 8501.61.10.0000103 .. 31102.0101

8501.61.20.00

27112Generator ABB dengan kapasitas 75 KVA sampai dengan 375 KVA 8501.62.10.00002 31102.0102

8501.62.90.00

27112Generator ABB dengan kapasitas 375 KVA sampai dengan 750 KVA 8501.63.00.00003 31102.0103

27112Generator ABB dengan kapasitas lebih dari 750 KVA 8501.64.00.00004 31102.0104
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Motor listrik, generator listrik dan sejenisnyaKelas   4611 :

Subkelas  46113 Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar:

Perangkat pembangkit tenaga listrik (generator set)01 ..

27112Generator set dengan motor bakar nyala kompresi 8502.11.00.0000101 .. 31102.0301

8502.12.10.00

8502.12.20.00

8502.13.10.00

8502.13.90.00

27112Generator set dengan motor bakar cetus api (motor bensin) 8502.20.10.00002 31102.0302

8502.20.20.00

8502.20.30.00

8502.20.41.00

8502.20.49.00

27112Generator set tenaga angin 8502.31.10.00003 -

8502.31.20.00

8502.31.90.00

27112Mesin pembangkit listrik lainnya 8502.39.10.00999 31102.9700

8502.39.20.00

8502.39.31.00

8502.39.39.00

27112Rotary converters (konverter berputar) 8502.40.00.0000002 .. 31102.0400
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Transformator listrik, konverter ststis dan induktorKelas   4612 :

Subkelas  46121 Transformator listrik:

Transformator tenaga (dielektrik cair)01 ..

27113Transformator tenaga dengan kapasitas tenaga < 650 kVA 8504.21.10.0000101 .. 31103.0501

8504.21.92.0031103.0101

8504.21.93.00

8504.21.99.00

27113Transformator tenaga dengan kapasitas tenaga 650 kVA sampai dengan
10.000 kVA

8504.22.11.00002 31103.0102

8504.22.19.0031103.0501

8504.22.92.0031103.0102

8504.22.93.00

8504.22.99.00

27113Transformator tenaga dengan kapasitas tenaga > 10.000 kVA 8504.23.10.00003 31103.0103

8504.23.21.00

8504.23.22.00

27113Transformator tenaga lainnya 8504.23.29.00999 31103.0199
Transformator lainnya99 ..

27113Instrumen transformator potensial 8504.31.11.0000199 .. 31103.0399

8504.31.12.00

8504.31.13.00

8504.31.19.00

27113Instrumen transformator arus 8504.31.21.00002 31103.0301

8504.31.22.00

8504.31.23.00

8504.31.24.00

8504.31.29.00

27113Transformator flyback 8504.31.30.00003 -

27113Transformator frekuensi menengah 8504.31.40.00004 -

27113Transformator tegangan dan lainnya dengan < 1 kVA 8504.31.91.00005 31103.0302
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Transformator listrik, konverter ststis dan induktorKelas   4612 :

Subkelas  46121 Transformator listrik:

Transformator lainnya99 ..

Transformator tegangan dan lainnya dengan < 1 kVA 8504.31.92.00005..

27113Transformator step up/down, slide regulator, stabilisator 8504.31.99.10006 -

27113Transformator distribusi dengan kapasitas tenaga < 1 kVA 8504.31.99.90007 31103.0201

27113Transformator tenaga lainnya kurang dari 1 kVA 8504.31.99.90008 -

27113Transformator instrumen (potensial dan arus) dengan < 5 kVA 8504.32.11.00009 31103.0399

27113Transformator distribusi dengan kapasitas tenaga 1 kVA sampai 16 kVA 8504.32.19.00010 31103.0202

8504.32.20.00

27113Transformator berfrekuensi tinggi 8504.32.30.00011 -

27113Transformator distribusi dengan kapasitas tenaga 16 kVA sampai 500
kVA

8504.33.11.00012 31103.0203

8504.33.19.00

8504.33.91.00

8504.33.99.00

27113Transformator distribusi dengan kapasitas tenaga > 500 kVA 8504.34.11.00013 31103.0204

8504.34.12.00

8504.34.13.00

8504.34.14.00

8504.34.22.00

8504.34.24.00

27113Welding transformer -014 31103.0400

27113Pengontrol tegangan (voltage stabilizer) -015 31103.0700

27113Matching transformer dengan kapasitas tenaga 1 kVA - 16 kVA 8504.34.41.00016 -

8504.34.51.00

27113Transformator distribusi dengan kapasitas tenaga 1 kVA - 16 kVA 8504.34.49.00017 -

8504.34.59.00

27113Transformator distribusi lainnya 8504.34.23.00999 31103.0299

8504.34.29.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Transformator listrik, konverter ststis dan induktorKelas   4612 :

Subkelas  46122 Ballast untuk lampu tabung; konverter statis; induktor lainnya:

Ballast untuk lampu tabung01 ..

27113Ballast untuk lampu tabung/ listrik 8504.10.00.0000101 .. 31509.0102

27113Ballast lainnya 8504.10.00.00999 31103.0806
Konverter statik02 ..

27900Uninteruptable Power Supply (UPS) 8504.40.11.0000102 .. 32100.0307

27900Power suply elektro mekanik 8504.40.19.00002 32100.0306

27113Konverter statik untuk mesin pengolah data dan unitnya, dan aparatus
telekomunikasi lainnya

8504.40.19.00003 -

27113Battery charger mempunyai kapasitas melebihi 100 kVA 8504.40.20.00004 -

27113Rectifier lainnya 8504.40.30.00005 -

27113Inverter lainnya 8504.40.40.00006 -

27113Konverter statik lainnya 8504.40.90.00999 -
Induktor lainnya03 ..

27113Induktor untuk power supply untuk mesin pengolah data otomatis dan
unitnya, dan aparatus telekomunikasi

8504.50.10.0000103 .. -

27113Induktor tetap tipe chip 8504.50.20.00002 -

27113Induktor lainnya 8504.50.93.00999 -

8504.50.94.00

8504.50.95.00

27113Regulator lainnya -00004 .. 31103.0599

27113Pengubah arus ABB ke AS -00005 .. 31103.0600
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4611 dan 4612Kelas   4613 :

Subkelas  46131 Bagian dari motor listrik, generator listrik dan sejenisnya:

Komponen/bagian motor listrik01 ..

27111Stator motor listrik 8503.00.10.0000101 .. 31101.0401

27111Rotor motor listrik 8503.00.10.00002 31101.0402

27111Brush motor listrik 8503.00.10.00003 31101.0403

27111Housing motor listrik 8503.00.10.00004 31101.0404

27111Commutator motor listrik 8503.00.10.00005 31101.0405

27111Motor control motor listrik 8503.00.10.00006 31101.0406

27111Motor stater motor listrik 8503.00.10.00007 31101.0407

27111Komponen/bagian motor listrik lainnya 8503.00.90.00999 31101.0499

27111Motor listrik lainnya 8503.00.90.0000002 .. 31101.9700
Komponen/bagian mesin pembangkit listrik03 ..

27112Stator mesin pembangkit listrik 8503.00.10.0000103 .. 31102.0501

27112Rotor mesin pembangkit listrik 8503.00.10.00002 31102.0502

27112Brush mesin pembangkit listrik 8503.00.10.00003 31102.0503

27112Housing mesin pembangkit listrik 8503.00.10.00004 31102.0504

27112Commutator mesin pembangkit listrik 8503.00.10.00005 31102.0505

27112Komponen untuk rotary convertes 8503.00.10.00006 31102.0506

27112Komponen/bagian mesin pembangkit listrik lainnya 8503.00.90.00999 31102.0599
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4611 dan 4612Kelas   4613 :

Subkelas  46132 Bagian dari transformator listrik, konverter statis dan induktor:

27113Bagian dari ballast 8504.90.10.0000001 .. -

27113Rangkaian sirkit tercetak untuk barang subkelas 46112 8504.90.20.0000002 .. -
Komponen transformator listrik/elektrik dengan kapasitas tidak melebihi 10.000 kVA03 ..

27113Radiator 8504.90.31.0000103 .. 31103.0802

27113Core 8504.90.39.00002 31103.0801

27113Isolator 8504.90.39.00003 31103.0803

27113Komponen primer transformer 8504.90.39.00004 31103.0807

27113Komponen transformator yang mempunyai kapasitas tenaga tidak
melebihi 10.000 kVA lainnya

8504.90.39.00999 31103.0808

Komponen transformator yang mempunyai kapasitas tenaga melebihi 10.000 kVA04 ..

27113Panel radiator 8504.90.41.0000104 .. -

27113Komponen transformator yang mempunyai kapasitas tenaga melebihi
10.000 kVA lainnya

8504.90.49.00999 -

27113Komponen/bagian dari transformator listrik 8504.90.39.0000005 .. -

8504.90.49.00

27113Parts of oil immersed low voltage circuit breaker -00006 .. -

27113Komponen/bagian lainnya 8504.90.50.0000099 .. 31103.0899

8504.90.60.00

8504.90.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  462 Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyalur dan pengontrol listrikKelas   4621 :

Subkelas  46211 Alat listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, atau untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit listrik, untuk voltase melebihi
1000 volt

:

27120Sekering untuk jaringan distribusi dengan voltase melebihi 1000 volt 8535.10.00.0000001 .. 31202.0205

27120Sekering untuk tegangan yang melebihi 1000 volt 8535.10.00.0000002 .. 31201.0602
Pemutus tenaga (circuit breaker) termasuk switch gear03 ..

27120Pemutus tenaga otomatis dengan tegangan < 72,5 kv 8535.21.10.0000103 .. 31201.0502

8535.21.90.00

27120Insulated gas switch gear 8535.29.00.00002 31201.0504

27120Sakelar (switchs) untuk voltase melebihi 1000 volt 8535.30.11.0000004 .. 31202.0101

8535.30.19.00

8535.30.20.00

27120Penukar arus untuk tegangan yang melebihi 1000 volt 8535.30.90.0000005 .. 31201.0604

27120Penangkal petir, pembatas tegangan dan penekan kenaikan tegangan 8535.40.00.0000006 .. 31201.0805

27120Alat-alat listrik lainnya untuk voltase melebihi 1000 volt 8535.90.10.0000099 .. 31202.9700

8535.90.90.00

Subkelas  46212 Alat listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit listrik, untuk voltase tidak
melebihi 1000 volt

:

Sekering untuk tegangan yang tidak melebihi 1000 volt01 ..

27120Sekering termal: sekering tipe kaca 8536.10.11.0000101 .. 31201.0601

8536.10.12.00

8536.10.13.00

8536.10.19.00

27120Sekering lainnya 8536.10.91.00002 31201.0601

8536.10.92.00

8536.10.93.00

8536.10.99.00
Pemutus tenaga (circuit breaker) termasuk switch gear untuk voltase tidak melebihi 1000 volt02 ..

27120Pemutus tenaga otomatis untuk tegangan < 1000 volt tipe moulded case 8536.20.11.0000102 .. 31201.0503

8536.20.12.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  462 Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyalur dan pengontrol listrikKelas   4621 :

Subkelas  46212 Alat listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit listrik, untuk voltase tidak
melebihi 1000 volt

:

Pemutus tenaga (circuit breaker) termasuk switch gear untuk voltase tidak melebihi 1000 volt02 ..

Pemutus tenaga otomatis untuk tegangan < 1000 volt tipe moulded case 8536.20.13.00001..

8536.20.19.00

27120Pemutus tenaga dari jenis untuk dipasang pada peralatan rumah tangga
elektro-termal

8536.20.20.00002 -

27120Pemutus sirkit otomatis lainnya 8536.20.91.00003 -

8536.20.99.00

27120Pemutus tenaga otomatis dengan tegangan > 72,5 kV 8536.20.99.00004 31201.0501
Aparatus lainnya untuk melindungi sirkuit listrik03 ..

27120Penangkal petir 8536.30.10.0000103 .. -

27120Aparatus dari jenis yang digunakan dalam peralatan radio atau dalam
kipas elektrik

8536.30.20.00002 -

27120Aparatus lainnya untuk melindungi sirkuit listrik lainnya 8536.30.90.00999 -
Pemutus arus04 ..

27120Sakelar pemutus dan penyambung arus lainnya 8536.50.20.0000104 .. 31201.0603

8536.50.32.00

8536.50.33.00

8536.50.39.00

27120Penukar arus untuk tegangan yang tidak melebihi 1000 volt 8536.50.40.00002 31201.0605

27120Pemutus arus dan sekering lainnya 8536.50.51.00999 31201.0699

8536.50.59.00

8536.50.61.00

8536.50.69.00

8536.50.92.00

8536.50.95.00

8536.50.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  462 Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyalur dan pengontrol listrikKelas   4621 :

Subkelas  46212 Alat listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit listrik, untuk voltase tidak
melebihi 1000 volt

:

Pengaman sakelar tertutup05 ..

27120Alat untuk melindungi sirkuit listrik dengan tegangan < 1000 volt 8536.30.90.0000105 .. 31201.0701

27120Pengaman sakelar tertutup lainnya 8536.30.90.00002 31201.0799
Komponen/bagian panel listrik06 ..

27120Relay 8536.41.10.0000106 .. 31201.0803

8536.41.20.00

8536.41.30.00

8536.41.40.00

8536.41.90.00

8536.49.10.00

8536.49.90.00

27120Gagang lampu 8536.61.10.00002 31201.0806

8536.61.91.00

8536.61.99.00

27120Stop kontak dan soket 8536.69.12.00003 31201.0807

8536.69.19.00

8536.69.22.00

8536.69.29.00

8536.69.32.00

8536.69.39.00

8536.69.92.00

8536.69.99.00

27120Elemen penghubung dan kontak untuk kawat dan kabel: wafer prober 8536.90.12.00005 31201.0807

8536.90.19.00

27120Kotak penyambung kabel 8536.90.22.00006 31201.0808

8536.90.29.00

27120Commutator 8536.90.32.00007 31103.0804
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  462 Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyalur dan pengontrol listrikKelas   4621 :

Subkelas  46212 Alat listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit listrik, untuk voltase tidak
melebihi 1000 volt

:

Komponen/bagian panel listrik06 ..

Commutator 8536.90.39.00007..

27120Penghubung kabel dan soket untuk ic dan sirkuit tercetak 8536.90.99.00008 31201.0809

27120Alat-alat listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 volt 8536.90.93.00999 31202.9700

8536.90.94.00

8536.90.99.00
Peralatan listrik untuk konsumen untuk voltase tidak melebihi 1000 volt07 ..

27120Steker (plug and jack) untuk voltase tidak melebihi 1000 volt 8536.50.99.0000107 .. 31202.0103

27120Sakelar (switchs) untuk voltase tidak melebihi 1000 volt 8536.50.99.90002 31202.0101

27120Stop kontak untuk voltase tidak melebihi 1000 volt 8536.69.19.00003 31202.0102

27120Fitting lampu (lamp holder) untuk voltase tidak melebihi 1000 volt -004 31202.0104

27120Peralatan listrik lainnya untuk konsumen 8536.69.99.90999 31202.0199
Peralatan listrik untuk jaringan distribusi untuk voltase tidak melebihi 1000 volt08 ..

27120Sekering untuk voltase tidak melebihi 1000 volt 8536.10.99.0000108 .. 31202.0205

27120Fuse bare, fuse cap, fuse box -002 31202.0206

27120Peralatan listrik lainnya untuk jaringan distribusi untuk voltase tidak
melebihi 1000 volt

8536.69.99.00999 31202.0299

27120Ring bike lite -00009 .. 31103.0805
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  462 Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyalur dan pengontrol listrikKelas   4621 :

Subkelas  46213 Papan, konsole, kabinet dan landasan lainnya, yang dilengkapi dengan alat pemindah listrik yang lain, untuk mengontrol listrik atau
menyalurkan listrik, dengan voltase tidak melebihi 1000 volt

:

Papan sakelar dan panel kontrol01 ..

27120Panel kontrol untuk penggunaan dalam kendali distribusi 8537.10.11.0000101 .. -

27120Panel kontrol dilengkapi dengan prosesor yang dapat diprogram 8537.10.12.00002 -

27120Panel kontrol manual dengan voltase tidak melebihi 1000 volt 8537.10.13.00003 31201.0102

27120Panel kontrol lainnya dengan voltase tidak melebihi 1000 volt 8537.10.19.00999 31201.0102
Panel distribusi dengan voltase tidak melebihi 1000 volt02 ..

27120Panel distribusi untuk penerangan dengan tegangan < 1000 volt 8537.10.20.0000102 .. 31201.0201

27120Panel distribusi dengan tegangan < 1000 volt 8537.10.20.00002 31201.0203

27120Panel distribusi lainnya 8537.10.20.00999 31201.0299

27120Panel kontrol otomatis dengan voltase tidak melebihi 1000 volt 8537.10.30.0000003 .. 31201.0101

27120Papan sakelar dan panel kontrol dengan voltase tidak melebihi 1000 volt
lainnya

8537.10.91.0000099 .. 31201.0802

8537.10.92.00

8537.10.99.00

Subkelas  46214 Papan, konsole, kabinet dan landasan lainnya, yang dilengkapi dengan alat pemindah listrik yang lain, untuk mengontrol listrik atau
menyalurkan listrik, dengan voltase melebihi 1000 volt

:

Papan sakelar dengan voltase melebihi 1000 volt01 ..

27120Papan sakelar dilengkapi dengan perangkat elektrik untuk memutus,
menyambung atau melindungi sirkit elektrik untuk voltase 60.000 volt atau
lebih

8537.20.11.0000101 .. -

27120Papan sakelar dengan voltase melebihi 1000 volt lainnya 8537.20.19.00999 -
Panel kontrol dengan voltase melebihi 1000 volt02 ..

27120Panel kontrol dilengkapi dengan perangkat elektrik untuk memutus,
menyambung atau melindungi sirkit elektrik untuk voltase 60.000 volt atau
lebih

8537.20.21.0000102 .. -

27120Panel kontrol otomatis dengan voltase melebihi 1000 volt 8537.20.29.00002 31201.0101

27120Panel kontrol manual dengan voltase melebihi 1000 volt 8537.20.29.00003 31201.0102

27120Panel kontrol dengan voltase melebihi 1000 volt lainnya 8537.20.29.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  462 Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyalur dan pengontrol listrikKelas   4621 :

Subkelas  46214 Papan, konsole, kabinet dan landasan lainnya, yang dilengkapi dengan alat pemindah listrik yang lain, untuk mengontrol listrik atau
menyalurkan listrik, dengan voltase melebihi 1000 volt

:

Papan sakelar dan panel kontrol dengan voltase melebihi 1000 volt lainnya99 ..

27120Panel distribusi utama dengan tegangan > 1000 volt 8537.20.90.0000199 .. 31201.0202

27120Panel tegangan menengah dengan tegangan < 72,5 kV 8537.20.90.00002 31201.0300

27120Panel tegangan tinggi dengan tegangan > 72,5 kV 8537.20.90.00003 31201.0400

27120Papan sakelar dan panel kontrol dengan voltase melebihi 1000 volt
lainnya

8537.20.90.00999 31201.0802

Subkelas  46215 Konektor untuk serat optik, bundel serat optik atau kabel:

26110Konektor untuk serat optik, bundel serat optik atau kabel dari keramik 8536.70.10.0000100 .. -

26110Konektor untuk serat optik, bundel serat optik atau kabel dari tembaga 8536.70.20.00002 -

26110Konektor untuk serat optik, bundel serat optik atau kabel dari lainnya 8536.70.90.00999 -

Bagian dari peralatan penyalur atau pengontrol listrikKelas   4622 :

Subkelas  46220 Bagian dari peralatan penyalur atau pengontrol listrik:

27120Control desk/meja kontrol 8538.10.11.0000100 .. 31201.0801

8538.10.12.00

8538.10.19.00

8538.10.21.00

8538.10.22.00

8538.10.29.00

27120Contactor 8538.90.11.00002 31201.0804

27120Komponen/bagian panel listrik lainnya 8538.90.11.00003 31201.0899

8538.90.12.00-

8538.90.13.0031201.0899

8538.90.19.00

8538.90.21.00

8538.90.29.00

27120Chasiss -004 32100.0601

27120Cabinet 8538.10.11.00005 32100.0602
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  462 Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dari peralatan penyalur atau pengontrol listrikKelas   4622 :

Subkelas  46220 Bagian dari peralatan penyalur atau pengontrol listrik:

27120Ornament -006.. 32100.0603

27120Knob -007 32100.0604

27120Komponen mekanik lainnya -008 32100.0699

27120Papan, panel, konsol lainnya 8538.90.11.00999 -

8538.90.12.00

8538.90.13.00

8538.90.19.00

8538.90.21.00

8538.90.29.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kawat gulung berisolasiKelas   4631 :

Subkelas  46310 Kawat gulung berisolasi:

27320Indoor cable (kabel gulung) 8544.11.10.0000100 .. 31300.0107

8544.11.20.00

8544.11.90.10

8544.11.90.20

8544.11.90.90

8544.19.00.10

8544.19.00.20

8544.19.00.90

27320Kabel telegrap gulung 8544.19.00.90002 31300.0109

27320Kabel alat-alat elektronik gulung 8544.19.00.90003 31300.0110

27320Utp cable (kabel gulung) 8544.11.10.00004 31300.0111

8544.11.20.00

8544.11.90.10

8544.11.90.20

8544.11.90.90

8544.19.00.10

8544.19.00.20

8544.19.00.90

27900Dinamo lampu sepeda 8544.19.00.90005 31900.0501

27320Kawat gulung berisolasi lainnya 8544.19.00.90999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnyaKelas   4632 :

Subkelas  46320 Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya:

27320Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi
66 kv

8544.20.11.0000100 .. 31300.0105

8544.20.19.00

27320Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak
melebihi 66 kv

8544.20.21.00002 31300.0105

8544.20.29.00

27320Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk voltase melebihi 66 kv 8544.20.31.00003 31300.0105

8544.20.39.00

27320Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase melebihi
66 kv

8544.20.41.00004 31300.0105

8544.20.49.00

Set kabel penyala dan set kabel lainnya dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, pesawat udara atau kapalKelas   4633 :

Subkelas  46330 Set kabel penyala dan set kabel lainnya dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, pesawat udara atau kapal:

27320Aerial cable (kabel antena) 8544.30.12.0000100 .. 31300.0101

8544.30.13.00

8544.30.14.00

8544.30.19.00

8544.30.91.00

8544.30.99.00

27320Under ground telephone cable 8544.30.12.00002 31300.0102

8544.30.13.00

8544.30.14.00

8544.30.19.00

8544.30.91.00

8544.30.99.00

27320Duct cable 8544.30.12.00003 31300.0103

8544.30.13.00

8544.30.14.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Set kabel penyala dan set kabel lainnya dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, pesawat udara atau kapalKelas   4633 :

Subkelas  46330 Set kabel penyala dan set kabel lainnya dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, pesawat udara atau kapal:

Duct cable 8544.30.19.00003..

8544.30.91.00

8544.30.99.00

27320Jelly filled cable 8544.30.12.00004 31300.0104

8544.30.13.00

8544.30.14.00

8544.30.19.00

8544.30.91.00

8544.30.99.00

27320Drop wire 8544.30.12.00005 31300.0106

8544.30.13.00

8544.30.14.00

8544.30.19.00

8544.30.91.00

8544.30.99.00

27320Sub marine cable 8544.30.12.00006 31300.0108

8544.30.13.00

8544.30.14.00

8544.30.19.00

8544.30.91.00

8544.30.99.00

27320Kabel komunikasi lainnya 8544.30.12.00007 31300.0199

8544.30.13.00

8544.30.14.00

8544.30.19.00

8544.30.91.00

8544.30.99.00

27320Automotive wire (kabel mobil) 8544.30.12.00008 31300.9702
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Set kabel penyala dan set kabel lainnya dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, pesawat udara atau kapalKelas   4633 :

Subkelas  46330 Set kabel penyala dan set kabel lainnya dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, pesawat udara atau kapal:

Automotive wire (kabel mobil) 8544.30.13.00008..

8544.30.14.00

8544.30.19.00

27320Set kabel penyala dan set kabel lainnya 8544.30.12.00999 31300.9702

8544.30.13.00

8544.30.14.00

8544.30.19.00

8544.30.91.00

8544.30.99.00

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt dilengkapi dengan konektor01 ..

27320Konduktor listrik dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan
voltase tidak melebihi 80 V

8544.42.11.0000101 .. -

8544.42.12.00

8544.42.19.00

27320Konduktor listrik dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan
voltase melebihi 80 V tapi tidak melebihi 1.000 V

8544.42.21.00002 -

8544.42.22.00

8544.42.29.00

27320Kabel baterai 8544.42.32.00003 -

8544.42.33.00

8544.42.34.00

8544.42.39.00

27320Kabel adaptor pematik sigaret mobil 8544.42.99.10004 -

27320Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt dilengkapi
dengan konektor

8544.42.91.00999 -

8544.42.92.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt dilengkapi dengan konektor01 ..

Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt dilengkapi
dengan konektor

8544.42.99.90999..

Kabel listrik jaringan tegangan rendah dengan voltase tidak melebihi 80 V02 ..

27320Kabel listrik NYMHY 8544.49.11.0000102 .. 31300.0201

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NAYMHY 8544.49.11.00002 31300.0202

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NYMT 8544.49.11.00003 31300.0203

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NYM 8544.49.11.00004 31300.0204

8544.49.12.00

8544.49.19.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Kabel listrik jaringan tegangan rendah dengan voltase tidak melebihi 80 V02 ..

Kabel listrik NYM 8544.49.21.00004..

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NYA 8544.49.11.00005 31300.0205

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NYAF 8544.49.11.00006 31300.0206

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NYY 8544.49.11.00007 31300.0207

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NAYY 8544.49.11.00008 31300.0208

8544.49.12.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Kabel listrik jaringan tegangan rendah dengan voltase tidak melebihi 80 V02 ..

Kabel listrik NAYY 8544.49.19.00008..

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NYBY 8544.49.11.00009 31300.0209

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NAYBY 8544.49.11.00010 31300.0210

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NYIFY 8544.49.11.00011 31300.0211

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NAYIFY 8544.49.11.00012 31300.0212
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Kabel listrik jaringan tegangan rendah dengan voltase tidak melebihi 80 V02 ..

Kabel listrik NAYIFY 8544.49.12.00012..

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NYFGBY 8544.49.11.00013 31300.0213

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NTXY 8544.49.11.00014 31300.0214

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00

27320Kabel listrik NATXY 8544.49.11.00015 31300.0215

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Kabel listrik jaringan tegangan rendah dengan voltase tidak melebihi 80 V02 ..

27320Kabel listrik jaringan tegangan rendah lainnya 8544.49.11.00999.. 31300.0299

8544.49.12.00

8544.49.19.00

8544.49.21.00

8544.49.22.00

8544.49.23.00

8544.49.29.00
Kabel listrik jaringan tegangan menengah dengan voltase melebihi 80 V tapi tidak melebihi 1.000 V03 ..

27320Kabel listrik N2FGBY 8544.49.31.0000103 .. 31300.0301

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik NA2FGBY 8544.49.31.00002 31300.0302

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik N2YHSY 8544.49.31.00003 31300.0303

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik N2AYHSY 8544.49.31.00004 31300.0304

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Kabel listrik jaringan tegangan menengah dengan voltase melebihi 80 V tapi tidak melebihi 1.000 V03 ..

Kabel listrik N2AYHSY 8544.49.49.00004..

27320Kabel listrik N2YSEY 8544.49.31.00005 31300.0305

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik NA2YSEY 8544.49.31.00006 31300.0306

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik N2YSEFHBG 8544.49.31.00007 31300.0307

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik NA2YSEFGBY 8544.49.31.00008 31300.0308

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik N2XSY 8544.49.31.00009 31300.0309

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik NA2XSY 8544.49.31.00010 31300.0310
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Kabel listrik jaringan tegangan menengah dengan voltase melebihi 80 V tapi tidak melebihi 1.000 V03 ..

Kabel listrik NA2XSY 8544.49.32.00010..

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik N2XSEY 8544.49.31.00011 31300.0311

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik NA2XSEY 8544.49.31.00012 31300.0312

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik ACSR 8544.49.31.00013 31300.0313

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik AAAC 8544.49.31.00014 31300.0314

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik AAC 8544.49.31.00015 31300.0315

8544.49.32.00

8544.49.39.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 VKelas   4634 :

Subkelas  46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 1000 V:

Kabel listrik jaringan tegangan menengah dengan voltase melebihi 80 V tapi tidak melebihi 1.000 V03 ..

Kabel listrik AAC 8544.49.41.00015..

8544.49.49.00

27320Kabel listrik BCCH 8544.49.31.00016 31300.0316

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik BCC  1/2   H 8544.49.31.00017 31300.0317

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00

27320Kabel listrik jaringan tegangan menengah lainnya 8544.49.31.00999 31300.0399

8544.49.32.00

8544.49.39.00

8544.49.41.00

8544.49.49.00
Kabel lainnya99 ..

27320Magnet wire and cable (kabel elektronik) -00199 .. 31300.9701

27320Kabel lainnya 8544.49.39.00999 31300.9799

8544.49.49.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase melebihi 1000 VKelas   4635 :

Subkelas  46350 Konduktor listrik lainnya untuk voltase melebihi 1000 V:

Konduktor listrik jaringan tegangan tinggi lainnya untuk voltase melebihi 1000 V01 ..

27320Kabel transmisi 8544.60.11.0000101 .. 31300.0401

8544.60.19.00

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00

27320Kabel listrik jaringan tegangan tinggi lainnya 8544.60.11.00999 31300.0499

8544.60.19.00

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00

27320Kabel tanah tegangan tinggi berisolasi PVC berselubung XLPE 8544.60.11.0000002 .. 31300.0500

8544.60.19.00

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00
Kawat jaringan tegangan tinggi03 ..

27320Kawat ACSR 8544.60.11.0000103 .. 31300.0601

8544.60.19.00

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00

27320Kawat AAAC 8544.60.11.00002 31300.0602

8544.60.19.00

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00

27320Kawat AAC 8544.60.11.00003 31300.0603
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Konduktor listrik lainnya untuk voltase melebihi 1000 VKelas   4635 :

Subkelas  46350 Konduktor listrik lainnya untuk voltase melebihi 1000 V:

Kawat jaringan tegangan tinggi03 ..

Kawat AAC 8544.60.19.00003..

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00

27320Kawat BCCH 8544.60.11.00004 31300.0604

8544.60.19.00

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00

27320Kawat BCC  1/2   H 8544.60.11.00005 31300.0605

8544.60.19.00

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00

27320Kawat jaringan tegangan tinggi lainnya 8544.60.11.00999 31300.0699

8544.60.19.00

8544.60.21.00

8544.60.29.00

8544.60.30.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kabel serat optik dibuat dari serat berselubungKelas   4636 :

Subkelas  46360 Kabel serat optik dibuat dari serat berselubung:

27310Kabel serat optik dibuat dari serat berselubung (optic cable) 8544.70.10.0000000 .. 31300.0112

8544.70.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  464 Akumulator, sel primer dan baterai primer serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Sel primer dan baterai primerKelas   4641 :

Subkelas  46410 Sel primer dan baterai primer:

27201Baterai alkalin mangan dioksida 8506.10.10.0000100 .. 31401.0200

8506.10.90.00

27201Baterai merkuri oksida 8506.30.00.00002 31401.0300

27201Baterai perak oksida 8506.40.00.00003 31401.0400

27201Baterai lithium 8506.50.00.00004 31401.0500

27201Baterai primer dari air-zinc 8506.60.10.00005 -

8506.60.90.00

27201Baterai seng karbon 8506.80.10.00006 31401.0101

8506.80.20.00

27201Baterai amonium klorida (raclance) 8506.80.91.00007 31401.0102

8506.80.99.00

27201Baterai karbon lainnya 8506.80.91.00008 31401.0103

8506.80.99.00

27201Baterai primer lainnya 8506.80.91.00009 31401.0600

8506.80.99.00

27201Baterai nikel kadmium 8506.80.91.00010 31401.0700

8506.80.99.00

27201Baterai asam timbal 8506.80.91.00011 31401.0800

8506.80.99.00

27201Baterai lainnya 8506.80.91.00999 31401.0900

8506.80.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  464 Akumulator, sel primer dan baterai primer serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Akumulator listrikKelas   4642 :

Subkelas  46420 Akumulator listrik:

Akumulator listrik asam timbal01 ..

27202Aki untuk kapal terbang 8507.10.10.0000101 .. 31402.0101

27202Aki untuk menggerakkan lokomotip 8507.10.92.00002 31402.0102

8507.10.93.00

8507.10.94.00

8507.10.99.00

27202Aki dari 6 V atau 12 V dengan kekuatan 200 amper atau lebih 8507.10.94.00003 31402.0103

8507.10.99.00

27202Akumulator asam timbal lainnya 8507.20.10.00999 31402.0199

8507.20.91.00

8507.20.92.00

8507.20.93.00

8507.20.94.00

8507.20.99.00

27202Akumulator nikel kadmium 8507.30.10.0000002 .. 31402.0200

8507.30.90.00

27202Akumulator nikel besi 8507.40.10.0000003 .. 31402.0300

8507.40.90.00

27202Akumulator nikel logam hidrida 8507.50.00.0000004 .. 31402.0400

27202Akumulator lithium ion 8507.60.10.0000005 .. 31402.0400

8507.60.90.00
Akumulator listrik lainnya99 ..

27202Akumulator lainnya dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara 8507.80.10.0000199 .. 31402.0400

27202Akumulator dari jenis yang digunakan untuk laptop (termasuk notebook
dan subnotebook)

8507.80.91.00002 31402.0400

27202Akumulator listrik lainnya 8507.80.99.00999 31402.0400
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  464 Akumulator, sel primer dan baterai primer serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik (termasuk separatornya)Kelas   4643 :

Subkelas  46430 Bagian dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik (termasuk separatornya):

27201Bagian-bagian lain dari sel dan baterai primer 8506.90.00.0000001 .. -
Bagian-bagian dari akumulator02 ..

27202Pelat aki 8507.90.11.0000102 .. 31402.0500

8507.90.12.00

8507.90.19.00

27202Bagian dari akumulator dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara
selain pelat

8507.90.91.00002 -

27202Separator 8507.90.92.00003 31402.0600

27202Pole 8507.90.93.00004 31402.0700

27202Jepitan aki (type gigi) 8507.90.93.00005 31402.0800

27202Maintenance free accumulator 8507.90.93.00006 31402.0900

27202Bagian-bagian lainnya dari akumulator 8507.90.99.00999 31402.1000
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busurKelas   4651 :

Subkelas  46510 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur:

27403Head lamp (sealed beam and conventional head light) 8539.10.10.0000001 .. 31900.0101

8539.10.90.00
Lampu pijar (wolfram, tungsten)02 ..

27401Bohlam (lampu penerangan) 8539.21.20.0000102 .. 31501.0101

8539.21.30.00

8539.21.40.00

27401Lampu hias rumah tangga 8539.21.90.00002 31501.0102

27401Lampu pijar lainnya 8539.21.20.00999 31501.0103

8539.21.30.00

8539.21.40.00

8539.21.90.00

8539.22.20.00

8539.22.30.00

8539.22.90.00

8539.29.10.00

8539.29.20.00

8539.29.30.00

8539.29.50.00

8539.29.60.00

8539.29.90.00

27401Bola lampu senter (flash light) dan semacamnya 8539.29.41.0000003 .. 31501.0302

8539.29.49.00
Lampu tabung (lampu pembuang listrik)04 ..

27402Lampu neon 8539.31.90.1000104 .. 31502.0101

8539.31.90.20

8539.31.90.90

27402Lampu helium 8539.32.00.00002 31502.0102

27402Lampu argon 8539.32.00.00003 31502.0103
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busurKelas   4651 :

Subkelas  46510 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur:

Lampu tabung (lampu pembuang listrik)04 ..

27402Lampu nitrogen 8539.32.00.00004.. 31502.0104

27402Lampu natrium 8539.32.00.00005 31502.0105

27402Lampu mercury 8539.32.00.00006 31502.0106

27402Lampu tabung jenis katoda dingin fluoresensi lainnya 8539.39.30.00007 -

27402Lampu pembuang muatan listrik lainnya 8539.32.00.00999 31502.0199
Lampu infra merah, ultra violet dan lampu busur05 ..

27401Lampu infra merah & ultra violet 8539.49.00.0000105 .. 31501.0201

27401Lampu untuk alat-alat kedokteran 8539.49.00.00002 31501.0202

27401Lampu busur 8539.41.00.00003 31501.0203

27401Lampu infra merah, ultra violet dan lampu busur lainnya 8539.49.00.00999 31501.0299
Lampu motor dan lampu mobil06 ..

27403Signal lamp (turn signal lamp, pear combination lamp, stop dll) 8539.21.30.0000106 .. 31900.0102

8539.29.20.00

8539.39.90.00

27403Lincese lamp 8539.21.30.00002 31900.0103

8539.29.20.00

8539.39.90.00

27403Road lamp 8539.21.30.00003 31900.0104

8539.29.20.00

8539.39.90.00

27403Lampu motor dan lampu mobil lainnya 8539.21.30.00999 31900.0199

8539.29.20.00

8539.39.90.00

27409Lampu diskotek 8539.39.90.0000007 .. 31900.0300

27409Lampu hias pohon natal 8539.49.00.0000008 .. 31900.0200
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busurKelas   4651 :

Subkelas  46510 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur:

27402Tabung untuk lampu fluoresensi kompak 8539.31.10.0000009 .. -

8539.39.10.00

Peralatan pencahayaanKelas   4653 :

Subkelas  46531 Lampu listrik portabel yang dirancang untuk dapat berfungsi dengan sumber energinya sendiri (kecuali untuk sepeda motor atau kendaraan
bermotor); perlengkapan penerangan atau listrik untuk langit-langit atau tembok (kecuali untuk penerangan umum pada ruangan terbuka atau
jalanan); lampu meja, lampu tempat tidur, lampu meja kerja atau lampu yang biasa ditegakkan dilantai; lampu tanpa listrik dan perlengkapan
penerangan; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan semacamnya

:

Lampu listrik portabel yang dirancang untuk berfungsi dengan sumber energinya sendiri01 ..

27401Lampu pekerja tambang 8513.10.10.0000101 .. 28997.0202

27401Lampu tukang gali batu 8513.10.20.00002 28997.0203

27401Lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa) 8513.10.90.00003 28997.0201

27401Lampu senter (flash light) 8513.10.90.00004 31501.0302

27401Lampu portable lainnya 8513.10.90.00999 35112.0210
Lampu dengan penerangan terpusat02 ..

27401Lampu bedah 9405.10.20.0000102 .. -

9405.20.10.00

27401Lampu sorot (spot light) 9405.10.30.00002 31501.0301

9405.20.90.00

27401Lampu kilat (blitz light) 9405.10.40.00004 31501.0303

9405.10.90.00

27401Lampu proyektor 9405.10.40.00005 31501.0304

9405.10.90.00

27401Bola lampu potret -006 31501.0305

25995Lampu dengan penerangan terpusat lainnya 9405.20.10.00999 31501.0399

9405.20.90.00
Lampu dan alat kelengkapan penerangan non elektrik03 ..

25995Lampu dan alat kelengkapan penerangan dari tipe minyak bakar 9405.50.11.0000103 .. -

9405.50.19.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan pencahayaanKelas   4653 :

Subkelas  46531 Lampu listrik portabel yang dirancang untuk dapat berfungsi dengan sumber energinya sendiri (kecuali untuk sepeda motor atau kendaraan
bermotor); perlengkapan penerangan atau listrik untuk langit-langit atau tembok (kecuali untuk penerangan umum pada ruangan terbuka atau
jalanan); lampu meja, lampu tempat tidur, lampu meja kerja atau lampu yang biasa ditegakkan dilantai; lampu tanpa listrik dan perlengkapan
penerangan; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan semacamnya

:

Lampu dan alat kelengkapan penerangan non elektrik03 ..

25995Lampu badai (minyak tanah atau lainnya) 9405.50.40.00002.. 28997.0204

25995Lampu dan alat kelengkapan penerangan non elektrik lainnya 9405.50.90.10999 -

9405.50.90.90
Perlengkapan dan peralatan rumah tangga04 ..

27409Lampu gantung plastik 9405.50.90.1000104 .. 25204.0118

27409Lampu duduk plastik 9405.50.90.10002 25204.0119
Barang pajangan dan perlengkapan & peralatan penerangan dari kaca05 ..

27409Lampu kristal 9405.50.90.1000105 .. 26121.0405

27409Lampu gantung dari kaca 9405.50.90.10002 26121.0406

27409Lampu duduk dari kaca 9405.50.90.10003 26121.0409
Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangan dari logam06 ..

25995Lampu gantung 9405.50.90.9000106 .. 28997.0205

25995Lampu duduk 9405.50.90.90002 28997.0206

25995Lampu tempel 9405.50.90.90003 28997.0207

25995Lampu lainnya yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan
penerangan dari logam

9405.50.90.90999 28997.0299

Papan nama iliminasi dan semacamnya07 ..

32909Papan reklame (papan/lampu display) 9405.60.10.0000107 .. 36999.0404

9405.60.90.00

32909Papan nama iluminasi dari plastik 9405.60.10.00002 36999.0405

9405.60.90.00

32909Papan nama iluminasi dari kayu 9405.60.10.00003 36999.0406

9405.60.90.00

32909Papan nama iluminasi dari batu 9405.60.10.00004 36999.0407

9405.60.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan pencahayaanKelas   4653 :

Subkelas  46531 Lampu listrik portabel yang dirancang untuk dapat berfungsi dengan sumber energinya sendiri (kecuali untuk sepeda motor atau kendaraan
bermotor); perlengkapan penerangan atau listrik untuk langit-langit atau tembok (kecuali untuk penerangan umum pada ruangan terbuka atau
jalanan); lampu meja, lampu tempat tidur, lampu meja kerja atau lampu yang biasa ditegakkan dilantai; lampu tanpa listrik dan perlengkapan
penerangan; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan semacamnya

:

Papan nama iliminasi dan semacamnya07 ..

32909Papan nama iluminasi dari keramik 9405.60.10.00005.. 36999.0408

9405.60.90.00

32909Papan nama iluminasi dari kaca 9405.60.10.00006 36999.0409

9405.60.90.00

32909Papan nama iluminasi dari logam 9405.60.10.00007 36999.0410

9405.60.90.00

32909Papan nama dan papan reklame yang diiluminasi lainnya 9405.60.10.00999 36999.0419

9405.60.90.00

Subkelas  46532 Perangkat penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal:

27409Perangkat penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal 9405.30.00.0000000 .. -

Subkelas  46539 Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya (termasuk lampu dan kelengkapan penerangan dari jenis yang digunakan untuk
penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan)

:

27409Searchlight 9405.40.20.0000001 .. -

27409Lampu sorot lainnya 9405.40.40.0000002 .. -
Lampu listrik lainnya dan perlengkapan peralatan penerangan03 ..

27409Lampu listrik lainnya dan perlengkapan peralatan penerangan dari kayu 9405.40.50.0000103 .. -

27409Lampu listrik lainnya dan perlengkapan dan peralatan penerangan dari
batu monumental/bangunan yang diolah

9405.40.50.00002 -

27409Lampu listrik lainnya dan perlengkapan peralatan penerangan dari
keramik

9405.40.50.00003 -

27409Lampu listrik lainnya dan perlengkapan peralatan penerangan dari bahan
lainnya

9405.40.50.00004 -

27409Lampu listrik lainnya dan perelengkapan peralatan penerangan dari
plastik

9405.40.50.00005 -

27409Barang pajangan dan perlengkapan penerangan lainnya dari kaca 9405.40.60.00006 26121.0499
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan pencahayaanKelas   4653 :

Subkelas  46539 Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya (termasuk lampu dan kelengkapan penerangan dari jenis yang digunakan untuk
penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan)

:

Lampu listrik dan kelengkapan penerangan dari logam04 ..

25995Lampu tak bersenter untuk lapangan terbang 9405.40.70.0000104 .. 28997.0101

25995Lampu tak bersenter untuk lentera lokomotip dan alat yang bergerak di
atas rel

9405.40.70.00002 28997.0102

25995Lampu tak bersenter untuk lentera kapal 9405.40.70.00003 28997.0103

25995Lampu untuk pesawat terbang 9405.40.70.00004 28997.0104

25995Lampu kereta api 9405.40.70.00005 28997.0105

25995Lampu mercusuar 9405.40.70.00006 28997.0106

25995Lampu penunjuk arah jalan 9405.40.70.00007 28997.0107

25995Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya dari logam 9405.40.80.00999 28997.0199

9405.40.91.00

9405.40.99.00

27409Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya (termasuk lampu
dan kelengkapan penerangan dari jenis yang digunakan untuk
penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan)

9405.40.70.0000099 .. -

9405.40.80.00

9405.40.91.00

9405.40.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4651 dan 4653Kelas   4654 :

Subkelas  46541 Bagian dari lampu pijar atau lampu tabung listrik; bagian dari lampu busur:

27409Tutup ujung aluminium untuk lampu fluoresensi; tutup sekrup aluminium
untuk lampu incandescent

8539.90.10.0000100 .. -

27409Luminair/lighting fixture/arma ture -002 31509.0104

27409Lain-lain, cocok untuk lampu kendaraan segala jenis 8539.90.20.00003 -

27409Reflektor 8539.90.90.00004 31509.0103

27409Komponen langsung lampu listrik lainnya 8539.90.90.00999 31509.0199

Subkelas  46542 Bagian dari lampu listrik portabel yang dirancang untuk dapat berfungsi dengan sumber energinya sendiri (kecuali untuk sepeda motor atau
kendaraan bermotor); bagian ytdl dari lampu dan alat kelengkapan penerangan; bagian ytdl dari tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan
semacamnya

:

Bagian dari lampu listrik portabel01 ..

27409Kerangka untuk lampu pekerja tambang 8513.90.10.0000101 .. 28997.0302

27409Kerangka untuk lampu tukang gali batu 8513.90.10.00002 28997.0303

27409Komponen lampu senter dari logam 8513.90.30.00003 -

27409Komponen lampu dari logam untuk lampu gas di bawah tekanan (lampu
pompa)

8513.90.90.00004 28997.0301

27409Kerangka untuk lampu listrik dan kelengkapan penerangan 8513.90.90.00005 28997.0304

27409Komponen lampu listrik portable selain dari logam 8513.90.30.00006 -

8513.90.90.00

27409Komponen lampu lainnya 8513.90.90.00999 28997.0399
Bagian dari lampu dan alat kelengkapan penerangan02 ..

32909Kap lampu dari bahan tekstil 9405.99.10.0000102 .. 36999.9705

27409Komponen lampu minyak tanah 9405.99.30.00002 -

27409Komponen lampu untuk searchlight atau lampu sorot 9405.99.40.00003 -

27409Wadah lampu TL 9405.99.90.00004 28999.0107

32909Kap lampu dari bahan lainnya 9405.99.20.00005 36999.9705

27409Bagian dari lampu listrik portabel yang dirancang untuk dapat berfungsi
dengan sumber energinya sendiri selain dari kaca dan plastik lainnya

9405.99.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4651 dan 4653Kelas   4654 :

Subkelas  46542 Bagian dari lampu listrik portabel yang dirancang untuk dapat berfungsi dengan sumber energinya sendiri (kecuali untuk sepeda motor atau
kendaraan bermotor); bagian ytdl dari lampu dan alat kelengkapan penerangan; bagian ytdl dari tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan
semacamnya

:

27409Bagian lainnya dari tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan
semacamnya

9405.99.90.0000003 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam; generator dan sakelar dari jenis yang digunakan
dengan mesin pembakaran dalam; perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat listrik (kecuali lampu pijar atau lampu tabung),
penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor

Kelas   4691 :

Subkelas  46910 Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam; generator dan sakelar dari jenis yang
digunakan dengan mesin pembakaran dalam; perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat listrik (kecuali lampu pijar atau
lampu tabung), penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor

:

Busi pencetus01 ..

29300Busi penyala (pencetus) dirancang untuk digunakan dalam pesawat
terbang

8511.10.10.0000101 .. -

29300Busi pencetus untuk kendaraan bermotor 8511.10.20.00002 31900.0400

29300Busi pencetus lainnya 8511.10.90.00999 -

27900Magnit penyala; roda gaya magnetik 8511.20.10.0000002 .. -

8511.20.21.00

8511.20.29.00

8511.20.91.00

8511.20.99.00
Dinamo03 ..

27900Dinamo magnetik 8511.20.10.0000103 .. 31900.0502

8511.20.21.00

8511.20.29.00

8511.20.91.00

8511.20.99.00

27900Dinamo lainnya 8511.50.91.00999 31900.0599

8511.50.99.00

27900Distributor: koil penyala 8511.30.30.0000004 .. -

8511.30.41.00

8511.30.49.00

8511.30.91.00

8511.30.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam; generator dan sakelar dari jenis yang digunakan
dengan mesin pembakaran dalam; perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat listrik (kecuali lampu pijar atau lampu tabung),
penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor

Kelas   4691 :

Subkelas  46910 Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam; generator dan sakelar dari jenis yang
digunakan dengan mesin pembakaran dalam; perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat listrik (kecuali lampu pijar atau
lampu tabung), penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor

:

Starter motor dan starter generator dua fungsi05 ..

29300Starter motor dari jenis yang digunakan untuk mesin kendaraan udara 8511.40.10.0000105 .. 31509.0101

29300Starter motor tidak dirakit 8511.40.21.00002 31509.0101

29300Starter comp/kick starter 8511.40.29.00003 35912.0106

29300Motor starter 8511.40.31.00004 34300.0604

8511.40.32.00

8511.40.33.00

29300Motor pembangkit dan generator pembangkit dengan dua fungsi lainnya 8511.40.91.00999 -

8511.40.99.00
Generator set06 ..

29300Generator dari jenis yang digunakan untuk mesin kendaraan udara 8511.50.10.0000106 .. -

29300Generator set ABB 8511.50.91.00002 31102.0303

8511.50.99.00

29300Generator set AS 8511.50.91.00003 31102.0304

8511.50.99.00

29300Generator set lainnya 8511.50.91.00999 31102.0399

8511.50.99.00
Electrical system untuk kendaraan bermotor07 ..

29300Alternator 8511.50.21.0000107 .. 34300.0603

8511.50.29.00

8511.50.31.00

8511.50.32.00

8511.50.33.00

29300Flasher/relay/timer switch 8511.80.20.00002 34300.0601

29300Horn 8511.80.20.00003 34300.0602
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam; generator dan sakelar dari jenis yang digunakan
dengan mesin pembakaran dalam; perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat listrik (kecuali lampu pijar atau lampu tabung),
penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor

Kelas   4691 :

Subkelas  46910 Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam; generator dan sakelar dari jenis yang
digunakan dengan mesin pembakaran dalam; perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat listrik (kecuali lampu pijar atau
lampu tabung), penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor

:

Electrical system untuk kendaraan bermotor07 ..

29300Electrical system lainnya untuk kendaraan bermotor 8511.80.20.00999.. 34300.0699

29300Perlengkapan lainnya dari jenis yang digunakan untuk mesin kendaraan
udara

8511.80.10.0000008 .. -

Komponen dan perlengkapan electrical system untuk kendaraan roda dua dan tiga (tidak bermotor)09 ..

27409Switch and key (main switch, stoplamp switch) 8511.80.90.0000109 .. 35912.0103

27409Horn untuk kendaraan tidak bermotor 8511.80.90.00002 35912.0104

27409Komponen dan perlengkapan electrical system lainnya 8511.80.90.00999 35912.0199
Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual lainnya10 ..

27409Perlengkapan penerangan atau pemberi isyarat listrik dari jenis yang
digunakan untuk sepeda roda dua

8512.10.00.0000110 .. -

27409Perlengkapan penerangan atau pemberi isyarat visual, tidak dirakit 8512.20.20.00002 -

27409Perlengkapan penerangan atau pemberi isyarat visual lainnya 8512.20.91.00999 -

8512.20.99.00
Komponen dan perlengkapan sistim penyalaan untuk kendaraan roda dua dan tiga11 ..

27409Ignition coil untuk kendaraan roda dua dan tiga 8512.20.91.0000111 .. 35912.0601

8512.20.99.00

27409Spark plug untuk kendaraan roda dua dan tiga 8512.20.91.00002 35912.0602

8512.20.99.00

27409Komponen dan perlengkapan ignition system lainnya untuk kendaraan
roda dua dan tiga

8512.20.91.00999 35912.0699

8512.20.99.00
Perlengkapan pemberi isyarat suara12 ..

27900Klakson dan sirene, dirakit 8512.30.10.0000112 .. -

27900Perlengkapan pemberi isyarat suara tidak dirakit 8512.30.20.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam; generator dan sakelar dari jenis yang digunakan
dengan mesin pembakaran dalam; perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat listrik (kecuali lampu pijar atau lampu tabung),
penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor

Kelas   4691 :

Subkelas  46910 Alat penyala atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam; generator dan sakelar dari jenis yang
digunakan dengan mesin pembakaran dalam; perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat listrik (kecuali lampu pijar atau
lampu tabung), penghapus kaca, pencair es dan penghilang kabut, dari jenis yang digunakan untuk sepeda atau kendaraan bermotor

:

Perlengkapan pemberi isyarat suara12 ..

27900Alat pendeteksi rintangan (peringatan) untuk kendaraan 8512.30.91.00003.. -

27900Perlengkapan pemberi isyarat suara lainnya 8512.30.99.00999 -
Peralatan kapal13 ..

27900Perlengkapan penerangan untuk kendaraan air 8512.20.20.0000113 .. 35112.0209

27900Perlengkapan pemberi isyarat 8512.20.20.00002 35112.0212

27900Alat penghapus kabut/endapan es 8512.40.00.00003 35112.0214

29300Alat penghapus kaca (windscreen wiper) 8512.40.00.0000014 .. 34300.0811

Perlengkapan isyarat suara atau visual listrik, kecuali untuk sepeda atau kendaraan bermotor, dan kecuali perlengkapan pengontrol lalulintas
elektro-mekanik untuk fasilitas transportasi

Kelas   4692 :

Subkelas  46921 Alarm pencuri atau kebakaran dan piranti semacamnya:

26390Alarm pencuri 8531.10.10.0000100 .. 32200.0901

26390Alarm kebakaran 8531.10.20.00002 32200.0901

26390Alarm asap; alarm portabel (shrill alarm) personal 8531.10.30.00003 32200.0901

26390Alarm lainnya 8531.10.90.00999 32200.0901
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan isyarat suara atau visual listrik, kecuali untuk sepeda atau kendaraan bermotor, dan kecuali perlengkapan pengontrol lalulintas
elektro-mekanik untuk fasilitas transportasi

Kelas   4692 :

Subkelas  46929 Perlengkapan isyarat suara atau visual listrik lainnya, kecuali untuk sepeda atau kendaraan bermotor, dan kecuali perlengkapan pengontrol
lalulintas elektro-mekanik untuk fasilitas transportasi

:

Alat pengatur (rambu-rambu) elektrik01 ..

27900Alat pengatur lintasan kereta api 8530.10.00.0000101 .. 31900.0603

27900Alat pengatur lalu lintas jalan 8530.80.00.00002 31900.0602

27900Alat pengatur di pelabuhan 8530.80.00.00003 31900.0604

27900Alat pengatur di bandar udara 8530.80.00.00004 31900.0605

27900Rambu-rambu lainnya 8530.80.00.00999 31900.0699
Perlengkapan isyarat suara atau visual elektrik lainnya99 ..

27900Panel indikator dengan liquid crystal devices (LCD) atau light ernitting
diodes (LED)

8531.20.00.0000199 .. -

27900Alat peringatan suara 8531.80.11.00002 31900.0601

27900Miscellaneous equipment : clock, control, selective paging, doorphone, etc 8531.80.11.00003 32200.0903

27900Display panel datar (termasuk elektro luminescence, plasma dan teknologi
lainnya)

8531.80.21.00004 -

8531.80.29.00

27900Alat telegraf untuk ruang mesin kapal 8531.80.90.00005 -

27900Perlengkapan pemberi isyarat listrik lainnya 8531.80.19.00999 -

8531.80.90.0035112.0213
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan listrik ytdl (termasuk elektro-magnet; magnet permanen; kopling elektro magnetis; clutch dan rem elektro magnetis; kepala pengangkat
elektro magnetis; akselerator partikel listrik; generator sinyal listrik; dan alat untuk penyepuhan dengan listrik, elektrolisis atau elektroforesis)

Kelas   4693 :

Subkelas  46931 Magnet logam permanen:

25999Magnet logam permanen 8505.11.00.0000000 .. -

Subkelas  46932 Permanen keramik atau ferit magnet:

23933Permanen keramik atau ferit magnet 8505.19.00.0000000 .. -

Subkelas  46939 Perlengkapan listrik ytdl (termasuk elektro-magnet; kopling elektro magnetis; clutch dan rem elektro magnetis; kepala pengangkat elektro
magnetis; akselerator partikel listrik; generator sinyal listrik dan alat untuk penyepuhan dengan listrik, elektrolisis atau elektroforesis)

:

27900Kopling, rem dan alat pencekam yang bermagnit listrik 8505.20.00.0000100 .. -

27900Kepala pengangkat bermagnit listrik 8505.90.00.00002 -

27900Magnit listrik lainnya termasuk komponennya 8505.90.00.00003 -

27900Akselerator partikel listrik 8543.10.00.00004 -

27900Generator signal alat/mesin listrik 8543.20.00.00005 -

27900Mesin atau alat untuk penyepuhan dengan listrik, elektrolisi atau
elektroforesisi

8543.30.20.00006 -

8543.30.90.00

27900Electric fence energisers 8543.70.10.00007 -

27900Aparatus pengendali jarak jauh, selain dari aparatus pengendali jarak jauh
radio

8543.70.20.00008 -

27900Mesin elektrik dengan fungsi penerjemahan atau kamus 8543.70.30.00009 -

27900Perlengkapan untuk menghilangkan partikel debu atau menghilangkan
muatan ektrostatik selama pembuatan printed circuit board/printed wiring
board atau printed circuit assembly ; mesin untuk memperbaiki material
dengan sinar ultra-violet untuk pembuatan printed circuit board/printed
wiring board atau printed circuit assembly

8543.70.40.00010 -

27900Receiver terpadu/ decoder (IRD) untuk siaran langsung multimedia 8543.70.50.00011 -

27900Ion implanters for doping semiconductors materials 8543.70.90.00012 -

27900Proximity cards and tags 8543.70.90.00013 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Isolator listrik, kecuali dari kaca atau keramik; alat kelengkapan pengisolasi untuk mesin atau perlengkapan listrik, kecuali dari keramik atau plastik;
pipa saluran listrik beserta sambungannya, dari logam tidak mulia yang dilapisi bahan pengisolasi

Kelas   4694 :

Subkelas  46940 Isolator listrik, kecuali dari kaca atau keramik; alat kelengkapan pengisolasi untuk mesin atau perlengkapan listrik, kecuali dari keramik atau
plastik; pipa saluran listrik beserta sambungannya, dari logam tidak mulia yang dilapisi bahan pengisolasi

:

27900Isolator listrik dari mika 8546.90.00.0000100 .. -

27330Pipa saluran listrik 8547.90.10.00002 31202.0201

27330Tiang baja/beton untuk JTM & JTR 8547.90.90.00003 31202.0202

27900Alat kelengkapan penyekat/isolasi listrik lainnya 8546.90.00.00999 -

8547.90.90.00

Elektroda karbon, sikat karbon, karbon lampu, karbon baterai dan alat lainnya dari grafit atau karbon lainnya dari jenis yang digunakan untuk
kelistrikan

Kelas   4695 :

Subkelas  46950 Elektroda karbon, sikat karbon, karbon lampu, karbon baterai dan alat lainnya dari grafit atau karbon lainnya dari jenis yang digunakan untuk
kelistrikan

:

27900Elektroda karbon yang digunakan untuk tungku 8545.11.00.0000100 .. -

27900Elektroda karbon yang digunakan untuk lainnya 8545.19.00.00002 -

27900Sikat karbon 8545.20.00.00003 -

27900Karbon baterai 8545.90.00.00004 -

27900Karbon lain yang digunakan untuk keperluan listrik 8545.90.00.00005 -

Suku cadang untuk barang subkelas 46910, 46921 dan 46929; bagian peralatan listrik ytdl dari mesin atau kelengkapannyaKelas   4696 :

Subkelas  46960 Suku cadang untuk barang subkelas 46910, 46921 dan 46929; bagian peralatan listrik ytdl dari mesin atau kelengkapannya:

Komponen/suku cadang untuk barang sub kelas 4691001 ..

27900Contack point untuk kendaraan udara 8511.90.10.0000101 .. -

27900Contack point untuk kendaraan bermotor 8511.90.20.00002 35912.0603

27900Contack point lainnya 8511.90.90.00003 35912.0603

27900Komponen untuk penyala listrik/busi 8511.90.10.00004 -

8511.90.20.00

8511.90.90.00

27403Komponen dan perlengkapan ignition system lainnya untuk kendaraan
roda dua dan tiga

8511.90.20.00005 35912.0699

8511.90.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang subkelas 46910, 46921 dan 46929; bagian peralatan listrik ytdl dari mesin atau kelengkapannyaKelas   4696 :

Subkelas  46960 Suku cadang untuk barang subkelas 46910, 46921 dan 46929; bagian peralatan listrik ytdl dari mesin atau kelengkapannya:

Komponen/suku cadang untuk barang sub kelas 4691001 ..

27403Komponen untuk lampu listrik/tanda 8512.90.10.00006.. -

8512.90.20.00

27403Komponen/suku cadang lainnya untuk barang sub kelas 46910 8511.90.90.00999 -

8512.90.10.00

8512.90.20.00
Komponen/suku cadang untuk barang sub kelas 46921 sampai 4692902 ..

26390Komponen alat pemberi isyarat suara/ gambar 8512.90.10.0000102 .. -

8512.90.20.00

26390Komponen alat pemberi tanda/ lampu lalu lintas 8530.90.00.00002 -

26390Pembuatan komponen perlengkapan dan peralatan kapal 8530.90.00.00003 35112.0500

26390Fitting & spare parts for the above apparatus (telegraph relays etc) 8531.90.90.00004 32200.0904

26390Bagian aparatus isyarat suara atau visual elektrik lainnya 8531.90.10.00005 -

8531.90.20.00

8531.90.30.00

8531.90.90.00

29300Komponen akselarator partikel dan generator sinyal 8543.90.10.00006 -

29300Komponen mesin listrik lainnya 8543.90.20.00007 -

8543.90.30.00

8543.90.40.00

8543.90.50.00

29300Komponen aktif lainnya 8543.90.90.00008 32100.0199

29300Kondensator untuk transformator 8548.90.10.00009 32100.0216

29300Coil & transformear  (televisi deffection coil, high frequency coil, choke
coils dll)

-010 32100.0217

29300Composite component (network LC filter dll) -011 32100.0218

29300Thermistor (CNT & PTC) -012 32100.0219

29300Transduser (thermocouple, coder, stress gauge dll) -013 32100.0220
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          46 Mesin listrik dan pirantinya:

Kelompok  469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang subkelas 46910, 46921 dan 46929; bagian peralatan listrik ytdl dari mesin atau kelengkapannyaKelas   4696 :

Subkelas  46960 Suku cadang untuk barang subkelas 46910, 46921 dan 46929; bagian peralatan listrik ytdl dari mesin atau kelengkapannya:

Komponen/suku cadang untuk barang sub kelas 46921 sampai 4692902 ..

29300Oscillators (crystal oscilator, ceramic oscillator dll) -014.. 32100.0221

29300Komponen pasif lainnya 8548.90.20.00015 32100.0299

8548.90.90.00

29300Wave guides -016 32100.0701

29300Filter & circulators -017 32100.0702

29300Uniguides -018 32100.0703

29300Carity microwave circuit parts -019 32100.0704

29300Optical fiber -020 32100.0705

29300Other microwave circuit parts -999 32100.0799
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  471 Katup dan tabung elektronik; komponen elektronik; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapasitor listrikKelas   4711 :

Subkelas  47110 Kapasitor listrik:

Kapasitor tetap01 ..

26120Kapasitor tetap dirancang untuk digunakan dalam aliran arus 50/ 60hz
dan mempunyai tenaga reaktif dengan kapasitas >= 0,5 kvar

8532.10.00.0000101 .. 32100.02.08

27900

26120Kapasitor tantalum 8532.21.00.00002 32100.02.09

27900

26120Kapasitor aluminium elektrolitik 8532.22.00.00003 32100.02.10

27900

26120Kapasitor keramik dielektrik, single layer 8532.23.00.00004 32100.02.11

27900

26120Kapasitor keramik dielektrik, multilayer 8532.24.00.00005 32100.02.12

27900

26120Kapasitor dielektrik dari kertas atau plastik 8532.25.00.00006 32100.02.13

27900

26120Kapasitor tetap lainnya 8532.29.00.00999 32100.02.14

27900

26120Kapasitor berubah-ubah atau dapat disetel 8532.30.00.0000002 .. 32100.02.15

27900
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  471 Katup dan tabung elektronik; komponen elektronik; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Resistor listrik (kecuali resistor panas)Kelas   4712 :

Subkelas  47120 Resistor listrik (kecuali resistor panas):

Resistor tetap01 ..

26120Resistor karbon tetap jenis komposisi atau film, dipasang pada
permukaan

8533.10.10.0000101 .. 32100.02.01

27900

26120Resistor karbon tetap jenis komposisi atau film, lainnya 8533.10.90.00002 32100.02.01

27900

26120Resistor tetap lainnya untuk kapasitas pelayanan tenaga <= 20 watt 8533.21.00.00003 32100.02.02

27900

26120Resistor tetap lainnya untuk kapasitas pelayanan tenaga > 20 watt 8533.29.00.00004 32100.02.03

27900
Resistor berubah-ubah02 ..

26120Resistor berubah-ubah dari kawat untuk kapasitas pelayanan tenaga <=
20 watt, termasuk rheostat dan potensiometer

8533.31.00.0000102 .. 32100.02.04

27900

26120Resistor berubah-ubah dari kawat untuk kapasitas pelayanan tenaga > 20
watt, termasuk rheostat dan potensiometer

8533.39.00.00002 32100.02.05

27900

26120Resistor berubah-ubah lainnya, termasuk rheostat dan potensiometer 8533.40.00.00999 32100.02.06

2790032100.0207
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  471 Katup dan tabung elektronik; komponen elektronik; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Sirkuit tercetakKelas   4713 :

Subkelas  47130 Sirkuit tercetak:

26120Sirkuit tercetak 8534.00.10.0000000 .. 32100.03.05

8534.00.20.00

8534.00.30.00

8534.00.90.00

Katup dan tabung termionik, katoda dingin atau katoda foto (termasuk tabung sinar katoda)Kelas   4714 :

Subkelas  47140 Katup dan tabung termionik, katoda dingin atau katoda foto (termasuk tabung sinar katoda):

Tabung gambar televisi sinar katoda, termasuk tabung sinar katoda untuk video monitor01 ..

26110Tabung gambar televisi sinar katoda, termasuk tabung sinar katoda untuk
video monitor, berwarna

8540.11.00.0000101 .. 32100.01.01

26110Tabung gambar televisi sinar katoda, termasuk tabung sinar katoda untuk
video monitor, hitam dan putih atau monokrom lainnya

8540.12.00.00999 32100.01.02

26110Tabung kamera televisi; konverter dan intensifier gambar; tabung katoda
foto lainnya

8540.20.00.0000002 .. 32100.01.03

Tabung display data/ grafik03 ..

26110Tabung display data/ grafik, berwarna 8540.40.10.0000103 .. 32100.0116

26110Tabung display data/ grafik, hitam-putih atau monokrom lainnya 8540.40.90.00999 32100.01.17

26110Tabung sinar katoda lainnya 8540.60.00.0000004 .. 32100.0199

26110Tabung mikrowave 8540.71.00.0000005 .. 32100.01.10

8540.79.00.00
Katup dan tabung lainnya99 ..

26110Katup dan tabung penerima atau amplifier 8540.81.00.0000199 .. 32100.0199

26110Katup dan tabung lainnya 8540.89.00.00999 32100.0199
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  471 Katup dan tabung elektronik; komponen elektronik; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Dioda, transistor dan perangkat semi konduktor sejenisnya; perangkat semi konduktor peka cahaya; light emitting diode; kristal piezo listrik terpasangKelas   4715 :

Subkelas  47150 Dioda, transistor dan perangkat semi konduktor sejenisnya; perangkat semi konduktor peka cahaya; light emitting diode; kristal piezo listrik
terpasang

:

26120Dioda, selain dioda peka cahaya dan dioda pemancar sinar 8541.10.00.0000001 .. 32100.01.04
Transistor, selain transistor peka cahaya02 ..

26120Transistor selain untuk foto peka cahaya 8541.21.00.0000102 .. 32100.01.04

8541.29.00.00

26120Sel foto listrik 8541.29.00.00002 32100.01.06

26120Lingkaran mikro elektronis 8541.29.00.00003 32100.01.07

26120Thyristor, diac dan triac, selain peralatan peka cahaya 8541.30.00.0000003 .. 32100.01.04
Peralatan semikonduktor peka cahaya04 ..

26120Sel fotovoltaik yang tidak dirakit 8541.40.10.0000104 .. 32100.01.05

26120Sel fotovoltaik yang dirakit menjadi modul atau dibuat menjadi panel 8541.40.22.00002 32100.01.05

26120Sel foto lainnya 8541.40.21.00003 32100.01.05

26120Lingkaran mikro elektronis 8541.40.29.00004 32100.0107

26120Peralatan semikonduktor peka cahaya lainnya ytdl 8541.40.90.00999 32100.01.09

26120Dioda pemancar sinar (LED) 8541.40.10.0000005 .. 32100.01.11
Peralatan semikonduktor lainnya06 ..

26120Peralatan semikonduktor untuk penyearah dan pemicu 8541.50.00.0000106 .. 32100.01.11

26120Peralatan semikonduktor untuk penguatan 8541.50.00.00002 32100.01.12

26120Peralatan semikonduktor lainnya ytdl 8541.50.00.00999 32100.01.12

26120Kristal piezo listrik, terpasang 8541.60.00.0000007 .. 32100.01.08
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  471 Katup dan tabung elektronik; komponen elektronik; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Sirkuit terpadu elektronikKelas   4716 :

Subkelas  47160 Sirkuit terpadu elektronik:

26120Sirkuit terpadu semikonduktor oksida logam (teknologi mos) 8542.31.00.0000100 .. -

8542.32.00.00

8542.33.00.00

8542.39.00.00

26120Sirkuit terpadu bipolar (teknologi bipolar) 8542.31.00.00002 -

8542.32.00.00

8542.33.00.00

8542.39.00.00

26120Sirkuit terpadu monolitik 8542.31.00.00003 32100.01.13

8542.32.00.00

8542.33.00.00

8542.39.00.00

26120Sirkuit terpadu hibrida 8542.31.00.00004 32100.01.14

8542.32.00.00

8542.33.00.00

8542.39.00.00

26120Microchip 8542.31.00.00005 32100.01.15

8542.32.00.00

8542.33.00.00

8542.39.00.00

26120Rakitan mikro elektronik 8542.31.00.00006 -

8542.32.00.00

8542.33.00.00

8542.39.00.00

321Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  471 Katup dan tabung elektronik; komponen elektronik; bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Suku cadang untuk barang dari kelas 4711, 4712 dan 4714 sampai 4716Kelas   4717 :

Subkelas  47171 Suku cadang untuk barang dari subkelas 47110:

26120Suku cadang untuk barang dari subkelas 47110 8532.90.00.0000000 .. -

27900

Subkelas  47172 Suku cadang untuk barang dari subkelas 47120:

26120Suku cadang untuk barang dari subkelas 47120 8533.90.00.0000000 .. -

27900

Subkelas  47173 Suku cadang untuk barang dari subkelas 47140 sampai 47160:

Suku cadang untuk barang dari subkelas 47140 sampai 4716001 ..

26110Suku cadang dari katup dan tabung termionik, katoda dingin atau katup
dan tabung katoda foto, dari tabung sinar katoda

8540.91.00.0000101 .. -

26110Suku cadang dari katup dan tabung termionik, katoda dingin atau katup
dan tabung katoda foto, lainnya

8540.99.10.00002 -

8540.99.90.00

26120Suku cadang  dari dioda, transistor dan peralatan semi konduktor, light
emitting diode, kristal piezoelektrik terpasang.

8541.90.00.00003 -

26120Suku cadang dari sirkuit terpadu 8542.90.00.00004 -

26110Hasil ikutan/sisa industri tabung dan katup elektronik dan komponen
elektronik

-00098 .. 32100.98.00

26120
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  472 Pemancar televisi dan radio; kamera televisi, video dan digital; perangkat telepon

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan pemancar untuk penyiaran radio atau televisi, digabung dengan peralatan penerima atau dengan peralatan perekam suara maupun
tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video

Kelas   4721 :

Subkelas  47211 Peralatan pemancar dipasang pada peralatan penerima:

26390Transmitter-receiver 8525.60.00.0000100 .. 32200.01.02

26390Portable transceiver 8525.60.00.00002 32200.01.04

26390Radio links transmitter-receiver 8525.60.00.00003 32200.01.05

26390Radio komunikasi lainnya 8525.60.00.00999 32200.01.99

Subkelas  47212 Peralatan pemancar tidak dipasang pada peralatan penerima:

26390Transmitter 8525.50.00.0000100 .. 32200.0101

26390Radio broadcasting transmitter 8525.50.00.00002 32200.02.01

26390Television transmiter and  retransmitter 8525.50.00.00003 32200.02.02

26390Carries telephone transmission system equipment on power line 8525.50.00.00004 32200.06.06

26390Bivocal (speech + duplex) transmission unit 8525.50.00.00005 32200.06.07

Subkelas  47213 Kamera televise:

26390Kamera televisi 8525.80.40.0000100 .. 32200.02.04

26390Kamera web 8525.80.10.00002 -

Subkelas  47214 Kamera perekam video:

26420Kamera perekam video dari jenis yang digunakan dalam penyiaran 8525.80.31.0000100 .. 32300.03.23

26420Kamera perekam video lainnya 8525.80.39.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  472 Pemancar televisi dan radio; kamera televisi, video dan digital; perangkat telepon

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan pemancar untuk penyiaran radio atau televisi, digabung dengan peralatan penerima atau dengan peralatan perekam suara maupun
tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video

Kelas   4721 :

Subkelas  47215 Kamera digital:

26710Kamera saku 8525.80.50.1000100 .. -

26710Digital Single Lens Reflects (DSLR) 8525.80.50.20002 -

26710Kamera digital lainnya 8525.80.50.90999 -

Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; peralatan lainnya untuk mengirimkan atau
menerima suara, gambar atau data lainnya, termasuk peralatan untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau
wide area network)

Kelas   4722 :

Subkelas  47221 Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel:

26390Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel 8517.11.00.0000000 .. -

Subkelas  47222 Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:

26320Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya 8517.12.00.0000000 .. 32200.05.04

Subkelas  47223 Perangkat telepon dan peralatan lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar atau data lainnya, termasuk peralatan untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network)

:

Radio komunikasi01 ..

26390Terminal equipment (telemetering, remote control,remote indication) 8517.62.69.0000101 .. 32200.01.06

26390Equipment not making use of electromagnetic propagation (af & rf
indication, ultrasonic, infrared, ultra violet, laser)

8517.62.30.00002 32200.01.07

26390Radio pager 8517.62.91.00003 32200.01.09

26390Studio equipment and for mobile television unit 8517.69.00.00004 32200.02.05

26390Citizen band 8517.62.53.00005 32200.02.07

26390Other radio & television broad casting 8517.69.00.00006 32200.02.99

26390Alat penerima radio dengan gra maphone 8517.62.99.00007 32300.02.07

26390Individual air borne equipment (radio altimeters, doppler  radars, inertial
navigation system, direction finder)

-008 35301.10.05

8517.62.92.00

26390Alat komunikasi/peralatan dan perlengkapan pesawat terbang lainnya 8517.62.51.00009 35301.10.99

8517.62.59.00

8517.62.69.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  472 Pemancar televisi dan radio; kamera televisi, video dan digital; perangkat telepon

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; peralatan lainnya untuk mengirimkan atau
menerima suara, gambar atau data lainnya, termasuk peralatan untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau
wide area network)

Kelas   4722 :

Subkelas  47223 Perangkat telepon dan peralatan lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar atau data lainnya, termasuk peralatan untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network)

:

Radio komunikasi01 ..

Alat komunikasi/peralatan dan perlengkapan pesawat terbang lainnya 8517.69.00.00009..

26390Pesawat penerima radio lainnya 8517.62.92.00010 32300.02.99

8517.62.99.00
Telephone switching02 ..

26390Sentral telephone 8517.62.30.0000102 .. 32200.04.01

26390Manual switchboard, manual multiple exchanges, switchboard or panel 8517.62.30.00002 32200.04.02

26390Trunk switching equipment (including nodal centers for toll traffic) 8517.62.30.00003 32200.04.03

26390Automatic switching devides, unit exchanges or system for publics
telephone exchanges

8517.62.30.00004 32200.04.04

26390Electronic switching units or system for public  telephone exchanges 8517.62.30.00005 32200.04.05

26390Automatic electromechanical switching units or system for pabx (private
automatic branch exchange)

8517.62.30.00006 32200.04.06

26390Eletronic pabx & pax 8517.62.30.00007 32200.04.07

26390Switcher for power line carries 8517.62.30.00008 32200.04.08

26390Other telephone switching 8517.62.30.00999 32200.04.99
Subscriber telephone equipment03 ..

26310Telephone sets 8517.18.00.0000103 .. 32200.05.01

26310Telephone intercommunication sets for house exchange system 8517.18.00.00002 32200.05.02

26310Coin boxes or pay stations 8517.18.00.00003 32200.05.03

26310Special telephone set (secretarial, monitoring, key set, automatic
telephone answering and recording, automatic dialers,etc)

8517.18.00.00004 32200.05.05

26310Telephone sets for selective calls dispatching 8517.18.00.00005 32200.05.06

26310Telephone set and equipment for fire or police alarm system 8517.18.00.00006 32200.05.07
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  472 Pemancar televisi dan radio; kamera televisi, video dan digital; perangkat telepon

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; peralatan lainnya untuk mengirimkan atau
menerima suara, gambar atau data lainnya, termasuk peralatan untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau
wide area network)

Kelas   4722 :

Subkelas  47223 Perangkat telepon dan peralatan lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar atau data lainnya, termasuk peralatan untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network)

:

Transmision system equipment and apparatus04 ..

26390Telephone & telegraph multiplex equipment for cables, wave guides open
wire line, microwives, lasers

8517.62.61.0000104 .. 32200.06.02

26120Modem (termasuk modem kabel dan modem kartu) 8517.62.41.00002 -

26390Konsentrator atau multiplaxer 8517.62.42.00003 -

26390Base station 8517.61.00.00004 -

26390Other transmission system equip ment apparatus 8517.62.10.00999 32200.06.99

8517.62.21.00

8517.62.29.00

8517.62.51.00

8517.62.52.00

8517.62.69.00

8517.69.00.00
Telegraph apparatus05 ..

26310Telegraph sets, teleprinters 8517.62.53.0000105 .. 32200.08.04

26310Pesawat telegraph 8517.62.53.00002 32200.08.01

26310Pesawat penerima telegraph yang mencetak 8517.62.53.00003 32200.08.02

26390Pesawat khusus yang menggunakan gelombang pembawa 8517.62.49.00004 32200.08.03

26390Switchers or switching unit for public or private telegraph exchanges telex
switching centers

8517.62.30.00005 32200.08.06
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Penerima siaran radio dan televisiKelas   4731 :

Subkelas  47311 Penerima siaran radio (kecuali untuk jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor), dikombinasikan atau tidak dengan perekam atau
pereproduksi suara atau pengatur waktu

:

26420Pesawat penerima radio ukuran saku 8527.12.00.0000100 .. -

26420Pesawat penerima radio dengan alat perekam dan reproduksi suara 8527.13.10.00002 -

8527.13.90.00

26420Pesawat penerima radio portable 8527.99.10.00003 32300.0202

26420Pesawat penerima radio untuk hiburan rumah tangga 8527.19.11.00004 32300.02.03

8527.19.19.00

8527.19.91.00

8527.19.99.00

26420Pesawat penerima radio dengan tape/cassete recorder 8527.13.10.00005 32300.02.04

8527.13.90.00

26420Pesawat penerima radio yang disatu kan dengan walkman 8527.13.10.00006 32300.02.06

8527.13.90.00

26420Pesawat penerima radio lainnya dengan alat reproduksi suara 8527.91.10.00007 32300.02.08

8527.91.90.00

26420Pesawat penerima radio lainnya dilengkapi jam, tanpa alat reproduksi
suara

8527.92.10.00008 32300.02.09

8527.92.91.00

8527.92.99.00

26420Pesawat penerima radio lainnya dilengkapi jam, dengan alat reproduksi
suara

8527.99.10.00009 32300.02.10

8527.99.91.00

8527.99.99.00

26420Receivers 8527.92.10.00010 32200.01.03

8527.92.91.00

8527.92.99.00

8527.99.10.00

8527.99.91.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Penerima siaran radio dan televisiKelas   4731 :

Subkelas  47311 Penerima siaran radio (kecuali untuk jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor), dikombinasikan atau tidak dengan perekam atau
pereproduksi suara atau pengatur waktu

:

Receivers 8527.99.99.00010..

Subkelas  47312 Penerima siaran radio yang tidak dapat beroperasi tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor:

Penerima siaran radio dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor dikombinasikan dengan alat perekam atau pereproduksi suara01 ..

26420Radio mobil dengan tape/cassete recorder 8527.21.00.0000101 .. 32300.02.05

26420Penerima siaran radio lainnya yang dikombinasikan dengan alat perekam
atau pereproduksi suara

8527.21.00.00999 32300.02.05

Penerima siaran radio dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor yang tidak dikombinasikan dengan alat perekam atau pereproduksi
suara

02 ..

26420Pesawat penerima radio telefoni atau radio telegrafi untuk  kendaraan
bermotor

8527.29.00.0000102 .. 32200.01.08

26420Radio penerima digunakan pada kendaraan bermotor -002 32300.02.01

8527.29.00.0032200.01.11

Subkelas  47313 Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video:

Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
tidak dirancang untuk dipasang pada display

01 ..

26410TVRO (peralatan transmisi dari satelit ke TV) 8528.71.11.0000101 .. 32200.0613

8528.71.19.00

26420 8528.71.11.00

8528.71.19.00

26410Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi 8528.71.11.00002 -

8528.71.19.00

26420 8528.71.11.00

8528.71.19.00

26410Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima
siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
tidak dirancang untuk dipasang pada display lainnya

8528.71.91.00999 -

8528.71.99.00

26420 8528.71.91.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Penerima siaran radio dan televisiKelas   4731 :

Subkelas  47313 Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video:

Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
tidak dirancang untuk dipasang pada display

01 ..

Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima
siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
tidak dirancang untuk dipasang pada display lainnya

8528.71.99.00999..

Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
dirancang untuk dipasang pada display, berwarna

02 ..

26410Pesawat penerima siaran televisi berwarna 8528.72.10.0000102 .. 32300.0101

8528.72.91.00

26420 8528.72.10.00

8528.72.91.00

26410Pesawat penerima siaran televisi berwarna yang disatukan dengan sub
woofer

8528.72.10.00002 32300.0102

8528.72.91.00

26420 8528.72.10.00

8528.72.91.00

26410Pesawat penerima siaran televisi berwarna yang langsung mampu
menerima dua layar

8528.72.10.00003 32300.0103

8528.72.91.00

26420 8528.72.10.00

8528.72.91.00

26410Pesawat penerima siaran televisi berwarna layar datar 8528.72.92.00004 32300.0104

26420

26410Pesawat penerima siaran televisi berwarna disatukan dengan alat
perekam dan reproduksi gambar

8528.72.10.00005 32300.0107

8528.72.91.00

26420 8528.72.10.00

8528.72.91.00

26410Closed circuit television system 8528.72.10.00006 32200.0203
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Penerima siaran radio dan televisiKelas   4731 :

Subkelas  47313 Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video:

Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
dirancang untuk dipasang pada display, berwarna

02 ..

Closed circuit television system 8528.72.91.00006..

26420 8528.72.10.00

8528.72.91.00

26410Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima
siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
dirancang untuk dipasang pada display, berwarna lainnya

8528.72.99.00999 -

26420
Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
dirancang untuk dipasang pada display, monokrom

03 ..

26410Closed circuit television system 8528.73.00.0000103 .. 32200.0203

26420

26410Pesawat penerima siaran televisi hitam putih 8528.73.00.00002 32300.0108

26420

26410Pesawat penerima siaran televisi hitam putih disatukan dengan alat
perekam dan reproduksi

8528.73.00.00003 32300.0110

26420

26410Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak dengan penerima
siaran radio atau peralatan perekam atau pereproduksi suara atau video
dirancang untuk dipasang pada display, monokrom lainnya

8528.73.00.00999 -

26420
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Penerima siaran radio dan televisiKelas   4731 :

Subkelas  47314 Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan peralatan penerima siaran televisi dan utamanya bukan digunakan dalam sistem pengolahan
data otomatis

:

Monitor tidak digabung dengan peralatan penerima siaran televisi dan utamanya bukan digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis01 ..

26410Video monitor tidak digabung dengan peralatan penerima siaran televisi
dan utamanya bukan digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis
berwarna

8528.49.10.0000101 .. -

8528.59.10.00

26410Video monitor tidak digabung dengan peralatan penerima siaran televisi
dan utamanya bukan digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis
hitam putih

8528.49.20.00002 -

8528.59.20.00

26410Monitor tidak digabung dengan peralatan penerima siaran televisi dan
utamanya bukan digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis
lainnya

8528.59.10.00999 -

8528.59.20.00

26410Proyektor tidak digabung dengan peralatan penerima siaran televisi dan
utamanya bukan digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis

8528.69.10.0000002 .. -

8528.69.90.00

Subkelas  47315 Monitor dan proyektor, yang utamanya digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis:

Monitor yang utamanya digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis01 ..

26220Video monitor yang utamanya digunakan dalam sistem pengolahan data
otomatis berwarna

8528.41.10.0000101 .. 32300.0105

8528.51.10.00

8528.51.20.00

26220Video monitor yang utamanya digunakan dalam sistem pengolahan data
otomatis hitam putih

8528.41.20.00002 32300.0109

8528.51.30.00

26220Monitor yang utamanya digunakan dalam sistem pengolahan data
otomatis lainnya

8528.51.20.00999 -

8528.51.30.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Penerima siaran radio dan televisiKelas   4731 :

Subkelas  47315 Monitor dan proyektor, yang utamanya digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis:

26220Proyektor  yang utamanya digunakan dalam sistem pengolahan data
otomatis

8528.61.10.0000002 .. 32300.0106

8528.61.90.00

Peralatan untuk merekam dan mereproduksi suara dan videoKelas   4732 :

Subkelas  47321 Peralatan perekam atau pereproduksi suara:

Piring putar, perangkat pemutar piringan hitam, pemutar pita kaset dan alat reproduksi suara lainnya (tidak disatukan dengan alat perekam
suara)

01 ..

26420Alat pemutar piringan hitam tanpa pengeras suara 8519.89.20.0000101 .. 32300.03.02

26420Alat pemutar pita kaset ukuran saku 8519.81.91.00002 32300.0305

8519.81.99.00

26420Gramafon listrik bekerja dengan mata uang logam 8519.20.10.00003 32300.03.01

8519.20.20.00

26420Pemutar piringan hitam 8519.30.00.00004 32300.03.02

26420Audio Compact Disc Player/ CD Player 8519.81.30.00005 32300.03.07

26420Turntable dengan alat pengganti piringan hitam otomatis 8519.30.00.00006 32300.03.12

26420Turntable lainnya 8519.30.00.00007 32300.03.13

26420Mesin "transcribing" 8519.81.41.00008 32300.03.14

8519.81.49.00

26420Alat reproduksi suara jenis kaset 8519.81.71.00009 32300.03.15

8519.81.79.00

26420Alat reproduksi suara untuk film yang lebarnya <16 mm, tidak termasuk
kamera untuk film 8 mm ganda

8519.89.11.00010 32300.03.16

26420Alat reproduksi suara untuk film yang lebarnya >=16 mm, termasuk
kamera untuk film 8 mm ganda

8519.89.12.00011 32300.03.17

26420Compact disc player mechanism 8519.81.30.00012 32100.03.09
Alat perekam pita magnetik dan alat perekam suara lainnya (disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara)02 ..

26420Perekam pita magnetik jenis audio digital 8519.81.61.0000102 .. -

8519.81.69.00

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012332

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan untuk merekam dan mereproduksi suara dan videoKelas   4732 :

Subkelas  47321 Peralatan perekam atau pereproduksi suara:

Alat perekam pita magnetik dan alat perekam suara lainnya (disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara)02 ..

26420Perekam pita magnetik jenis audio kaset 8519.81.91.00002.. -

8519.81.99.00

26420Mesin imla 8519.81.50.00003 32300.03.04

26420Tape recorder 8519.81.99.00004 32300.03.05

26420Mesin penjawab telepon 8519.50.00.00005 32300.03.18

26420Perekam pita magnit yang disatukan dengan alat reproduksi suara jenis
kaset

8519.81.10.00006 32300.03.19

8519.81.20.00

26420Perekam pita magnit yang disatukan dengan alat reproduksi suara jenis
lainnya

8519.81.91.00007 32300.03.20

8519.81.99.00

26420Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk
film yang lebarnya < 16 mm, termasuk kamera untuk film 8 mm gan

8519.89.11.00008 32300.03.21

26420Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk
film yang lebarnya >=16mm, tidak termasuk kamera untuk film 8

8519.89.12.00009 32300.03.22

26420Alat reproduksi dan atau perekam suara dan video lainnya 8519.89.30.00010 32300.03.99

26420Pick-up (magnetic, piezo, dll) 8519.89.90.00011 32100.04.04

26420Magnetic heads 8519.89.90.00012 32100.04.05
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan untuk merekam dan mereproduksi suara dan videoKelas   4732 :

Subkelas  47323 Peralatan perekam atau pereproduksi video:

26420Video recorder 8521.10.10.0000100 .. 32300.03.03

8521.10.90.00

26420Video Compact Disc Player/ VCD Player 8521.90.91.00002 32300.03.06

8521.90.99.00

26420Laser disc player mechanism 8521.90.11.00003 32100.03.10

8521.90.19.0032300.03.08

26420DVD player 8521.90.91.00004 32300.03.11

8521.90.99.00

26420Peralatan perekam atau pereproduksi video lainnya 8521.90.91.00999 32300.03.09

8521.90.99.00

Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara; headphone, earphone dan perangkat kombinasi mikrofon/pengeras suara; pengeras suara listrik
frekuensi audio, peralatan pengeras suara elektrik

Kelas   4733 :

Subkelas  47330 Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara; headphone, earphone dan perangkat kombinasi mikrofon/pengeras suara; pengeras suara listrik
frekuensi audio, peralatan pengeras suara elektrik

:

Perlengkapan sistem suara01 ..

26490Audio amplifier 8518.40.20.0000101 .. 32200.06.01

8518.40.30.0032200.06.04

8518.40.40.0032300.04.01

8518.40.90.00-

8518.50.10.00

8518.50.20.00

8518.50.90.00

26490Pengeras suara, tanpa rumah, mempunyai rentang frekuensi 300 hz
sampai dengan 3.400 hz dengan diameter tidak melebihi 50 mm, untuk
keperluan telekomunikasi

8518.29.20.00002 -

26490Audio sythesizer 8518.29.90.00003 32300.0402

26490Equalizer 8518.29.90.00004 32300.0403

26490Audio mixer & pol amplifier 8518.29.90.00005 32300.0404
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara; headphone, earphone dan perangkat kombinasi mikrofon/pengeras suara; pengeras suara listrik
frekuensi audio, peralatan pengeras suara elektrik

Kelas   4733 :

Subkelas  47330 Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara; headphone, earphone dan perangkat kombinasi mikrofon/pengeras suara; pengeras suara listrik
frekuensi audio, peralatan pengeras suara elektrik

:

Perlengkapan sistem suara01 ..

26490Rewinder 8518.29.90.00006.. 32300.0405

26490Pengeras suara sistem tunggal 8518.21.10.00007 32300.04.06

8518.21.90.00

26490Pengeras suara sistem jamak 8518.22.10.00008 32300.04.07

8518.22.90.00

26490Karaoke 8518.29.90.00009 32300.0408

26490Subwoofer 8518.29.90.00010 32300.04.09

26490Perlengkapam sistem suara lainnya 8518.29.90.00011 32300.0499

26490Speakers (dynamic, horn, dll) 8518.29.90.00012 32100.0401

26490Microphone (dynamic, piezo, dll) 8518.10.11.0000002 .. 32100.04.02

8518.10.19.00

8518.10.90.00
Headphone dan earphone03 ..

26490Earphones/headphone 8518.30.10.0000103 .. 32100.04.03

8518.30.20.00

8518.30.51.00

8518.30.59.00

26490Handset untuk telepon kabel 8518.30.40.00002 -

8518.30.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  474 Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822Kelas   4740 :

Subkelas  47401 Bagian untuk barang-barang dari subkelas 47221 sampai 47223:

26310Subset amplifier & automatic telephone answering devices 8517.70.21.0000100 .. 32200.05.08

8517.70.29.00

26390Party line equipment 8517.70.21.00002 32200.05.09

8517.70.29.00

26390Other subscriber telephone equip ment 8517.70.21.00003 32200.05.99

8517.70.29.00

26390Multiplex & digital transmission system equipment (pcm, etc) 8517.70.21.00004 32200.06.03

8517.70.29.00

26390Submarine cable both way repeater 8517.70.21.00005 32200.06.05

8517.70.29.00

26310Komponen pesawat telepon 8517.70.91.00006 32200.06.08

8517.70.92.00

8517.70.99.00

26390Punched tape or punched card for telegraphics transmitter or receivers 8517.70.21.00007 32200.07.04

8517.70.29.00

26390Input data transmitter with direct telephone acces such as key sets 8517.70.21.00008 32200.07.05

8517.70.29.00

26390Telegraphic adapters 8517.70.10.00009 32200.07.06

26390Signal converters 8517.70.91.00010 32200.07.07

8517.70.92.00

8517.70.99.00

26390Fittings & spare part for the above apparatus 8517.70.91.00011 32200.07.08

8517.70.92.00

8517.70.99.00

26390Other telegraph apparatus 8517.70.91.00012 32200.08.99

8517.70.92.00

8517.70.99.00

26390Equipment for remote control, indication & telemetering on telephone lines 8517.70.21.00013 32200.09.02
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  474 Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822Kelas   4740 :

Subkelas  47401 Bagian untuk barang-barang dari subkelas 47221 sampai 47223:

Equipment for remote control, indication & telemetering on telephone lines 8517.70.29.00013..

26310Other telegraph and telephone related equipment 8517.70.91.00014 32200.09.99

8517.70.92.00

8517.70.99.00

26390Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio
telefoni atau radio telegrafi

8517.70.40.00015 -

26120Printed circuit board lainnya 8517.70.31.00016 -

8517.70.32.00

8517.70.39.00

Subkelas  47402 Bagian untuk barang-barang dari subkelas 47321, 47323 dan 47330:

26490Cassette mechanism 8518.90.10.0000100 .. 32100.03.08

8518.90.20.00

8522.90.40.00

8522.90.91.00

8522.90.92.00

8522.90.99.00

26490Bagian dari speaker/amplifier yang terpasang dalam PCB atau kabinet 8518.90.10.00002 -

8518.90.20.00

8518.90.30.00

8518.90.40.00

8518.90.90.00

8522.90.40.00

8522.90.91.00

8522.90.92.00

8522.90.99.00

26490Pick up cartridges 8522.10.00.00003 -

26490Kepala reproduksi suara magnetik 8522.90.50.00004 -

26490Kepala dan batang penghapus magnetik 8522.90.50.00005 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  474 Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822Kelas   4740 :

Subkelas  47402 Bagian untuk barang-barang dari subkelas 47321, 47323 dan 47330:

26490Bagian dari alat pemutar piringan hitam/kaset, alat perekam pita magnetik
dan Lainnya serta alat perekam/reproduksi gambar yang terpasang dalam
PCB atau kabinet

8522.90.20.00006.. -

8522.90.30.00

8522.90.93.00

26490Bagian dari alat transmisi radio/televisi, alat radar, radio pembantu
navigasi dan radio kendali jarak jauh dan alat penerima radio/televisi yang
terpasang pada PCB atau kabinet

8522.90.50.00007 -

Subkelas  47403 Bagian untuk barang-barang dari subkelas 47211 sampai 47213, 47311 sampai 47315 dan 48220:

Transmission system equipment and apparatus01 ..

26220Dama (demand assignment memory acces) 8529.90.99.0000101 .. 32200.06.09

26390Voice frequency telegraph 8529.90.99.00002 32200.06.10

26390Modem (modulasi demodulasi) 8529.90.99.00003 32200.06.11

26390Scpc (single channel per-carrier) 8529.90.99.00004 32200.06.12

26390Bagian dari alat transmisi radio/ televisi, alat radar, radio pembantu
navigasi dan radio kendali jarak jauh dan alat penerima radio/ televisi
yang terpasang pada PCB atau kabinet

8529.90.99.00005 -

26410Tunners 8529.90.99.0000002 .. 32100.03.04
Antenna dan antenna hardware03 ..

26390Antena arrays 8529.10.92.0000103 .. 32100.05.01

26390Dipole antenas (rod antenas, whipe pole antena dll) 8529.10.30.00002 32100.05.02

26390Yagi antena 8529.10.92.00003 32100.05.03

26390Log periodic antenas 8529.10.92.00004 32100.05.04

26390Helical antena 8529.10.99.00005 32100.05.05

26390Parabolic antena 8529.10.21.00006 32100.05.06

8529.10.29.00

26390Cassegrain antena 8529.10.21.00007 32100.05.07

8529.10.29.00

26390Antena towers and supports 8529.10.99.00008 32100.05.08
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  474 Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822Kelas   4740 :

Subkelas  47403 Bagian untuk barang-barang dari subkelas 47211 sampai 47213, 47311 sampai 47315 dan 48220:

Antenna dan antenna hardware03 ..

26390Booster 8529.10.99.00009.. 32100.05.09

26390Other antena and antena hardware 8529.10.99.00010 32100.05.99

26390Bagian dari antena dan reflektor antena 8529.10.99.00011 -

26390Wave guide 8529.10.60.00012 32100.0701

26390Bagian dari antena dan reflektor antena yang terpasang pada PCB atau
kabinet

8529.10.92.00013 -

8529.10.99.00

26390Filter dan separator antenna 8529.10.40.00014 -
Printed circuit board lainnya, dirakit04 ..

26390Printed circuit board lainnya, dirakit  untuk aparatus transmisi dipasang
pada aparatus penerima atau tidak

8529.90.51.0000104 .. -

26390Printed circuit board lainnya, dirakit untuk aparatus lainnya
dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara;
aparatus penerima yang dapat merencanakan, mengatur, dan memonitor
spektrum elektromagnetik; penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan
tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam
kendaraan bermotor

8529.90.52.00002 -

26390Printed circuit board lainnya, dirakit  untuk monitor dan proyektor, tidak
digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk
televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam
atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak

8529.90.53.00003 -

8529.90.54.00

8529.90.55.00

26390Printed circuit board lainnya 8529.90.59.00999 -

26420Bagian dari kamera digital atau kamera video 8529.90.40.0000005 .. -

26410Bagian dari barang-barang untuk panel layar datar 8529.90.94.0000006 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  474 Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4721 sampai 4733 dan 4822Kelas   4740 :

Subkelas  47403 Bagian untuk barang-barang dari subkelas 47211 sampai 47213, 47311 sampai 47315 dan 48220:

26410Tuner TV dalam CKD 8529.90.20.0000007 .. -

26420Low noise amplifier dan low noise block 8529.90.99.0000008 .. -

26420Syntheizer untuk radio 8529.90.99.0000009 .. -

26410Bagian lainnya dari penerima televisi 8529.90.91.0000010 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  475 Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat dan media lainnya, tidak direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Media magnetik, tidak direkam, kecuali kartu dengan jalur magnetikKelas   4753 :

Subkelas  47530 Media magnetik, tidak direkam, kecuali kartu dengan jalur magnetik:

Pita magnetik01 ..

26800Pita komputer 8523.29.11.0000101 .. -

8523.29.31.00

8523.29.41.00

8523.29.51.00

26800Kaset audio kosong magnetik 8523.29.19.00002 25203.0101

8523.29.39.00

8523.29.59.00

26800Pita magnetik untuk reproduksi suara/gambar 8523.29.19.00003 25203.0104

8523.29.33.00

8523.29.39.00

8523.29.52.00

8523.29.59.00

26800Pita magnetik untuk merekam data 8523.29.19.00004 25203.0104

8523.29.33.00

8523.29.39.00

8523.29.52.00

8523.29.59.00

26800Kaset film radiografi 8523.29.59.00005 25203.0113

26800Film untuk merekam suara mekanis 8523.29.19.00006 25203.0111

8523.29.39.00

8523.29.59.00

26800Pita magnetik lainnya 8523.29.19.00999 25203.0104

8523.29.39.0025203.0102

8523.29.59.00
Cakram magnetik02 ..

26800Disc/diskette (floppy disk) 8523.29.71.0000102 .. 25203.0105

26800Hard disk 8523.29.71.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  475 Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat dan media lainnya, tidak direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Media magnetik, tidak direkam, kecuali kartu dengan jalur magnetikKelas   4753 :

Subkelas  47530 Media magnetik, tidak direkam, kecuali kartu dengan jalur magnetik:

Cakram magnetik02 ..

26800Flash disk 8523.29.79.00003.. -

26800Micro SD 8523.29.79.00004 -

26800Memory card 8523.29.79.00005 -

26800Cakram magnetik lainnya 8523.29.79.00999 25203.0103

26800Media magnetik lainnya, tidak direkam 8523.29.19.0000099 .. 25203.0199

8523.29.39.00

8523.29.59.00

8523.29.79.00

8523.29.91.00

8523.29.92.00

Media optik, tidak direkamKelas   4754 :

Subkelas  47540 Media optik, tidak direkam:

Disk Untuk Sistem Pembacaan Laser01 ..

26800CD kosong size  (CD) 8523.41.10.0000101 .. 25203.0106

8523.41.90.0025203.0107

25203.0108

26800DVD 8523.41.10.00002 -

8523.41.90.00

26800HD-DVD (High-Definition DVD) 8523.41.10.00003 -

8523.41.90.00

26800Blu-ray disc 8523.41.10.00004 -

8523.41.90.00

26800Disk untuk sistem pembacaan laser lainnya 8523.41.10.00999 -

8523.41.90.00

26800Media optik lainnya, tidak direkam 8523.41.10.0000099 .. -

8523.41.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  475 Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat dan media lainnya, tidak direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Media penyimpan non-volatile berbentuk padatKelas   4755 :

Subkelas  47550 Media penyimpan non-volatile berbentuk padat:

26220Media penyimpan non-volatile berbentuk padat 8523.51.11.0000000 .. -

8523.51.19.00

Media perekam lainnya, termasuk matrice dan master untuk produksi cakramKelas   4759 :

Subkelas  47590 Media perekam lainnya, termasuk matrice dan master untuk produksi cakram:

32909Piringan hitam untuk gramofon 8523.80.40.0000100 .. 25203.0103

59201

32909Malam kosong dan silinder untuk mencetak hingga suara asli bisa keluar 8523.80.51.00002 25203.0112

8523.80.59.00

32909Matrik dan bahan untuk pembuatan rekaman 8523.80.51.00003 25203.0110

8523.80.59.00

32909Proximity card dan tag 8523.59.10.00004 -

32909Media rekam untuk suara/gambar/ data lainnya 8523.59.21.00999 -

8523.59.29.00

8523.80.51.00

8523.80.59.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  476 Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media fisik lainnya, direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk audio musikalKelas   4761 :

Subkelas  47610 Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk audio musikal:

59201Magnetic tape untuk merekam data 8523.29.29.0000100 .. 25203.0199

8523.29.49.00

8523.29.61.00

8523.29.69.00

8523.29.89.00

8523.29.99.00

59202 8523.29.29.00

8523.29.49.00

8523.29.61.00

8523.29.69.00

8523.29.89.00

8523.29.99.00

59201Disk untuk reproduksi suara 8523.49.12.00002 25203.0199

8523.49.13.00

8523.49.14.00

8523.49.99.00

59202 8523.49.12.00

8523.49.13.00

8523.49.14.00

8523.49.99.00

59201Piringan hitam untuk gramofon 8523.80.40.00003 25203.0199

59202

59201Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk audio musikal lainnya 8523.29.83.90999 25203.0199

8523.29.95.00

8523.29.95.90

8523.49.13.00

8523.49.14.00

8523.49.92.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  476 Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media fisik lainnya, direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk audio musikalKelas   4761 :

Subkelas  47610 Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk audio musikal:

Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk audio musikal lainnya 8523.49.93.00999..

8523.51.30.00

8523.80.92.00

8523.80.99.00

59202 8523.29.83.90

8523.29.95.00

8523.29.95.90

8523.49.13.00

8523.49.14.00

8523.49.92.00

8523.49.93.00

8523.51.30.00

8523.80.92.00

Cakram, pita atau media fisik lainnya yang untuk film dan video lainnyaKelas   4762 :

Subkelas  47620 Cakram, pita atau media fisik lainnya yang untuk film dan video lainnya:

59111Magnetik tape untuk reproduksi suara/gambar 8523.29.21.0000100 .. 25203.0199

8523.29.42.00

8523.29.43.00

8523.29.61.00

8523.29.62.00

8523.29.63.00

59112 8523.29.21.00

8523.29.42.00

8523.29.43.00

8523.29.61.00

8523.29.62.00

8523.29.63.00

59111Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk film atau dari video lainnya 8523.29.83.00999 25203.0199
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  476 Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media fisik lainnya, direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Cakram, pita atau media fisik lainnya yang untuk film dan video lainnyaKelas   4762 :

Subkelas  47620 Cakram, pita atau media fisik lainnya yang untuk film dan video lainnya:

Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk film atau dari video lainnya 8523.29.84.10999..

8523.29.84.90

8523.29.89.00

8523.29.95.90

8523.29.99.00

8523.49.14.00

8523.49.19.10

8523.49.19.90

8523.49.93.00

8523.49.99.00

8523.51.30.00

8523.51.90.10

8523.51.90.90

8523.59.40.00

8523.80.92.00

8523.80.99.00

59112 8523.29.83.00

8523.29.84.10

8523.29.84.90

8523.29.89.00

8523.29.95.90

8523.29.99.00

8523.49.14.00

8523.49.19.10

8523.49.19.90

8523.49.93.00

8523.49.99.00

8523.51.30.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  476 Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media fisik lainnya, direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Cakram, pita atau media fisik lainnya yang untuk film dan video lainnyaKelas   4762 :

Subkelas  47620 Cakram, pita atau media fisik lainnya yang untuk film dan video lainnya:

Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk film atau dari video lainnya 8523.51.90.10999..

8523.51.90.90

8523.59.40.00

8523.80.92.00

8523.80.99.00

Cakram, pita dan media fisik perekam lainnyaKelas   4769 :

Subkelas  47691 Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk buku audio:

58110Magnetic tape untuk merekam data 8523.29.29.0000100 .. 25203.0199

8523.29.49.00

8523.29.61.00

8523.29.69.00

58110Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk buku audio lainnya 8523.29.83.00999 25203.0199

8523.29.89.00

8523.29.95.00

8523.29.99.00

8523.49.12.00

8523.49.13.00

8523.49.14.00

8523.49.92.00

8523.49.93.00

8523.49.99.00

8523.51.30.00

8523.59.90.00

8523.80.92.00

8523.80.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  476 Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media fisik lainnya, direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Cakram, pita dan media fisik perekam lainnyaKelas   4769 :

Subkelas  47692 Cakram, pita atau media fisik lainnya berbasis teks:

58110Pita komputer 8523.29.11.0000100 .. -

58120

58130

58110Magnetic tape untuk merekam data 8523.29.49.00002 25203.0199

8523.29.61.00

8523.29.69.00

58120 8523.29.49.00

8523.29.61.00

8523.29.69.00

58130 8523.29.49.00

8523.29.61.00

8523.29.69.00

58110Cakram, pita atau media fisik lainnya berbasis teks lainnya 8523.29.81.00999 25203.0199

8523.29.82.00

8523.29.83.00

8523.29.89.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

8523.29.95.00

8523.29.99.00

8523.49.11.00

8523.49.91.00

8523.49.93.00

8523.49.99.00

8523.51.21.00

8523.51.29.00

8523.51.30.00

8523.59.30.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  476 Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media fisik lainnya, direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Cakram, pita dan media fisik perekam lainnyaKelas   4769 :

Subkelas  47692 Cakram, pita atau media fisik lainnya berbasis teks:

Cakram, pita atau media fisik lainnya berbasis teks lainnya 8523.80.91.00999..

8523.80.99.00

58120 8523.29.81.00

8523.29.82.00

8523.29.83.00

8523.29.89.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

8523.29.95.00

8523.29.99.00

8523.49.11.00

8523.49.91.00

8523.49.93.00

8523.49.99.00

8523.51.21.00

8523.51.29.00

8523.51.30.00

8523.59.30.00

8523.80.91.00

8523.80.99.00

58130 8523.29.81.00

8523.29.82.00

8523.29.83.00

8523.29.89.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

8523.29.95.00

8523.29.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  476 Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media fisik lainnya, direkam

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Cakram, pita dan media fisik perekam lainnyaKelas   4769 :

Subkelas  47692 Cakram, pita atau media fisik lainnya berbasis teks:

Cakram, pita atau media fisik lainnya berbasis teks lainnya 8523.49.11.00999..

8523.49.91.00

8523.49.93.00

8523.49.99.00

8523.51.21.00

8523.51.29.00

8523.51.30.00

8523.59.30.00

8523.80.91.00

8523.80.99.00

Subkelas  47699 Cakram dan pita audio non-musikal lainnya:

59201Pita magnetik untuk merekam data 8523.29.49.0000100 .. 25203.0199

8523.29.61.00

59201Cakram dan pita audio non-musikal lainnya 8523.29.83.00999 25203.0199

8523.29.89.00

8523.29.95.00

8523.29.99.00

8523.49.12.00

8523.49.13.00

8523.49.14.00

8523.49.92.00

8523.49.93.00

8523.49.99.00

8523.51.30.00

8523.59.90.00

8523.80.92.00

8523.80.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  478 Paket perangkat lunak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perangkat lunak untuk sistem, paketKelas   4781 :

Subkelas  47811 Sistem operasi, paket:

58200Sistem operasi, paket  disimpan dalam media magnetik 8523.29.81.0000100 .. -

8523.29.82.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

58200Sistem operasi, paket  disimpan dalam media optik 8523.49.11.00002 -

8523.49.91.00

Subkelas  47812 Perangkat lunak untuk jaringan, paket:

58200Perangkat lunak untuk jaringan, paket, disimpan dalam media magnetik 8523.29.81.0000100 .. -

8523.29.82.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

58200Perangkat lunak untuk jaringan, paket, disimpan dalam media optik 8523.49.11.00002 -

8523.49.91.00

Subkelas  47813 Perangkat lunak untuk manajemen basis data, paket:

58200Perangkat lunak untuk manajemen basis data, paket dalam media
magnetik

8523.29.81.0000100 .. -

8523.29.82.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

58200Perangkat lunak untuk manajemen basis data, paket dalam media optik 8523.49.11.00002 -

8523.49.91.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  478 Paket perangkat lunak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perangkat lunak untuk sistem, paketKelas   4781 :

Subkelas  47814 Perangkat lunak untuk alat pengembangan dan bahasa pemrograman, paket:

58200Perangkat lunak untuk alat pengembangan dan bahasa pemrograman,
paket, disimpan dalam media magnetik

8523.29.81.0000100 .. -

8523.29.82.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

58200Perangkat lunak untuk alat pengembangan dan bahasa pemrograman,
paket, disimpan dalam media optik

8523.49.11.00002 -

8523.49.91.00

Perangkat lunak untuk aplikasi, paketKelas   4782 :

Subkelas  47821 Aplikasi untuk produktifitas bisnis umum dan rumahan, paket:

58200Aplikasi untuk produktifitas bisnis umum dan rumahan, paket, disimpan
dalam media magnetik

8523.29.81.0000100 .. -

8523.29.82.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

58200Aplikasi untuk produktifitas bisnis umum dan rumahan, paket, disimpan
dalam media optik

8523.49.11.00002 -

8523.49.91.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  478 Paket perangkat lunak

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perangkat lunak untuk aplikasi, paketKelas   4782 :

Subkelas  47822 Perangkat lunak untuk permainan di komputer, paket:

58200Perangkat lunak untuk permainan di komputer, paket, disimpan dalam
media magnetik

8523.29.81.0000100 .. -

8523.29.82.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

58200Perangkat lunak untuk permainan di komputer, paket, disimpan dalam
media optik

8523.49.11.00002 -

8523.49.91.00

Subkelas  47829 Perangkat lunak aplikasi lainnya, paket:

58200Perangkat lunak aplikasi lainnya, paket, disimpan dalam media magnetik 8523.29.81.0000100 .. -

8523.29.82.00

8523.29.93.00

8523.29.94.00

58200Perangkat lunak aplikasi lainnya, paket, disimpan dalam media optik 8523.49.11.00002 -

8523.49.91.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          47 Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya:

Kelompok  479 Kartu dengan jalur magnetik atau chip

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kartu dengan jalur magnetik atau chipKelas   4791 :

Subkelas  47910 Kartu dengan jalur magnetik atau chip:

26800Kartu dengan jalur magnetik 8523.21.10.0000000 .. -

8523.21.90.00

Smart cards / kartu pintarKelas   4792 :

Subkelas  47920 Smart cards / kartu pintar:

26120Smart cards / kartu pintar 8523.52.00.0000000 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gammaKelas   4811 :

Subkelas  48110 Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gamma:

Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun
tidak, termasuk peralatan radiografi atau radioterapi

01 ..

26601Computed tomography X-ray system 9022.12.00.0000101 .. 33113.3202

26601Extraoral source X-ray system 9022.13.00.00002 33112.0103

26601Intraoral siurce X-ray system 9022.13.00.00003 33112.0104

26601Dental X-ray exposure alignment device 9022.13.00.00004 33112.0105

26601Dental X-ray position indicating device 9022.13.00.00005 33112.0106

26601Angiographic X-ray system 9022.14.00.00006 33112.0110

26601Electrostatic X-ray imaging system 9022.14.00.00007 33112.0111

26601Image-intensified fluoroscopic X-ray system 9022.14.00.00008 33113.3201

26601Non image intensified fluoroscopic X-ray system 9022.14.00.00009 33112.0112

26601Stationary X-ray system 9022.14.00.00010 33112.0113

26601Mammographic X-ray system 9022.14.00.00011 33112.0114

26601Mobile X-ray system 9022.14.00.00012 33112.01.18

26601X-ray radiation therapy system 9022.14.00.00013 33112.02.02

26601Tomographic x-ray system 9022.14.00.00014 33113.32.08

26601Peralatan sinar X untuk radiodiagnostik atau radioterapi 9022.14.00.00015 33112.01.01

26601Peralatan sinar X untuk spektrografi dan kritallografi 9022.14.00.00016 33112.01.15

26601Peralatan sinar X untuk keperluan lainnya, selain untuk medis,
pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan

9022.19.10.00017 -

9022.19.90.00

26601Peralatan sinar X untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi
atau kedokteran hewan lainnya ytdl

9022.13.00.00999 -

9022.14.00.00
Peralatan yang didasarkan atas penggunaan radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau
kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi

02 ..

26601Emission computed tomography system 9022.21.00.0000102 .. 33113.1803

26601Nuclear tomography system 9022.21.00.00002 33113.1805

26601Radionuclide rebreathing system 9022.21.00.00003 33113.1806
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gammaKelas   4811 :

Subkelas  48110 Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gamma:

Peralatan yang didasarkan atas penggunaan radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau
kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi

02 ..

26601Sistem terapi sinar gamma untuk kedokteran 9022.21.00.00004.. 33112.0102

26601Sistem terapi radiasi neutron medis 9022.21.00.00005 33113.3204

26601Sistem terapi radiasi radionuklida 9022.21.00.00006 33113.3206

26601Sistem simulasi terapi radiasi 9022.21.00.00007 33113.3207

26601Sistem terapi radiasi muatan partikel lainnya untuk kedokteran 9022.21.00.00008 -

26601Irradiator sinar alfa 9022.21.00.00009 33112.0204

9022.29.00.00

26601Irradiator sinar beta atau gamma 9022.21.00.00010 33112.0203

9022.29.00.00

26601Irradiator sinar alfa atau beta 9022.21.00.00011 33112.01.17

9022.29.00.00

26601Alat ukur ketebalan sinar beta dan gamma 9022.21.00.00012 33112.03.03

9022.29.00.00

26601Peralatan yang didasarkan atas penggunaan radiasi sinar alfa, beta atau
gamma lainnya ytdl, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi
atau kedokteran hewan maupun tidak

9022.21.00.00999 -

9022.29.00.00
Tabung/ generator sinar X03 ..

26601Peralatan yang dilengkapi dengan betatron 9022.30.00.0000103 .. 33112.0401

26601Generator sinar X 9022.30.00.00002 33112.0402

26601Generator sinar X diagnostik tegangan tinggi 9022.30.00.00003 33112.0121

26601Diagnostic X-ray tube housing assembly 9022.30.00.00004 33112.0122

26601Tabung/ generator sinar X lainnya 9022.30.00.00999 33112.0499
Peralatan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta, gamma lainnya, termasuk bagian dan aksesori04 ..

26601Peralatan radio metallografi sinar gamma dan sinar X 9022.19.10.0000104 .. 33112.0201

9022.19.90.00

9022.29.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gammaKelas   4811 :

Subkelas  48110 Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gamma:

Peralatan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta, gamma lainnya, termasuk bagian dan aksesori04 ..

26601Peralatan radiologi lainnya untuk industri & aplikasi secara ilmiah 9022.19.10.00002.. 33112.0299

9022.19.90.00

9022.29.00.00

26601Peralatan terapi untuk penggunaan lainnya 9022.19.10.00003 33112.0301

9022.19.90.00

9022.29.00.00

26601Peralatan lain yang didasarkan atas penggunaan radiasi dari subtansi
radioaktif

9022.19.10.00004 33112.0399

9022.19.90.00

9022.29.00.00

26601Spot film device 9022.90.10.00005 33112.0120

9022.90.90.00

26601Radiographic Intensifying Screen 9022.90.10.00006 33112.0123

9022.90.90.00

26601Powered Radiation Therapy Patient Support Assembly 9022.90.10.00007 33112.0124

9022.90.90.00

26601Light Beam Patient Position Indicator 9022.90.10.00008 33112.0125

9022.90.90.00

26601Meja dan panel kontrol sinar X 9022.90.10.00009 33112.0501

9022.90.90.00

26601Meja kursi pemeriksaan atau perawatan sinar X dan sejenisnya 9022.90.10.00010 33112.0502

9022.90.90.00

26601X-ray Screen 9022.90.10.00011 33112.0503

9022.90.90.00

26601Komponen peralatan sinar X lainnya 9022.90.10.00012 33112.0599

9022.90.90.00

26601Remote controlled radionuclide applicator system 9022.90.10.00013 33113.3205
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gammaKelas   4811 :

Subkelas  48110 Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gamma:

Peralatan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta, gamma lainnya, termasuk bagian dan aksesori04 ..

Remote controlled radionuclide applicator system 9022.90.90.00013..

26601Radiographic film/cassete changer programmer 9022.90.10.00014 33113.3203

9022.90.90.00

26601Cephalometer 9022.90.10.00015 33113.0502

9022.90.90.00

26601Perangkat tambahan radiologi lainnya 9022.90.10.00999 33112.0129

9022.90.90.00

26601Hasil ikutan/sisa industri peralatan yang didasarkan atas penggunaan
sinar X atau radiasi sinar alpa, beta serta gamma

-00098 .. -

Peralatan elektro-diagnostik, dan peralatan sinar ultra violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau
kedokteran hewan

Kelas   4812 :

Subkelas  48121 Peralatan elektro-diagnostik, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan:

Peralatan elektro-kardiograf01 ..

26602Electrocardiograph 9018.11.00.0000101 .. 33113.1312

26602Electro cardiograph electrode 9018.11.00.00002 33113.2712

26602Electrocardiograph lead switching adaptor 9018.11.00.00003 33113.1313

26602Electrocardiograph surface electrode tester 9018.11.00.00004 33113.1314

26602Apex cardiograph electrode 9018.11.00.00005 33113.2711

26602Apex cardiographic transducer 9018.11.00.00006 33113.1325

26602Ballistocardiograph 9018.11.00.00007 33113.1310

26602Phono cardiograph 9018.11.00.00008 33113.2713

26602Vectorcardiograph 9018.11.00.00009 33113.1315

26602Electrode recording catheter or electrode recording probe 9018.11.00.00010 33113.1301

26602Fiberoptic oximeter catheter 9018.11.00.00011 33113.1302

26602Indicator injector 9018.11.00.00012 33113.1303

26602Syringe actuator for an injector 9018.11.00.00013 33113.1304

26602External programmable pacemaker pulse generator 9018.11.00.00014 33113.1305
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan elektro-diagnostik, dan peralatan sinar ultra violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau
kedokteran hewan

Kelas   4812 :

Subkelas  48121 Peralatan elektro-diagnostik, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan:

Peralatan elektro-kardiograf01 ..

26602Biopotential amplifier and signal conditioner 9018.11.00.00015.. 33113.1306

26602Transduser signal amplifier and signal conditioner 9018.11.00.00016 33113.1307

26602Extravascular blood flow probe 9018.11.00.00017 33113.1308

26602Cardiac monitor (including cardio tathometer and rate alarm) 9018.11.00.00018 33113.1309

26602Medical cathode-ray tube display 9018.11.00.00019 33113.1316

26602Signal isolation system 9018.11.00.00020 33113.1317

26602Line isolation monitor 9018.11.00.00021 33113.1318

26602Portable leakage current alarm 9018.11.00.00022 33113.1319

26602Oximeter 9018.11.00.00023 33113.1320

26602Ear oximeter 9018.11.00.00024 33113.1321

26602Impedance phlebograph 9018.11.00.00025 33113.1322

26602Impedance plethysmograph 9018.11.00.00026 33113.1323

26602Paper chart recorder 9018.11.00.00027 33113.1324

26602Extravascular blood pressure transducer 9018.11.00.00028 33113.1326

26602Heart sound transducer 9018.11.00.00029 33113.1327

26602Catheter tipe presure transducer 9018.11.00.00030 33113.1328

26602Vessel occlusion transducer 9018.11.00.00031 33113.1330

26602Patient transducer and electrode cable (including connector) 9018.11.00.00032 33113.1331

26602Pacemaker charger 9018.11.00.00033 33113.1332

26602Cardiovascular permanent or temporary pacemaker electrode 9018.11.00.00034 33113.1333

26602Pacemaker test magnet 9018.11.00.00035 33113.1334

26602Pacemaker programmers 9018.11.00.00036 33113.1335

26602Cardiopulmonary by pass heart lung machine console 9018.11.00.00037 33113.1336

26602Cardiopulmonary by pass defoamer 9018.11.00.00038 33113.1337

26602Cardiopulmonary by pass heat exchanger 9018.11.00.00039 33113.1338

26602Cardiopulmonary by pass temperature controller 9018.11.00.00040 33113.1339
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan elektro-diagnostik, dan peralatan sinar ultra violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau
kedokteran hewan

Kelas   4812 :

Subkelas  48121 Peralatan elektro-diagnostik, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan:

Peralatan elektro-kardiograf01 ..

26602Cardiopulmonary by pass arterial line blood filter 9018.11.00.00041.. 33113.1340

26602Cardiopulmonary by pass pulsatile flow generator 9018.11.00.00042 33113.1341

26602Nonroller type cardiopulmonary by pass blood pump 9018.11.00.00043 33113.1342

26602Roller type cardiopulmonary by pass blood pump 9018.11.00.00044 33113.1343

26602Cardiopulmonary by pass pump speed control 9018.11.00.00045 33113.1344

26602Cardiopulmonary by pass in line blood gas sensor 9018.11.00.00046 33113.1345

26602External counter pulsating device 9018.11.00.00047 33113.13.47

26602External transcutaneous cardiac pacemaker (noninvasive) 9018.11.00.00048 33113.13.48

26602Arrhythmia detector and alarm 9018.11.00.00049 33113.2701

26602Blood pressure computer 9018.11.00.00050 33113.2702

26602Blood pressure alarm 9018.11.00.00051 33113.2703

26602Noninvasive blood pressure 9018.11.00.00052 33113.2704

26602Intracavitary phonocatheter system 9018.11.00.00053 33113.2705

26602Steerable catheter control system 9018.11.00.00054 33113.2706

26602Programmable diagnostic computer 9018.11.00.00055 33113.2707

26602Single function, pre programmed diagnostic computer 9018.11.00.00056 33113.2708

26602Densitometer 9018.11.00.00057 33113.2709

26602Cardiovascular blood flowmeter 9018.11.00.00058 33113.2710

26602Medical magnetic tape recorder 9018.11.00.00059 33113.2714

26602External pacemaker pulse generator 9018.11.00.00060 33113.2715

26602Implantable pacemaker pulse generator 9018.11.00.00061 33113.2716

26602Pacemaker generator function analyzer 9018.11.00.00062 33113.2717

26602Indirect pacemaker generator function 9018.11.00.00063 33113.2718

26602Pacemaker polymeric mesh bag 9018.11.00.00064 33113.2719

26602Pacemaker electrode function tester 9018.11.00.00065 33113.2720

26602Carotid sinus nerve stimulator 9018.11.00.00066 33113.2721
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan elektro-diagnostik, dan peralatan sinar ultra violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau
kedokteran hewan

Kelas   4812 :

Subkelas  48121 Peralatan elektro-diagnostik, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan:

Peralatan elektro-kardiograf01 ..

26602Cardiopulmonary bypass bubble detector 9018.11.00.00067.. 33113.2722

26602Cardiopulmonary baypass coronary pressure gauge 9018.11.00.00068 33113.2723

26602Cardiopulmonary baypass on-line blood gas monitor 9018.11.00.00069 33113.2724

26602Cardiopulmonary baypass level sensing monitor and/or control 9018.11.00.00070 33113.2725

26602Cardiopulmonary baypass oxygenator 9018.11.00.00071 33113.2726

26602Cardiopulmonary baypass intracardiac suction control 9018.11.00.00072 33113.2727

26602Intraluminal artery stripper 9018.11.00.00073 33113.2728

26602Patient care suction apparatus 9018.11.00.00074 33113.2729

26602External cardiac compressor 9018.11.00.00075 33113.2730

26602DCdefibrillator (including paddles) 9018.11.00.00076 33113.2731

26602Defibrillator tester 9018.11.00.00077 33113.2732

26602Compressible limb sleeve 9018.11.00.00078 33113.2733

26602Thermal regulating system 9018.11.00.00079 33113.2734

26602Automatic rotating tourniquet 9018.11.00.00080 33113.2735

26602External cardiac compressor 9018.11.00.00081 33113.13.46

26602Peralatan elektro-kardiograf lainnya 9018.11.00.00999 33113.1399
Peralatan scanning ultrasonik02 ..

26602Peralatan scanning USG 9018.12.00.0000102 .. -

26602Echocardiograph 9018.12.00.00002 33113.1311

26602Nonfetal ultrasonic monitor 9018.12.00.00003 33113.1807

26602Ultrasonic pulsed doppler imaging system 9018.12.00.00004 33113.1808

26602Ultrasonic pulsed echo imaging system 9018.12.00.00005 33113.1809

26602Ultrasonic transducer 9018.12.00.00006 33113.1329

26602Peralatan scanning ultrasonik lainnya 9018.12.00.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan elektro-diagnostik, dan peralatan sinar ultra violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau
kedokteran hewan

Kelas   4812 :

Subkelas  48121 Peralatan elektro-diagnostik, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan:

Peralatan penggambar resonansi magnetik03 ..

26602Magnetic resonance diagnostic device (MRI) 9018.13.00.0000103 .. 33113.1801

26602Peralatan penggambar magnetis lainnya 9018.13.00.00999 -
Peralatan scintigrafi04 ..

26602Peralatan scintigrafi 9018.14.00.0000104 .. -

26602Bone densitometer 9018.14.00.00002 33113.1802

26602Fluorescent scanner 9018.14.00.00003 33113.1804

26602Peralatan scintigrafi lainnya 9018.14.00.00999 -

26602Hasil ikutan/sisa industri peralatan elektro-diagnostik, yang digunakan
dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan

-00098 .. -

26602Peralatan elektro-diagnostik lainnya 9018.19.00.0000099 .. -

Subkelas  48122 Peralatan elektro-diagnostik, dan peralatan sinar ultra violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau
kedokteran hewan

:

26601Peralatan sinar ultra violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu
medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan

9018.20.00.0000001 .. -

26601Hasil ikutan/sisa industri peralatan elektro-diagnostik, dan peralatan sinar
ultra violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu medis, bedah,
perawatan gigi atau kedokteran hewan

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya (kecuali alat suntik, jarum dan sejenisnya), yang digunakan dalam kedokteran gigiKelas   4813 :

Subkelas  48130 Perlengkapan dan peralatan lainnya (kecuali alat suntik, jarum dan sejenisnya), yang digunakan dalam kedokteran gigi:

32509Mesin bor gigi 9018.41.00.0000001 .. 33113.1005
Peralatan dan perlengkapan perawatan gigi lainnya02 ..

32509Gingival fluid measurer 9018.49.00.0000102 .. 33113.0501

32509Lead-lined position indicator 9018.49.00.00002 33113.0503

32509Dental X-ray filingholder 9018.49.00.00003 33113.0504

32509Dental amalgam capsule 9018.49.00.00004 33113.0506

32509Preformed anchor 9018.49.00.00005 33113.0507

32509Resin applicator 9018.49.00.00006 33113.0508

32509Pricision attachment 9018.49.00.00007 33113.0509

32509Facebow 9018.49.00.00008 33113.0510

32509Gold or stainless steel cusp 9018.49.00.00009 33113.0513

32509Preformed cusp 9018.49.00.00010 33113.0514

32509Preformed clasp 9018.49.00.00011 33113.0515

32509OTC denture cleanser 9018.49.00.00012 33113.0516

32509Partially fabricated denture kit 9018.49.00.00013 33113.0518

32509Impression material 9018.49.00.00014 33113.0521

32509Polytetra fluoroethylene (PTFE) vitreous carbon material 9018.49.00.00015 33113.0522

32509Pantograph 9018.49.00.00016 33113.0525

32509Retentive and splinting pin 9018.49.00.00017 33113.0526

32509Bracket adhesive resin and tooth conditioner 9018.49.00.00018 33113.0527

32509Root canal post 9018.49.00.00019 33113.0528

32509Endodontic paper point 9018.49.00.00020 33113.0529

32509Endodontic silver point 9018.49.00.00021 33113.0530

32509Endodontic stabilizing splint 9018.49.00.00022 33113.0531

32509Backing and facing for an artificial tooth 9018.49.00.00023 33113.0532

32509Bone cutting instrument and accessories 9018.49.00.00024 33113.0533

32509Gas powered jet injector 9018.49.00.00025 33113.0534

32509Spring powered jet injector 9018.49.00.00026 33113.0535
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya (kecuali alat suntik, jarum dan sejenisnya), yang digunakan dalam kedokteran gigiKelas   4813 :

Subkelas  48130 Perlengkapan dan peralatan lainnya (kecuali alat suntik, jarum dan sejenisnya), yang digunakan dalam kedokteran gigi:

Peralatan dan perlengkapan perawatan gigi lainnya02 ..

32509Dental diamond instrument 9018.49.00.00027.. 33113.0536

32509Dental hand instrument 9018.49.00.00028 33113.0537

32509Intraoral ligature and wire lock 9018.49.00.00029 33113.0538

32509Bone plate 9018.49.00.00030 33113.0539

32509Intraosseous fixation screw or wire 9018.49.00.00031 33113.0540

32509Orthodontic appliance and accessories 9018.49.00.00032 33113.0541

32509Extraoral orthodontic headgear 9018.49.00.00033 33113.0542

32509Abrasive device and acessories 9018.49.00.00034 33113.0543

32509Oral cavity abrasive polishing agent 9018.49.00.00035 33113.0544

32509Base plate shellac 9018.49.00.00036 33113.0545

32509Dental floss 9018.49.00.00037 33113.0546

32509Impression tube 9018.49.00.00038 33113.0547

32509Massaging pick or tip for oral hygiene 9018.49.00.00039 33113.0548

32509Silicate protector 9018.49.00.00040 33113.0549

32509Cartridge syringe 9018.49.00.00041 33113.0550

32509Disposable fluoride tray 9018.49.00.00042 33113.0551

32509Ultraviolet activator for poly merization 9018.49.00.00043 33113.1001

32509Airbrush 9018.49.00.00044 33113.1002

32509Anesthetic warmer 9018.49.00.00045 33113.1003

32509Ultraviolet detector 9018.49.00.00046 33113.1004

32509Pulp tester 9018.49.00.00047 33113.2401

32509Electrode gel for pulp tester 9018.49.00.00048 33113.2402

32509Caries ditection device 9018.49.00.00049 33113.2403

32509Preformed clasp 9018.49.00.00050 25209.0213

32509OTC denture reliner 9018.49.00.00051 25209.0214

32509Temporary crown and bridge resin 9018.49.00.00052 25209.0215

32509Orthodantic plastic bracket 9018.49.00.00053 25209.0216
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya (kecuali alat suntik, jarum dan sejenisnya), yang digunakan dalam kedokteran gigiKelas   4813 :

Subkelas  48130 Perlengkapan dan peralatan lainnya (kecuali alat suntik, jarum dan sejenisnya), yang digunakan dalam kedokteran gigi:

Peralatan dan perlengkapan perawatan gigi lainnya02 ..

32509Preformed tooth positioner 9018.49.00.00054.. 25209.0217

32509Teething ring 9018.49.00.00055 25209.0218

32509Preformed impression xray 9018.49.00.00056 25209.0219

32509Peralatan dan perlengkapan perawatan gigi lainnya ytdl 9018.49.00.00999 33113.0599

32509Hasil ikutan/sisa industri perlengkapan dan peralatan gigi lainnya ytdl -00098 .. -

Pensteril medis, bedah atau laboratoriumKelas   4814 :

Subkelas  48140 Pensteril medis, bedah atau laboratorium:

32502Pensteril medis, bedah atau laboratorium 8419.20.00.0000001 .. -

32502Hasil ikutan/sisa industri pensteril medis, bedah atau laboratorium -00098 .. -

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

32502Alat suntik, dengan atau tanpa jarum baik yang permanen atau yang
sekali pakai

9018.31.10.0000001 .. -

9018.31.90.00
Jarum logam berbentuk tabung dan jarum untuk menjahit luka02 ..

32502Jarum logam berbentuk pipa jarum untuk menjahit luka 9018.32.00.0000102 .. 36999.0706

32502Jarum untuk keperluan kesehatan lainnya 9018.39.90.00002 36999.0707
Kateter03 ..

32502Biliary catheter 9018.39.10.0000103 .. 25209.0222

32502Continent ileastomy catheter 9018.39.10.00002 25209.0223

32502Suprapubic urological catheter 9018.39.10.00003 25209.0224

32502Urological catheter 9018.39.10.00004 25209.0225

32502Ventricular catheter 9018.39.10.00005 25209.0259

32502Intravascular occluding catheter 9018.39.10.00006 25209.0260

32502Embolectomy catheter 9018.39.10.00007 25209.0250
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Kateter03 ..

32502Septostomy catheter 9018.39.10.00008.. 25209.0251

32502Anesthesia conduction catheter 9018.39.10.00009 25209.0252

32502Nasal oxygen catheter 9018.39.10.00010 25209.0254

32502Cardiopulmorary by pass vasculer catheter, cannula or tubing 9018.39.10.00011 25209.0249

32502Introduction/drainage catheter and accessories 9018.39.10.00012 25209.0256

32502Kateter lainnya 9018.39.10.00999 -
Cannulae dan sejenisnya04 ..

32502Nasal oxygen cannula 9018.39.90.0000104 .. 25209.0253

32502Ventricular cannula 9018.39.90.00002 25209.0258

32502Cannulae dan sejenisnya lainnya ytdl 9018.39.90.00999 -
Instrumen dan peralatan oftalmik ytdl05 ..

32502Enthyscope 9018.50.00.0000105 .. 33113.2801

32502Keratoscope 9018.50.00.00002 33113.2802

32502Retinascope 9018.50.00.00003 33113.2803

32502Spectacle dissociation 9018.50.00.00004 33113.2804

32502Transilluminator 9018.50.00.00005 33113.2805

32502Powered Corneal burr 9018.50.00.00006 33113.2806

32502Ophthalmic electrolysis unit 9018.50.00.00007 33113.2807

32502Keratome 9018.50.00.00008 33113.2808

32502Operating headlamp 9018.50.00.00009 33113.2809

32502Electric vision aid 9018.50.00.00010 33113.2810

32502Image intensification vision aid 9018.50.00.00011 33113.2811

32502Cornea electrode 9018.50.00.00012 33113.1401

32502Visual field laser instrument 9018.50.00.00013 33113.1402

32502Monitor gerakan mata 9018.50.00.00014 33113.1403

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012366

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Instrumen dan peralatan oftalmik ytdl05 ..

32502Ophthalmoscape 9018.50.00.00015.. 33113.1404

32502AC powered photostimulator 9018.50.00.00016 33113.1405

32502Ophthalmic preamplifier 9018.50.00.00017 33113.1406

32502Ophthalmic isotope uptake probe 9018.50.00.00018 33113.1407

32502Ophthalmic refractometer 9018.50.00.00019 33113.1408

32502AC powered slitlamp biomicroscope 9018.50.00.00020 33113.1409

32502Radiofrequency electrosurgical cautery apparatus 9018.50.00.00021 33113.1410

32502Thermal cautery unit 9018.50.00.00022 33113.1411

32502Vitreous aspiration and cutting instrument 9018.50.00.00023 33113.1412

32502Cryophthalmic unit 9018.50.00.00024 33113.1413

32502Intraocular pressure measuring device 9018.50.00.00025 33113.1414

32502Ophthalmic laser 9018.50.00.00026 33113.1415

32502Nd : YAG laser for posterior capsulotomy 9018.50.00.00027 33113.1416

32502Electronic metal locator 9018.50.00.00028 33113.1417

32502AC powered magnet 9018.50.00.00029 33113.1418

32502Phacofragmentation system 9018.50.00.00030 33113.1419

32502Ophthalmic beta radiation source 9018.50.00.00031 33113.1420

32502Contact lens heat disinfection unit 9018.50.00.00032 33113.1421

32502Peralatan dan perlengkapan perawatan mata lainnya 9018.50.00.00999 33113.1499
Peralatan dan perlengkapan anestesi06 ..

32502Powered algesimeter 9018.90.90.0000106 .. 33113.0801

32502Indwelling blood oxythemoglobin concentration analyzer 9018.90.90.00002 33113.0802

32502Indwelling blood carbon dioxide partial pressure (PCO2) analyzer 9018.90.90.00003 33113.0803

32502Indwelling blood hydrogen ion concentration (pH) analyzer 9018.90.90.00004 33113.0804

32502Indwelling blood oxygen partial pressure (PO2) analyzer 9018.90.90.00005 33113.0805
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan anestesi06 ..

32502Carbon dioxide gas analyzer 9018.90.90.00006.. 33113.0806

32502Halothane gas analyzer 9018.90.90.00007 33113.0807

32502Nitrous oxide gas analyzer 9018.90.90.00008 33113.0808

32502Oxygen uptake computer 9018.90.90.00009 33113.0809

32502Esophageal stethoscope with electrical conductors 9018.90.90.00010 33113.0810

32502Lung water monitor 9018.90.90.00011 33113.0811

32502Cutaneous oxygen monitor 9018.90.90.00012 33113.0812

32502Electrical peripheral nerve stimulator 9018.90.90.00013 33113.0813

32502Differential pressure transducer 9018.90.90.00014 33113.0814

32502Gas flow transducer 9018.90.90.00015 33113.0815

32502Gas pressure transducer 9018.90.90.00016 33113.0816

32502Anesthesia breathing circuit 9018.90.90.00017 33113.0817

32502Breathing circuit circulator 9018.90.90.00018 33113.0818

32502Breathing system heater 9018.90.90.00019 33113.0819

32502Electroanesthesia apparatus 9018.90.90.00020 33113.0820

32502Gas scavenging apparatus 9018.90.90.00021 33113.0821

32502Portable oxygen generator 9018.90.90.00022 33113.0822

32502Respiratory gas humidifier 9018.90.90.00023 33113.0823

32502Therapeutic humudifier for home use 9018.90.90.00024 33113.0824

32502Hyperbaric chamber 9018.90.90.00025 33113.0825

32502Powered percussor 9018.90.90.00026 33113.0826

32502Electrically powered oxygen tent 9018.90.90.00027 33113.0827

32502Argon gas analyzer 9018.90.30.00028 33113.2101

32502Predictive pulmonary-function value calculator 9018.90.30.00029 33113.2102

32502Diagnostic pulmonary-function interpretation calculator 9018.90.30.00030 33113.2103
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan anestesi06 ..

32502Manual algesimeter 9018.90.90.00031.. 33113.0201

32502Arterial blood sampling kit 9018.90.90.00032 33113.0202

32502Carbon dioxide gas analyzer 9018.90.90.00033 33113.0203

32502Carbon monoxide gas analizer 9018.90.90.00034 33113.0204

32502Enflurane gas analizer 9018.90.90.00035 33113.0205

32502Gas collection vessel 9018.90.90.00036 33113.0206

32502Halothane gas analizer 9018.90.90.00037 33113.0207

32502Pressure plethysmograph 9018.90.90.00038 33113.0208

32502Volume plethysmograph 9018.90.90.00039 33113.0209

32502Inspiratory airway pressure meter 9018.90.90.00040 33113.0210

32502Rhinoanemometer 9018.90.90.00041 33113.0211

32502Diagnostic spirometer 9018.90.90.00042 33113.0212

32502Gas volume calibrator 9018.90.90.00043 33113.0213

32502Esophageal stethoscope 9018.90.90.00044 33113.0214

32502Stethoscope head 9018.90.90.00045 33113.0215

32502Switching value (ploss) 9018.90.90.00046 33113.0216

32502Ultrasonic air embolism monitor 9018.90.90.00047 33113.0217

32502Bourdon gauge flowmetter 9018.90.90.00048 33113.0218

32502Uncompensated thorpe tube-flowmeter 9018.90.90.00049 33113.0219

32502Compensated thorpe tube flowmeter 9018.90.90.00050 33113.0220

32502Gas Calibration flowmeter 9018.90.90.00051 33113.0221

32502Breathing frequency monitor 9018.90.90.00052 33113.0222

32502Pneumotachometer 9018.90.90.00053 33113.0223

32502Airway pressure monitor 9018.90.90.00054 33113.0224

32502Gas pressure gauge 9018.90.90.00055 33113.0225
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan anestesi06 ..

32502Gas gauge calibrator 9018.90.90.00056.. 33113.0226

32502Pressure regulator 9018.90.90.00057 33113.0227

32502Nasopharyngeal airway 9018.90.90.00058 33113.0228

32502Oropharyngeal airway 9018.90.90.00059 33113.0229

32502Anesthesia conduction catheter 9018.90.90.00060 33113.0230

32502Anesthesia conduction filter 9018.90.90.00061 33113.0231

32502Anesthesia conduction kit 9018.90.90.00062 33113.0232

32502Laryngotracheal topical anesthesia applicator 9018.90.90.00063 33113.0233

32502Breathing circuit bacterical filter 9018.90.90.00064 33113.0235

32502Breathing tube support 9018.90.90.00065 33113.0236

32502Carbon dioxide absorbent 9018.90.90.00066 33113.0237

32502Carbon dioxide absorber 9018.90.90.00067 33113.0238

32502Reservoir bag 9018.90.90.00068 33113.0239

32502Breathing gas mixer 9018.90.90.00069 33113.0240

32502Ether hook 9018.90.90.00070 33113.0243

32502Flexible laryngoscope 9018.90.90.00071 33113.0244

32502Rigid laryngoscope 9018.90.90.00072 33113.0245

32502Membrane lung for long-term pulmonary support 9018.90.90.00073 33113.0252

32502Nebulizer 9018.90.90.00074 33113.0253

32502Medicinal monventilatory nebulizer (atomizer) 9018.90.90.00075 33113.0254

32502Esophageal obturator 9018.90.90.00076 33113.0255

32502Portable liquid oxigen unit 9018.90.90.00077 33113.0256

32502Rebreathing divice 9018.90.90.00078 33113.0257

32502Nonpowered oxigen tent 9018.90.90.00079 33113.0258

32502Bronchial tube 9018.90.90.00080 33113.0259
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan anestesi06 ..

32502Tracheal  tube 9018.90.90.00081.. 33113.0260

32502Tracheal/brochial differential 9018.90.90.00082 33113.0261

32502Ventilation tube 9018.90.90.00083 33113.0262

32502Inflatable tracheal tube cuff 9018.90.90.00084 33113.0263

32502Cuff spreader 9018.90.90.00085 33113.0264

32502Tracheal tube fixation device 9018.90.90.00086 33113.0265

32502Tube introduction forceps 9018.90.90.00087 33113.0266

32502Tracheal tube stylet 9018.90.90.00088 33113.0267

32502Tracheal tube cleaning brush 9018.90.90.00089 33113.0268

32502Tracheostomy tube and tube cuff 9018.90.90.00090 33113.0269

32502Airway connector 9018.90.90.00091 33113.0270

32502Dental protector 9018.90.90.00092 33113.0271

32502Nonrebreathing value 9018.90.90.00093 33113.0272

32502Manual emergency ventilator 9018.90.90.00094 33113.0273

32502Ventilator tubing 9018.90.90.00095 33113.0274

32502Tee drain (water trap) 9018.90.90.00096 33113.0275

32502Cardiopulmonary emergency cart 9018.90.90.00097 33113.0277

32502Nose clip 9018.90.90.00098 33113.0278

32502Anesthetic stool 9018.90.90.00099 33113.0279

32502Tracheobronchial suction catheter 9018.90.90.00100 33113.0280

32502Medical gas yoke assembly 9018.90.90.00101 33113.0282

32502Peralatan dan perlengkapan anestesi lainnya 9018.90.20.00999 33113.0899

9018.90.30.0033113.2199

9018.90.90.00-
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan neurologi07 ..

32502Echoencephalograph 9018.90.90.0000107 .. 33113.1501

32502Electro conductive media 9018.90.90.00002 33113.1502

32502Cortical electrode 9018.90.90.00003 33113.1503

32502Cutaneous electrode 9018.90.90.00004 33113.1504

32502Depth electrode 9018.90.90.00005 33113.1505

32502Nasopharyngeal electrode 9018.90.90.00006 33113.1506

32502Needle electrode 9018.90.90.00007 33113.1507

32502Electroencephalograph 9018.90.90.00008 33113.1508

32502Electroencephalograph  electrode/ lead tester 9018.90.90.00009 33113.1509

32502Electroencephalogram (EEG) signal spectrum analyzer 9018.90.90.00010 33113.1510

32502Electroencephalograph test signal generator 9018.90.90.00011 33113.1511

32502Nystagmograph 9018.90.90.00012 33113.1512

32502Neurological endoscope 9018.90.90.00013 33113.1513

32502Galvanic skin response measurement device 9018.90.90.00014 33113.1514

32502Nerve conduction velocity mea surement device 9018.90.90.00015 33113.1515

32502Skin potential measurement device 9018.90.90.00016 33113.1516

32502Powered direct contact temperature measurement device 9018.90.90.00017 33113.1517

32502Alphamonitor 9018.90.90.00018 33113.1518

32502Intracranial pressure monitoring device 9018.90.90.00019 33113.1519

32502Rheoencephalograph 9018.90.90.00020 33113.1520

32502Physiological signal amplifier 9018.90.90.00021 33113.1521

32502Physiological signal caonditioner 9018.90.90.00022 33113.1522

32502Electroencephalogram (EEG) telemetry system 9018.90.90.00023 33113.1523

32502Evoked response electrical stimulator 9018.90.90.00024 33113.1524

32502Evoked response photic stimulator 9018.90.90.00025 33113.1525

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012372

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan neurologi07 ..

32502Evoked response auditory   stimulator 9018.90.90.00026.. 33113.1526

32502Ultrasonic scanner calibration test block 9018.90.90.00027 33113.1527

32502Powered compound cranial drills, burrs trephines, and their accessories 9018.90.90.00028 33113.1528

32502Powered simple cranial drills, burrs trephines, and their accessories 9018.90.90.00029 33113.1529

32502Electric cranial drill motor 9018.90.90.00030 33113.1530

32502Radiofrequency lesion generator 9018.90.90.00031 33113.1531

32502Radiofrequency lesion probe 9018.90.90.00032 33113.1532

32502Powered roungeur 9018.90.90.00033 33113.1533

32502Biofeedback device 9018.90.90.00034 33113.1534

32502Aversive conditioning device 9018.90.90.00035 33113.1535

32502Lesion temperature monitor 9018.90.90.00036 33113.1536

32502Cranial electritherapy stimulator 9018.90.90.00037 33113.1537

32502External functional neuromuscular stimulator 9018.90.90.00038 33113.1538

32502Implanted cerebellar stimulator 9018.90.90.00039 33113.1539

32502Implanted diaphragmatic/phrenicnerve stimulator 9018.90.90.00040 33113.1540

32502Implanted intracerebral/subcor tical  stimulator for pain relief 9018.90.90.00041 33113.1541

32502Implanted spinal cord stimulator for bladder evacuation 9018.90.90.00042 33113.1542

32502Implanted neuromuscular stimulator 9018.90.90.00043 33113.1543

32502Implanted peripheral nerve stimulator for pain relief 9018.90.90.00044 33113.1544

32502Implanted spinal cord stimulator for pain relief 9018.90.90.00045 33113.1545

32502Transcutaneous electrical nerve stimulator for pain relief 9018.90.90.00046 33113.1546

32502Electroconvulsive therapy device 9018.90.90.00047 33113.1547

32502Powered direct-contact temperature measurement device 9018.90.30.00048 33113.2901

32502Evoked response photic stimulator 9018.90.30.00049 33113.2902

32502Peralatan dan perlengkapan neurologi lainnya 9018.90.20.00999 33113.2999
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan neurologi07 ..

Peralatan dan perlengkapan neurologi lainnya 9018.90.30.00999.. 33113.1599

9018.90.90.00-
Peralatan dan perlengkapan perawatan telinga, hidung & tenggorokan08 ..

32502Audiometer 9018.90.30.0000108 .. 33113.3301

9018.90.90.0033113.1901

32502Set kalibrasi audiometer 9018.90.30.00002 33113.3302

9018.90.90.0033113.1902

32502Auditory impedance tester 9018.90.30.00003 33113.3303

32502Electronic noise generator for audiometrik testing 9018.90.30.00004 33113.3304

32502Gustometer 9018.90.30.00005 33113.3305

32502Tinnitus masker 9018.90.30.00006 33113.3310

32502Ear, nose and throat electric or pneumatic surgical drill 9018.90.90.00007 33113.1906

32502Ear, nose and throat fiberoptic light source and carrier 9018.90.90.00008 33113.1907

32502Microsurgical argon laser 9018.90.90.00009 33113.1908

32502Ear, nose and throat microsurgical carbon dioxide laser 9018.90.90.00010 33113.1909

32502Electroglottograph 9018.90.90.00011 33113.1904

32502Surgical nerve stimulator/locator 9018.90.90.00012 33113.1905

32502Peralatan dan perlengkapan perawatan telinga, hidung & tenggorokan
lainnya

9018.90.20.00999 33113.1999

9018.90.30.0033113.3399

9018.90.90.00-
Peralatan dan perlengkapan gastroenterologi urologi09 ..

32502Urine flow or volume measuring system 9018.90.90.0000109 .. 33113.0901

32502Stomach ph electrode 9018.90.90.00002 33113.2301

32502Urodynamics measrement system 9018.90.90.00003 33113.2302

32502Gastrointestinal motility monitoring system 9018.90.90.00004 33113.2303
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan gastroenterologi urologi09 ..

32502Enuresis alarm 9018.90.90.00005.. 33113.0902

32502Endoscopic electrosurgical unit and accessories 9018.90.90.00006 33113.0903

32502Gastroenterology-urology evacuator 9018.90.90.00007 33113.0904

32502Electrohydraulic lithoriptor 9018.90.90.00008 33113.0905

32502Gastroenterology-urology fiberoptic retractor 9018.90.90.00009 33113.0906

32502Water jet renal stone dislodger system 9018.90.90.00010 33113.0907

32502Non implanted electrical conti nence device 9018.90.90.00011 33113.0908

32502Sorbent regenarated dialysate delivery system for hemodialysis 9018.90.90.00012 33113.0909

32502Peritoneal dialysis system and accessories 9018.90.90.00013 33113.0910

32502Water purification system for hemodialysis 9018.90.90.00014 33113.0911

32502Hemodialysis system and accessories 9018.90.90.00015 33113.0912

32502Isolated kidney perfusion and transport system and accessories 9018.90.90.00016 33113.0913

32502Dry heat sterilizer 9018.90.90.00017 33113.0939

32502Gastroenterologi-urologi biopsy instrument 9018.90.90.00018 33113.0402

32502Endoscope and accessories 9018.90.90.00019 33113.0403

32502Penile, inflatable implant 9018.90.90.00020 33113.0404

32502Penile, rigiditi implant 9018.90.90.00021 33113.0405

32502Fiberoptic light ureteral catheter 9018.90.90.00022 33113.0406

32502Colostomy rod 9018.90.90.00023 33113.0407

32502Hemorrhoidal ligator 9018.90.90.00024 33113.0408

32502Mechanical lithotriptor 9018.90.90.00025 33113.0409

32502Ribdam 9018.90.90.00026 33113.0410

32502Interlocking urethral sound 9018.90.90.00027 33113.0411

32502Ureteral stent 9018.90.90.00028 33113.0412

32502Ureteral stone dislodger 9018.90.90.00029 33113.0413
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan gastroenterologi urologi09 ..

32502Manual gastroenterology-urology surgical instrument and accessories 9018.90.90.00030.. 33113.0414

32502Urethrotome 9018.90.90.00031 33113.0415

32502Urological clamp for males 9018.90.90.00032 33113.0416

32502Enema kit 9018.90.90.00033 33113.0417

32502Urine collector and accessories 9018.90.90.00034 33113.0418

32502Implanted mechanical/hydraulic urinary continence device 9018.90.90.00035 33113.0419

32502Esophageal dilator 9018.90.90.00036 33113.0420

32502Rectal dilator 9018.90.90.00037 33113.0421

32502Ureteral dilator 9018.90.90.00038 33113.0422

32502Urethral dilator 9018.90.90.00039 33113.0423

32502Blood access device and accessories 9018.90.90.00040 33113.0424

32502Hemodialyzer with disposable insert (kill type) 9018.90.90.00041 33113.0425

32502High permeability hemodialysis system 9018.90.90.00042 33113.0426

32502Sorbent hemoperfusion system 9018.90.90.00043 33113.0427

32502Ostomy irrigator 9018.90.90.00044 33113.0428

32502Ostomy pouch and accessories 9018.90.90.00045 33113.0429

32502Protective garment for inconti nence 9018.90.90.00046 33113.0430

32502Peritoneo-venous shunt 9018.90.90.00047 33113.0431

32502Hernia support 9018.90.90.00048 33113.0432

32502Gastrointestinal tube and accessories 9018.90.90.00049 33113.0433

32502Implanted electrical urinary continence device 9018.90.30.00050 33113.2304

32502Clinical electronic thermometer 9018.90.30.00051 33113.2308

32502Peralatan dan perlengkapan gastroentorologi dan urologi lainnya 9018.90.20.00999 33113.0499

9018.90.30.0033113.0999

9018.90.90.0033113.2399
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan hematologi dan patologi10 ..

32502Tissue processing equipment 9018.90.90.0000110 .. 33113.0601

32502Specimen transport and storage container 9018.90.90.00002 33113.0602

32502Bleeding time device 9018.90.90.00003 33113.0603

32502Capillary blood collection tube 9018.90.90.00004 33113.0604

32502Manual blood cell counting device 9018.90.90.00005 33113.0605

32502Occult blood test 9018.90.90.00006 33113.0606

32502Osmotic fragility test 9018.90.90.00007 33113.0607

32502Platelet adhesion test 9018.90.90.00008 33113.0608

32502Platelet aggregometer 9018.90.90.00009 33113.0609

32502Erythrocyte sedimentation ratetest 9018.90.90.00010 33113.0610

32502Device for sealing microsections 9018.90.30.00011 33113.2501

32502Automated tissue processor 9018.90.30.00012 33113.2502

32502Automated cell counter 9018.90.30.00013 33113.2503

32502Automated blood cell diluting apparatus 9018.90.30.00014 33113.2504

32502Automated differential cell counter 9018.90.30.00015 33113.2505

32502Automated cell locating device 9018.90.30.00016 33113.2506

32502Coagulation instrument 9018.90.30.00017 33113.2507

32502Multipurpose system for in vitro coagulation studies 9018.90.30.00018 33113.2508

32502Automated hematrocit instrument 9018.90.30.00019 33113.2509

32502Automated hemaglobin system 9018.90.30.00020 33113.2510

32502Automated heparin analyzer 9018.90.30.00021 33113.2511

32502Automated platelet aggregation system 9018.90.30.00022 33113.2512

32502Automated sedimentation rate device 9018.90.30.00023 33113.2513

32502Automated slide spinner 9018.90.30.00024 33113.2514

32502Blood volume measuring device 9018.90.30.00025 33113.2515
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan hematologi dan patologi10 ..

32502Hemalocrit measuring device 9018.90.30.00026.. 33113.2516

32502Cytocentrifuge 9018.90.90.00027 33113.1101

32502Automated slide stainer 9018.90.90.00028 33113.1102

32502Microsedimentation centrifuge 9018.90.90.00029 33113.1103

32502Peralatan hematologi dan patologi  lainnya 9018.90.20.00999 33113.1199

9018.90.30.0033113.0699

9018.90.90.0033113.2599
Peralatan dan perlengkapan imunologi dan mikrobiologi11 ..

32502Antimicrobial susceptibility test disc 9018.90.90.0000111 .. 33113.0701

32502Manual colory counter 9018.90.90.00002 33113.0703

32502Quality control kit for culture media 9018.90.90.00003 33113.0704

32502Microtiter diluting and dispen sing device 9018.90.90.00004 33113.0705

32502Gas-generating device 9018.90.90.00005 33113.0706

32502Microorganism differentiation and identification device 9018.90.90.00006 33113.0707

32502Automated zone reader 9018.90.90.00007 33113.0708

32502Microbiological specimen collec tion and transport device 9018.90.90.00008 33113.0709

32502Microbial growth monitor 9018.90.90.00009 33113.1201

32502Woods fluorescent lamp 9018.90.90.00010 33113.1202

32502Peralatan dan perlengkapan imunologi dan mikro biologi lainnya 9018.90.20.00999 33113.1299

9018.90.30.0033113.0799

9018.90.90.0033113.2600
Peralatan dan perlengkapan obstetrik dan ginekologi12 ..

32502Fetal cardiac monitor 9018.90.90.0000112 .. 33113.1601

32502Fetal electroencephalographic monitor 9018.90.90.00002 33113.1602

32502Fetal scalp circular (spiral) electrode and applicator 9018.90.90.00003 33113.1604
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan obstetrik dan ginekologi12 ..

32502Fetal scalp clip electrode and applicator 9018.90.90.00004.. 33113.1605

32502Obstetric ultrasonic transduceur and accessories 9018.90.90.00005 33113.1606

32502Telethermographic system 9018.90.90.00006 33113.1607

32502Liquid crystal thermographic system 9018.90.90.00007 33113.1608

32502Endoscopic electrocautery and accessories 9018.90.90.00008 33113.1609

32502Gynecologic electrocautery and accessories 9018.90.90.00009 33113.1610

32502Powered breast pump 9018.90.90.00010 33113.1611

32502Unipolar endoscopic coagulator cutter and accessories 9018.90.90.00011 33113.1612

32502Bipolar endoscopic coagulator cutter and accessories 9018.90.90.00012 33113.1613

32502Gynecologic surgical laser 9018.90.90.00013 33113.1614

32502Powered vaginal muscle stimulator for therapeutic use 9018.90.90.00014 33113.1615

32502Genital vibrator for therapeutic use 9018.90.90.00015 33113.1616

32502Viscometer  for cervical mucus 9018.90.30.00016 33113.3001

32502Colposcope 9018.90.30.00017 33113.3002

32502Culdoscope and accessories 9018.90.30.00018 33113.3003

32502Transcervical endoscope (amnioscope) and accessories 9018.90.30.00019 33113.3004

32502Hysteroscope and accessories 9018.90.30.00020 33113.3005

32502Gynecologic laparoscope and accessories 9018.90.30.00021 33113.3006

32502obtetric data analyzer 9018.90.30.00022 33113.3007

32502Obtetric gynecologic ultrasonic imager 9018.90.30.00023 33113.3008

32502Fetal phonocardiographic monitor and accessories 9018.90.30.00024 33113.3009

32502Powered breast pump 9018.90.30.00025 33113.3010

32502Peralatan dan perlengkapan obstetrik dan ginekologi lainnya 9018.90.20.00999 33113.3099

9018.90.30.0033113.1699

9018.90.90.00-
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan bedah13 ..

32502Speculum and accessories 9018.90.90.0000113 .. 33113.0301

32502Surgical mesh 9018.90.90.00002 33113.0302

32502Polytetrafluoroethylene with carbon fibers composite implant material 9018.90.90.00003 33113.0303

32502External facial fracture fixation appliance 9018.90.90.00004 33113.0305

32502External prosthesis adhesive 9018.90.90.00005 33113.0306

32502External aesthetic restoration prothesis 9018.90.90.00006 33113.0307

32502Inflatable extremity splint 9018.90.90.00007 33113.0308

32502Noninflatable extremity splint 9018.90.90.00008 33113.0309

32502Surgical apparel 9018.90.90.00009 33113.0310

32502Organ bag 9018.90.90.00010 33113.0311

32502Implantable clip 9018.90.90.00011 33113.0312

32502Surgical drape and drape accessories 9018.90.90.00012 33113.0313

32502Nonabsorbable gauze for internal use 9018.90.90.00013 33113.0314

32502Skin marker 9018.90.90.00014 33113.0315

32502Nonpowered single patient, portable suction apparatus 9018.90.90.00015 33113.0316

32502Implantable staple 9018.90.90.00016 33113.0317

32502Removable skin staple 9018.90.90.00017 33113.0318

32502Removable skin clip 9018.90.90.00018 33113.0319

32502Manual surgical instrument for general use 9018.90.90.00019 33113.0320

32502Suture retention device 9018.90.90.00020 33113.0321

32502Nonpneumatic tourniquet 9018.90.90.00021 33113.0323

32502Pneumatic tourniquet 9018.90.90.00022 33113.0324

32502Cryosurgical unit and accessories 9018.90.90.00023 33113.2001

32502Electrosurgical cutting and coagulation device and accessories 9018.90.90.00024 33113.2002

32502Powered suction pump 9018.90.90.00025 33113.2003
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Peralatan dan perlengkapan bedah13 ..

32502Laser surgical instrument 9018.90.90.00026.. 33113.2004

32502Air-handling apparatus for a surgical operating room 9018.90.90.00027 33113.2005

32502Needle type epilator 9018.90.90.00028 33113.2006

32502Tweezer type epilator 9018.90.90.00029 33113.2007

32502Peralatan dan perlengkapan bedah  lainnya 9018.90.20.00999 33113.2200

9018.90.30.00

9018.90.90.00

32502Peralatan dan perlengkapan perawatan hewan 9018.90.20.0000014 .. 33113.3400

9018.90.30.00

9018.90.90.00
Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan lainnya ytdl15 ..

32502Powered wheeled stretcher 9018.90.30.0000115 .. 33119.0101

32502Powered enviroumental countrol system 9018.90.30.00002 33119.0102

32502Diagnostic electromyograph 9018.90.90.00003 33119.0201

32502Powered reflex hammer 9018.90.90.00004 33119.0202

32502Force measuring platform 9018.90.90.00005 33119.0203

32502Intermittent pressure measurement system 9018.90.90.00006 33119.0204

32502Miniature pressure transducer 9018.90.90.00007 33119.0205

32502Diagnostic muscle stimulator 9018.90.90.00008 33119.0206

32502Microwave diathermy 9018.90.90.00009 33119.0212

32502Shortwave diathermy 9018.90.90.00010 33119.0213

32502Ultrasonic diathermy 9018.90.90.00011 33119.0214

32502Powered exercise equipment 9018.90.90.00012 33119.0215

32502Powered finger exerciser 9018.90.90.00013 33119.0216

32502Infrared lamp 9018.90.90.00014 33119.0217
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan lainnya ytdl15 ..

32502Iontophoresis device 9018.90.90.00015.. 33119.0218

32502Powered external limb overload warning device 9018.90.90.00016 33119.0219

32502Powered heating pad 9018.90.90.00017 33119.0222

32502Powered muscle stimulator 9018.90.90.00018 33119.0223

32502Ultrasound and muscle stimulator 9018.90.90.00019 33119.0224

32502Power traclion equipment 9018.90.90.00020 33119.0225

32502Powered heating unit 9018.90.90.00021 33119.0226

32502Therapeutic vibrator 9018.90.90.00022 33119.0227

32502Ophthalmic eye smeld 9018.90.90.00023 25209.0202

32502Flotation cushion plastic 9018.90.90.00024 25209.0212

32502Pelindung puting susu 9018.90.90.00025 25209.0234

32502Middle ear mold 9018.90.90.00026 25209.0236

32502Earphone cushion for audiometric testing 9018.90.90.00027 25209.0235

32502Plastic surgery kit and accessories 9018.90.90.00028 25209.0239

32502Alat diagnostik 9018.90.90.00029 25209.0263

32502Infusion set 9018.90.90.00030 25209.0264

32502Alat optik 9018.90.90.00031 25209.0266

32502Blood taking set 9018.90.90.00032 25209.0268

32502Pouring bag 9018.90.90.00033 25209.0269

32502Bed patient monitor 9018.90.30.00034 33111.0301

32502Electronic monitor for grafity flow infusion systems 9018.90.30.00035 33111.0302

32502Electronic patient scale 9018.90.30.00036 33111.0303

32502Clinical electronic thermometer 9018.90.30.00037 33111.0304

32502Neonatal incubator 9018.90.30.00038 33111.0305

32502Neonatal transport incubator 9018.90.30.00039 33111.0306
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan lainnya ytdl15 ..

32502Batere powered medical examination light 9018.90.30.00040.. 33111.0307

32502Electrically powered spiral fluid pressure monitor 9018.90.30.00041 33111.0308

32502Patient scale 9018.90.30.00042 33111.0309

32502Medical recirculating air cleaner 9018.90.30.00043 33111.0310

32502AC powered adjustable hospital bed 9018.90.30.00044 33111.0311

32502Infant radiant warmer 9018.90.30.00045 33111.0312

32502Jet lavage 9018.90.30.00046 33111.0313

32502AC powered patient lift 9018.90.30.00047 33111.0314

32502Temperature regulated water mattress 9018.90.30.00048 33111.0315

32502Neonatal phototherapy unit 9018.90.30.00049 33111.0316

32502Infusion pump 9018.90.30.00050 33111.0317

32502Ethylene oxide gas aerator cabinet 9018.90.30.00051 33111.0318

32502Ultrasonic cleaner for medical instruments 9018.90.30.00052 33111.0319

32502AC powered medical examination light 9018.90.30.00053 33111.0320

32502Medical ultraviolet air purifier 9018.90.30.00054 33111.0321

32502Medical ultraviolet water puri fier 9018.90.30.00055 33111.0322

32502Powered patient transfer device 9018.90.30.00056 33111.0323

32502Vacum powered body fluid suclion apparatus 9018.90.30.00057 33111.0324

32502Centrifugal chemistry analyzer for clinical use 9018.90.90.00058 33123.0201

32502Mass spectrometer for clinical use 9018.90.90.00059 33123.0202

32502Calculator/data processing module for clinical use 9018.90.30.00060 33123.0401

32502Chromatographic separation material for clinical use 9018.90.30.00061 33123.0402

32502Calorimeter, photometer, or spetrophotometer for clinical use 9018.90.30.00062 33123.0403

32502Beta or gamma counter for clinical use 9018.90.30.00063 33123.0404

32502Densitometer/scanner (integrating, reflectance, TLC, or radio 9018.90.30.00064 33123.0405
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl alat
suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

Kelas   4815 :

Subkelas  48150 Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk instrumen dan peralatan ytdl
alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik dan peralatan elektro medis ytdl)

:

Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan lainnya ytdl15 ..

chromatogram) for clinical use06415 ..

32502Continuous flow squential multiple chemistry analyzer for clinical use 9018.90.30.00065 33123.0406

32502Fluorometer for clinical use 9018.90.30.00066 33123.0407

32502Electrophoresis apparatus for clinical use 9018.90.30.00067 33123.0408

32502Enzyme analyzer for clinical use 9018.90.30.00068 33123.0409

32502Flame emisson photometer for clinical use 9018.90.30.00069 33123.0410

32502Nephelometer for clinical use 9018.90.30.00070 33123.0411

32502Pipetting and diluting system for clinical use 9018.90.30.00071 33123.0412

32502Refractometer for clinical use 9018.90.30.00072 33123.0413

32502Atomic absorption spectrophotometer for clinical use 9018.90.30.00073 33123.0414

32502Automated urinalysis system 9018.90.30.00074 33123.0415

32502Plasma viscometer for clinical use 9018.90.30.00075 33123.0416

32502Perlengkapan dan peralatan lainnya yang digunakan dalam ilmu medis,
bedah atau kedokteran hewan lainnya ytdl

9018.90.20.00999 -

9018.90.30.00

9018.90.90.00

32502Hasil ikutan/sisa industri perlengkapan dan peralatan lainnya yang
digunakan dalam ilmu medis, bedah atau kedokteran hewan (termasuk
instrumen dan peralatan ytdl alat suntik, jarum, kateter, cannulae, oftalmik
dan peralatan elektro medis ytdl) lainnya

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan mekano-terapi; alat pijat; alat penguji kecerdasan psikologis; alat terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau pernapasan
terapeutik lainnya; peralatan nafas dan masker gas lainnya (kecuali masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat
diganti)

Kelas   4816 :

Subkelas  48160 Peralatan mekano-terapi; alat pijat; alat penguji kecerdasan psikologis; alat terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau
pernapasan terapeutik lainnya; peralatan nafas dan masker gas lainnya (kecuali masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis
maupun filter yang dapat diganti)

:

Peralatan mekano-terapi, alat pijat, dan alat penguji kecerdasan psikologis01 ..

32502Powered inflatable tube massager 9019.10.10.0000101 .. 33119.0220

9019.10.90.00

32502Therapeutic massager 9019.10.10.00002 33119.0221

9019.10.90.00

32502Massager 9019.10.10.00003 29309.0115

9019.10.90.00

32502Peralatan mekano-terapi, alat pijat, dan alat penguji kecerdasan psikologis
lainnya

9019.10.10.00004 -

9019.10.90.00
Peralatan terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau pernapasan terapeutik lainnya02 ..

32502Topical oxygen chamber for extremities 9019.20.00.0000102 .. 33113.2008

32502Aparat terapi ozon dan perlengkapannya 9019.20.00.00002 33113.2009

32502Aparat terapi oksigen dan perlengkapannya 9019.20.00.00003 33113.2010

32502Aparat terapi aerosol dan perlengkapannya 9019.20.00.00004 33113.2011

32502Peralatan terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau
pernapasan terapeutik lainnya ytdl

9019.20.00.00999 -

Peralatan nafas dan masker gas lainnya (kecuali masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti)03 ..

32502Anesthetic gas mask 9020.00.00.0000103 .. 33113.0246

32502Gas mask heard strap 9020.00.00.00002 33113.0247

32502Nonrebreathing mask 9020.00.00.00003 33113.0248

32502Oxigen mask 9020.00.00.00004 33113.0249

32502Scavenging mask 9020.00.00.00005 33113.0250

32502Venturi mask 9020.00.00.00006 33113.0251

32502Peralatan nafas dan masker gas lainnya ytdl (kecuali masker pelindung 9020.00.00.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan mekano-terapi; alat pijat; alat penguji kecerdasan psikologis; alat terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau pernapasan
terapeutik lainnya; peralatan nafas dan masker gas lainnya (kecuali masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat
diganti)

Kelas   4816 :

Subkelas  48160 Peralatan mekano-terapi; alat pijat; alat penguji kecerdasan psikologis; alat terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau
pernapasan terapeutik lainnya; peralatan nafas dan masker gas lainnya (kecuali masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis
maupun filter yang dapat diganti)

:

Peralatan nafas dan masker gas lainnya (kecuali masker pelindung yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti)03 ..

yang tidak mempunyai bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti)99903 ..

32502Hasil ikutan/sisa industri peralatan mekano-terapi; alat pijat; alat penguji
kecerdasan psikologis; alat terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol,
nafas buatan atau pernapasan terapeutik lainnya; peralatan nafas dan
masker gas lainnya (kecuali masker pelindung yang tidak mempunyai
bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti)

-00098 .. -

Peralatan ortopedik; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan; alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya yang dipakai atau
dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu

Kelas   4817 :

Subkelas  48171 Perlengkapan ortopedi; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan:

Perlengkapan ortopedi termasuk kruk bebat bedah dan bebat hernia, bidai dan peralatan patah tulang lainnya01 ..

32502Arthroscope 9021.10.00.0000101 .. 33113.1701

32502AC powered dynamometer 9021.10.00.00002 33113.1702

32502Peralatan ortopedi elektrik lainnya 9021.10.00.00003 33113.1703

32502Peralatan dan perlengkapan perawatan ortopedi elektronik 9021.10.00.00004 33113.3100

32502Perlengkapan ortopedi termasuk kruk bebat bedah dan bebat hernia, bidai
dan peralatan patah tulang lainnya ytdl

9021.10.00.00999 -

Gigi palsu dan alat kelengkapan gigi02 ..

32502Preformed gold denture tooth 9021.21.00.0000102 .. 33113.0517

32502Preformed plastic denture tooth 9021.21.00.00002 25209.0220

32502Porcelain tooth 9021.21.00.00003 26203.0109

32502Metal preformed crown 9021.29.00.00004 33113.0512

32502Plastic preformed crown 9021.29.00.00005 25209.0257

32502Base metal alloy 9021.29.00.00006 33113.0524

32502Amalgam alloy 9021.29.00.00007 33113.0505
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan ortopedik; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan; alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya yang dipakai atau
dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu

Kelas   4817 :

Subkelas  48171 Perlengkapan ortopedi; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan:

Gigi palsu dan alat kelengkapan gigi02 ..

32502Gold based alloys and piccions metal alloys for clinical use 9021.29.00.00008.. 33113.0511

32502Dental mercury 9021.29.00.00009 33113.0523

32502Gigi palsu dan alat kelengkapan gigi lainnya ytdl 9021.21.00.00999 -

9021.29.00.00
Tulang sendi tiruan03 ..

32502Elbow joint radial (hemielbow) polymer prosthesis 9021.31.00.0000103 .. 25209.0204

32502Finger joint polymer constrained prosthesis 9021.31.00.00002 25209.0205

32502Toe joint polymer constrained prosthesis 9021.31.00.00003 25209.0206

32502Wrist joint carpal lurate polymer prosthesis 9021.31.00.00004 25209.0207

32502Wrist joint carpal scaphoid polymer prosthesis 9021.31.00.00005 25209.0208

32502Wrist joint carpal trapesium polymer prosthesis 9021.31.00.00006 25209.0209

32502Wrist joint polymer constrained prosthesis 9021.31.00.00007 25209.0210

32502Wrist joint ulirar (hemi-wrist) polymer prosthesis 9021.31.00.00008 25209.0211

32502Elbow joint humeral (hemielbow) polymer prosthesis 9021.31.00.00009 25209.0231

32502Tulang sendi tiruan lainnya ytdl 9021.31.00.00999 -
Anggota badan artifisial lainnya04 ..

32502Kornea buatan (Keratoprosthesis) 9021.39.00.0000104 .. 25209.0201

32502Prostesis tendon pasif (Passive tendon prosthesis) 9021.39.00.00002 25209.0203

32502Testis buatan (Testicular prosthesis) 9021.39.00.00003 25209.0221

32502Chin prosthesis 9021.39.00.00004 25209.0226

32502Prostesis telinga (Ear prosthesis) 9021.39.00.00005 25209.0227

32502Esophagead prosthesis 9021.39.00.00006 25209.0228

32502Prostesis hidung (nose prosthesis) 9021.39.00.00007 25209.0229

32502Tracheal prosthesis 9021.10.00.00008 25209.0230

32502Prostesis perbaikan estetika eksternal (External aesthetic restoration
prosthesis)

9021.10.00.00009 25209.0233
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan ortopedik; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan; alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya yang dipakai atau
dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu

Kelas   4817 :

Subkelas  48171 Perlengkapan ortopedi; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan:

Anggota badan artifisial lainnya04 ..

32502Prostesis penggantian tulang pendengaran parsial (Partial ossicular
replacement prosthesis)

9021.10.00.00010.. 25209.0237

32502Prostesis penggantian tulang pendengaran total (Total ossicular
replacement prosthesis)

9021.10.00.00011 25209.0238

32502Prostesis wajah implan rahang bawah (Mandibular implant facial
prosthesis)

9021.10.00.00012 25209.0240

32502Prostesis laring/ taub desain (Laryngeal prosthesis/ taub design) 9021.10.00.00013 25209.0241

32502Prostesis cangkok pembuluh darah (Vascular graft prosthesis) 9021.10.00.00014 25209.0247

32502Fallopian tube prosthesis 9021.10.00.00015 25209.0261

32502Heat and moisture condenser (artificial nose) 9021.10.00.00016 33113.0242

32502Silicone inflatable breast prosthesis 9021.10.00.00017 33113.0304

32502Battery powered artificial larynx 9021.10.00.00018 33113.3309

32502Anggota badan artifisial lainnya ytdl 9021.10.00.00999 -

32502Hasil ikutan/sisa industri perlengkapan ortopedi; bidai dan peralatan patah
tulang lainnya; anggota badan tiruan

-00098 .. -

Subkelas  48172 Alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya yang dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak
mampu

:

Alat bantu pendengaran, tidak termasuk bagian dan aksesori01 ..

26602Group hearing aid or group auditory trainer 9021.40.00.0000101 .. 33113.1905

26602Hearing aid 9021.40.00.01002 33113.3306

26602Hearing aid calibrator and analysis system 9021.40.00.02003 33113.3307

26602Master hearing aid 9021.40.00.03004 33113.3308

26602Alat bantu pendengaran, tidak termasuk bagian dan aksesori lainnya ytdl 9021.40.00.04999 -

26602Alat pacu jantung  untuk   merangsang  otot jantung, tanpa
perlengkapannya

9021.50.00.0000002 .. 33113.1349
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan ortopedik; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan tiruan; alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya yang dipakai atau
dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu

Kelas   4817 :

Subkelas  48172 Alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya yang dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak
mampu

:

Peralatan lainnya yang dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu03 ..

26602Endosseous implant 9021.90.00.0000103 .. 33113.0519

26602Subperiosteal implant material 9021.90.00.00002 33113.0520

26602Peralatan lainnya ytdl yang dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam
tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu

-999 -

26602Hasil ikutan/sisa industri alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya
yang dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti
yang cacat atau tidak mampu

9021.90.00.0000098 .. -

Perabotan medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan; kursi cukur dan sejenisnya yang mempunyai penggerak berputar, rebah dan naik
turun

Kelas   4818 :

Subkelas  48180 Perabotan medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan; kursi cukur dan sejenisnya yang mempunyai penggerak berputar, rebah dan
naik turun

:

Perabotan yang dirancang secara khusus untuk keperluan medis, pembedahan atau kedokteran hewan dan bagiannya01 ..

32501Meja operasi dan bagiannya 9402.90.10.0000101 .. 33111.0100

32501Tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan bagiannya 9402.90.10.00002 33111.0101

32501Meja urologi dan bagiannya 9402.90.10.00003 33113.0415

32501Meja radiologi dan bagiannya 9402.90.10.00004 33113.1811

32501Rak, meja atau baki anestetik 9402.90.10.00005 33113.0276

32501Penahan posisi pasien 9402.90.10.00006 33113.0281

32501Perabotan yang dirancang secara khusus untuk keperluan medis,
pembedahan atau  kedokteran  hewan lainnya dan bagiannya

9402.90.10.00999 -

Kursi perawatan gigi, kursi cukur atau kursi semacam itu  yang mempunyai penggerak berputar, rebah dan naik turun serta bagiannya02 ..

32501Kursi untuk pemeriksaan/ perawatan gigi dan bagiannya 9402.10.10.0000102 .. 33111.0400

32501Kursi cukur dan bagiannya 9402.10.30.00002 33111.0500

32501Kursi  yang mempunyai penggerak berputar, rebah, dan naik turun lainnya 9402.10.90.00999 33111.0500
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perabotan medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan; kursi cukur dan sejenisnya yang mempunyai penggerak berputar, rebah dan naik
turun

Kelas   4818 :

Subkelas  48180 Perabotan medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan; kursi cukur dan sejenisnya yang mempunyai penggerak berputar, rebah dan
naik turun

:

32501Hasil ikutan/sisa industri perabotan medis, bedah, perawatan gigi atau
kedokteran hewan; kursi cukur dan sejenisnya yang mempunyai
penggerak berputar, rebah dan naik turun

-00098 .. -

Perabotan lainnya dan bagiannya99 ..

32501Perabotan lainnya dan bagiannya 9402.90.90.00999.. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan peralatan sejenis navigasi, meteorologi, geofisikKelas   4821 :

Subkelas  48211 Kompas pencari arah; instrumen dan peralatan navigasi lainnya:

Kompas pencari arah; instrumen dan peralatan navigasi lainnya01 ..

26511Kompas 9014.10.00.0000101 .. 33121.0121

26513Instrumen dan peralatan navigasi untuk penerbangan dan ruang angkasa
(selain kompas)

9014.20.00.00002 -

26511Stress finder 9014.80.10.00003 35112.0102

26513 9014.80.90.00

26511Therms barometergraf 9014.80.10.00004 35112.0103

26513 9014.80.90.00

26511Ship stabilizer 9014.80.10.00005 35112.0104

26513 9014.80.90.00

26511Hands siler 9014.80.10.00006 35112.0105

26513 9014.80.90.00

26511Direction finder 9014.80.10.00007 35112.0106

26513 9014.80.90.00

26511Peta navigasi 9014.80.10.00008 35112.0107

26513 9014.80.90.00

26511Hans meter 9014.80.10.00009 35112.0101

26513 9014.80.90.00

26511Instrumen dan peralatan lainnya 9014.80.10.00999 -

26513 9014.80.90.00

26511Hasil ikutan/sisa industri kompas pencari arah; instrumen dan peralatan
navigasi lainnya

-00098 .. -

26513
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan peralatan sejenis navigasi, meteorologi, geofisikKelas   4821 :

Subkelas  48212 Pengukur jarak, teodolit dan tachymeter (tacheometer) serta alat pengukur tinggi permukaan:

Pengukur jarak, teodolit dan tachymeter (tacheometer) serta alat pengukur tinggi permukaan01 ..

26511Pesawat ukur jarak (range finder) 9015.10.10.0000101 .. 33202.0307

26513 9015.10.90.00

26511Theodolit 9015.20.00.00002 33121.0122

26513Takeometer 9015.20.00.00003 33121.0123

26511Pengukur tinggi permukaan tanah 9015.30.00.00004 33121.0114

26511Hasil ikutan/sisa pengukur jarak, teodolit dan tachymeter (tacheometer)
serta alat pengukur tinggi permukaan

-00098 .. -

26513

Subkelas  48219 Instrumen dan peralatan lainnya untuk survey, hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika:

Instrumen dan peralatan lainnya untuk survey, hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika01 ..

26513Peralatan radio sonde dan wind sonde 9015.80.10.0000101 .. -

26513Instrumen fotogrammetrik 9015.40.00.00002 33121.0119

26513Seismometer 9015.80.90.00003 33122.0109

33123.0116

26513Instrumen survei lainnya 9015.80.90.00999 -

26513Hasil ikutan/sisa instrumen survei lainnya -00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Alat radar, alat pembantu radio navigasi dan alat radio kendali jarak jauhKelas   4822 :

Subkelas  48220 Peralatan radar, peralatan radio pembantu navigasi dan peralatan radio kendali jarak jauh:

Peralatan radar, peralatan radio pembantu navigasi dan peralatan radio kendali jarak jauh01 ..

26513Radio pembantu navigasi 8526.91.10.0000101 .. 32200.0110

8526.91.90.00

26513Pesawat radio keperluan navigasi dan pengendalian jarak jauh 8526.10.10.00002 32200.0301

8526.10.90.00

8526.91.10.00

8526.91.90.00

8526.92.00.00

26513Land based radar 8526.10.10.00003 32200.0303

26513Air and shipborne radar 8526.10.10.00004 32200.0304

26513Perlengkapan operasi dan display untuk radar 8526.10.90.00005 32200.0305

26513Perlengkapan sound and navigation ranging sub assembly &
perlengkapan lainnya (infra red, ultra violet, homing heads proximity fuses)

8526.91.90.00006 32200.0306

26513Radar 8526.10.90.00007 33123.0129

26513Radio control 8526.92.00.00008 33123.0130

26513Peralatan deteksi dan navigasi lainnya 8526.91.90.00999 -

26513Hasil ikutan/sisa industri peralatan deteksi dan navigasi lainnya -00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Timbangan presisi; instrumen untuk menggambarkan perhitungan, pengukur panjang, dsbKelas   4823 :

Subkelas  48231 Timbangan dengan kepekaan 5 cg atau lebih:

26511Timbangan presisi/timbangan dengan kepekaan 5 cg atau lebih 9016.00.00.0000001 .. 33121.0124

26511Hasil ikutan/sisa industri timbangan presisi/timbangan dengan kepekaan 5
cg atau lebih

-00098 .. -

Subkelas  48232 Meja dan mesin perancang, dan instrumen penggambar, pemberi tanda atau instrumen penghitung matematis lainnya:

26511Meja dan mesin perancang, otomatis maupun tidak 9017.10.10.0000001 .. -

9017.10.90.00
Instrumen penggambar, pemberi tanda atau instrumen penghitung matematis lainnya:02 ..

26511Penggaris biasa 9017.20.10.0000102 .. 48232.02001

26511Penggaris berbentuk busur 9017.20.10.00002 48232.02002

26511Penggaris berbentuk segitiga 9017.20.10.00003 48232.02003

26511Penggaris lainnya 9017.20.10.00004 -

26511Peralatan untuk proyeksi atau menggambar pola sirkuit pada substrat
peka untuk pembuatan printed circuit board/printed wiring board

9017.20.30.00005 -

26511Photoplotter untuk pembuatan printed circuit board/printed wiring board 9017.20.40.00006 -

26511 plotter lainnya 9017.20.50.00007 -

26511Mechanical pen 9017.20.90.00008 36991.9701

26511Jangka 9017.20.90.00009 36991.9702

26511Sablon 9017.20.90.00010 36991.9708

26511Instrumen penggambar, pemberi tanda atau instrumen penghitung
matematis lainnya ytdl

9017.20.90.00999 -

26511Hasil ikutan/sisa industri meja dan mesin perancang, dan instrumen
penggambar, pemberi tanda atau instrumen penghitung matematis
lainnya

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Timbangan presisi; instrumen untuk menggambarkan perhitungan, pengukur panjang, dsbKelas   4823 :

Subkelas  48233 Instrumen untuk mengukur panjang, yang digunakan dengan tangan (termasuk batang dan pita pengukur, mikro meter dan kaliper) ytdl:

Instrumen untuk mengukur panjang, yang digunakan dengan tangan (termasuk batang dan pita pengukur, mikro meter dan kaliper) ytdl01 ..

26511Mikrometer 9017.30.00.0000101 .. 33121.0106

26511Kaliper 9017.30.00.00002 33121.0105

26511Jangka sorong 9017.30.00.00003 33121.0102

26511Alat ukur ketebalan 9017.30.00.00004 33121.0107

26511Mistar ukur 9017.80.00.00005 33121.0103

26511Pita ukur 9017.80.00.00006 33121.0104

26511Instrumen untuk mengukur panjang yang digunakan dengan tangan
lainnya ytdl

9017.80.00.00999 33121.0101

26511Hasil ikutan/sisa industri Instrumen untuk mengukur panjang, yang
digunakan dengan tangan (termasuk batang dan pita pengukur, mikro
meter dan kaliper)  ytdl

-00098 .. -

Instrumen dan alat untuk mengukur atau memeriksa besaran listrik, kecuali produksi listrik atau meteran pemakaian; instrumen dan alat untuk
mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi

Kelas   4824 :

Subkelas  48241 Instrumen dan alat untuk mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi:

26513Instrumen dan alat untuk mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi 9030.10.00.0000001 .. -

26513Hasil ikutan/sisa industri instrumen dan alat untuk mengukur atau
mendeteksi radiasi ionisasi

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan alat untuk mengukur atau memeriksa besaran listrik, kecuali produksi listrik atau meteran pemakaian; instrumen dan alat untuk
mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi

Kelas   4824 :

Subkelas  48242 Osiloskop sinar katoda dan osilograf sinar katoda:

26513Osiloskop sinar katoda dan osilograf sinar katoda 9030.20.00.0000001 .. 33123.01.03

26513Osiloskop 9030.20.00.0000002 .. 33130.05.02

26513Oscillator 9030.20.00.0000003 .. 33130.05.03

26513Hasil ikutan/sisa industri osiloskop sinar katoda dan osilograf sinar katoda -00098 .. -

Subkelas  48243 Instrumen dan alat (kecuali osiloskop dan osilograf sinar katoda) untuk mengukur atau mendeteksi tegangan, arus, resistansi atau daya, tanpa
peralatan perekam (kecuali meteran pemroduksi atau pemakai listrik)

:

Instrumen dan alat (kecuali osiloskop dan osilograf sinar katoda) untuk mengukur atau mendeteksi tegangan, arus, resistansi atau daya, tanpa
peralatan perekam (kecuali meteran pemroduksi atau pemakai listrik)

01 ..

26512Multimeter tanpa alat perekam 9030.31.00.0000101 .. 33123.0128

26512Digital circuit testers 9030.33.10.00002 33130.0506

26512Instrumen dan aparatus pengukur impedansi yang dirancang untuk
memberikan peringatan visual dan/atau audio dari kondisi pengosongan
elektrostatik yang dapat merusak sirkuit elektronik; aparatus untuk uji
perlengkapan kontrol elektrostatik dan peralatan/fixture grounding
elektrostatik

9030.33.20.00003 -

26512Ammeter dan voltmeter untuk kendaraan bermotor 9030.33.30.00004 -

26512Logic troubleshooting systems 9030.33.10.00005 33130.0510

26512Logic analyzers 9030.33.10.00006 33130.0511

26512Alignment test/ circuit tester 9030.33.10.00007 33130.0513

26512Instrumen dan aparatus lainnya, untuk mengukur atau memeriksa voltase,
arus, resistansi, atau daya lainnya, tanpa alat perekam

9030.33.90.00999 -

26512Hasil ikutan/sisa industri instrumen dan alat (kecuali osiloskop dan
osilograf sinar katoda) untuk mengukur atau mendeteksi tegangan, arus,
resistansi atau daya, tanpa peralatan perekam (kecuali meteran
pemroduksi atau pemakai listrik)

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan alat untuk mengukur atau memeriksa besaran listrik, kecuali produksi listrik atau meteran pemakaian; instrumen dan alat untuk
mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi

Kelas   4824 :

Subkelas  48244 Peralatan dan perlengkapan (kecuali osiloskop dan osilograf sinar katoda) untuk telekomunikasi:

Peralatan dan perlengkapan (kecuali osiloskop dan osilograf sinar katoda) untuk telekomunikasi01 ..

26513Psophometer 9030.40.00.0000101 .. 33123.0113

26513Cross talk meter 9030.40.00.00002 33123.0114

26513Distortion faktor meter 9030.40.00.00003 33123.0115

33122.0108
Alat ukur sifat-sifat barang industri dan elektronika02 ..

26513Network analyzers 9030.40.00.0000102 .. 33130.0508

26513Perlengkapan uji tranceiver 9030.40.00.00002 33130.0509

26513Signal/ pulse generator 9030.40.00.00003 33130.0501

26513Function generator of frequency sythesizer 9030.40.00.00004 33130.0504

26513Digital vibration control system 9030.40.00.00005 33130.0507

26513Graphics display 9030.40.00.00006 33130.0514

26513Peralatan uji telekomunikasi 9030.40.00.00007 33130.0515

26513Alat ukur sifat-sifat barang industri elektronika dan telekomunikasi lainnya 9030.40.00.00999 -

26513Hasil ikutan/sisa industri peralatan dan perlengkapan (kecuali osiloskop
dan osilograf sinar katoda) untuk telekomunikasi

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan alat untuk mengukur atau memeriksa besaran listrik, kecuali produksi listrik atau meteran pemakaian; Instrumen dan alat untuk
mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi

Kelas   4824 :

Subkelas  48249 Instrumen dan alat ytdl untuk mengukur atau mendeteksi besaran listrik:

Instrumen dan peralatan untuk mengukur atau memeriksa voltase, arus, resistansi atau daya listrik01 ..

26512Digital Multimeters dengan alat perekaman 9030.32.00.0000101 .. 33130.0512

26512Instrumen dan peralatan untuk mengukur atau memeriksa voltase, arus,
resistansi atau daya listrik lainnya dengan alat perekaman

9030.39.00.00999 -

Instrumen dan peralatan untuk mengukur atau mememeriksa wafer dan peralatan semikonduktor02 ..

26512Wafer prober 9030.82.10.0000102 .. -

26512Instrumen dan peralatan untuk mengukur atau mememeriksa wafer dan
peralatan semikonduktor lainnya

9030.82.90.00999 -

26512Instrumen dan peralatan untuk mengukur atau memeriksa besaran listrik
pada PCB/PWB atau PCA

9030.84.10.0000003 .. -

9030.84.90.00

9030.89.10.00

9030.89.90.00

26512Hasil ikutan/sisa industri Instrumen dan alat ytdl untuk mengukur atau
mendeteksi besaran listrik

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Hidrometer dan instrumen apung yang semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikhrometer, perlengkapan dan peralatan
untuk mengukur atau mengecek aliran, tingkat, tekanan, atau variabel lainnya dari cairan atau gas kecuali instrumen dan perlengkapan navigasi,
hidrologi atau meteorologi, meteran pemakaian cairan dan gas dan regulasi otomatis atau instrumen dan peralatan kontrol untuk analisa secara fisik
atau secara kimia, untuk mengukur atau mengecek viskositas, porositas, tegangan permukaan, atau semacam itu, atau untuk mengukur atau
mengecek kuantitas panas, suara atau cahaya

Kelas   4825 :

Subkelas  48251 Hidrometer dan instrumen apung sejenisnya, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer:

Hidrometer dan instrumen apung sejenisnya, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer01 ..

26511Thermometer 9025.11.00.0000101 .. 33121.0108

9025.19.11.00

9025.19.19.00

9025.19.20.00

26511Pirometer 9025.11.00.00002 -

9025.19.11.00

9025.19.19.00

9025.19.20.00

26511Higrometer 9025.80.20.00003 33121.0112

9025.80.30.00

26511Barometer 9025.80.20.00004 33121.0115

9025.80.30.00

26511Psikrometer 9025.80.20.00005 33121.0116

9025.80.30.00

26511Hidrometer 9025.80.20.00006 33121.0111

9025.80.30.00

26511Alat-alat perlengkapan pengukur dan pemeriksa lainnya 9025.80.20.00999 -

9025.80.30.00

26511Hasil ikutan/sisa industri hidrometer dan instrumen apung sejenisnya,
termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Hidrometer dan instrumen apung yang semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikhrometer, perlengkapan dan peralatan
untuk mengukur atau mengecek aliran, tingkat, tekanan, atau variabel lainnya dari cairan atau gas kecuali instrumen dan perlengkapan navigasi,
hidrologi atau meteorologi, meteran pemakaian cairan dan gas dan regulasi otomatis atau instrumen dan peralatan kontrol untuk analisa secara fisik
atau secara kimia, untuk mengukur atau mengecek viskositas, porositas, tegangan permukaan, atau semacam itu, atau untuk mengukur atau
mengecek kuantitas panas, suara atau cahaya

Kelas   4825 :

Subkelas  48252 Instrumen dan peralatan untuk mengukur atau mengecek arus, tingkatan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas, kecuali navigasi,
instrumen dan peralatan hidrologi atau meteorologi, meteran pemakaian gas atau cairan, dan instrumen dan peralatan regulasi otomatis atau
pengontrol

:

Instrumen dan peralatan untuk mengukur atau mengecek arus, tingkatan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas, kecuali navigasi,
instrumen dan peralatan hidrologi atau meteorologi, meteran pemakaian gas atau cairan, dan instrumen dan peralatan regulasi otomatis atau
pengontrol

01 ..

26514Pengukur tekanan air/gas 9026.20.10.0000101 .. 33121.0117

9026.20.20.0033130.0200

9026.20.30.00-

9026.20.40.00

26511Pengukur tinggi permukaan dan arus air 9026.10.10.00002 33121.0113

9026.10.20.00

9026.10.30.00

9026.10.90.00

26514Pengukur aliran panas (heatmeter) 9026.80.10.00003 33122.0101

9026.80.20.0033123.0106

26511Alat-alat perlengkapan pengukur dan pemeriksa lainnya 9026.80.10.00999 -

26514 9026.80.20.00

26511Hasil ikutan/sisa industri instrumen dan peralatan untuk mengukur atau
mengecek arus, tingkatan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau
gas, kecuali navigasi, instrumen dan peralatan hidrologi atau meteorologi,
meteran pemakaian gas atau cairan, dan instrumen dan peralatan
regulasi otomatis atau pengontrol

-00098 .. -

26514
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Hidrometer dan instrumen apung yang semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikhrometer, perlengkapan dan peralatan
untuk mengukur atau mengecek aliran, tingkat, tekanan, atau variabel lainnya dari cairan atau gas kecuali instrumen dan perlengkapan navigasi,
hidrologi atau meteorologi, meteran pemakaian cairan dan gas dan regulasi otomatis atau instrumen dan peralatan kontrol untuk analisa secara fisik
atau secara kimia, untuk mengukur atau mengecek viskositas, porositas, tegangan permukaan, atau semacam itu, atau untuk mengukur atau
mengecek kuantitas panas, suara atau cahaya

Kelas   4825 :

Subkelas  48253 Instrumen dan peralatan untuk analisa fisik atau kimiawi, untuk mengukur atau mengecek viskositas, porositas, perluasan, tegangan atau
semacam itu, atau untuk mengukur atau mengecek kuantitas panas, suara atau cahaya

:

Peralatan dan perlengkapan pengukur01 ..

26514Instrumen ukur daya muai 9027.80.30.0000101 .. 33122.0102

9027.80.40.0033123.0107

26513Polarimeter 9027.80.10.00002 33123.0117

26513Refraktrometer 9027.80.30.00003 33123.0118

9027.80.40.00

26513Spektofotometer 9027.30.10.00004 33123.0119

9027.30.20.00

26514Aparat analisa gas lainnya 9027.10.10.00005 33123.0120

9027.10.20.00

26514Veskometer 9027.80.30.00006 33123.0121

9027.80.40.00

26513Alat-alat optik untuk ilmu pengetahuan 9027.30.10.0000002 .. -

9027.30.20.00

26513Pesawat ukur cahaya 9027.80.10.0000003 .. 33203.0205

26513Alat dan perlengkapan cinematografi 9027.80.10.0000004 .. -

26514Alat ukur panas 9027.80.30.0000005 .. 33130.0100

9027.80.40.00

26514Alat ukur kekentalan 9027.80.30.0000006 .. 33130.0300

9027.80.40.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Hidrometer dan instrumen apung yang semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikhrometer, perlengkapan dan peralatan
untuk mengukur atau mengecek aliran, tingkat, tekanan, atau variabel lainnya dari cairan atau gas kecuali instrumen dan perlengkapan navigasi,
hidrologi atau meteorologi, meteran pemakaian cairan dan gas dan regulasi otomatis atau instrumen dan peralatan kontrol untuk analisa secara fisik
atau secara kimia, untuk mengukur atau mengecek viskositas, porositas, tegangan permukaan, atau semacam itu, atau untuk mengukur atau
mengecek kuantitas panas, suara atau cahaya

Kelas   4825 :

Subkelas  48253 Instrumen dan peralatan untuk analisa fisik atau kimiawi, untuk mengukur atau mengecek viskositas, porositas, perluasan, tegangan atau
semacam itu, atau untuk mengukur atau mengecek kuantitas panas, suara atau cahaya

:

26514Alat ukur keasaman/ kebasaan 9027.80.30.0000007 .. 33130.0400

9027.80.40.00

26513Instrumen kromatograf dan elektroforosis 9027.20.10.0000008 .. -

9027.20.20.00

26513Hasil ikutan/sisa industri instrumen dan peralatan untuk analisa fisik atau
kimiawi, untuk mengukur atau mengecek viskositas, porositas, perluasan,
tegangan atau semacam itu, atau untuk mengukur atau mengecek
kuantitas panas, suara atau cahaya

-00098 .. -

26514

26513Instrumen Dan Peralatan Lain Yang Menggunakan Radiasi Optis (UV,
Visibel Dan Ir)

9027.50.10.0000099 .. -

9027.50.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan peralatan pengukuran, pengecekan dan pengujian lainnyaKelas   4826 :

Subkelas  48261 Mikroskop (kecuali mikroskop optik) dan peralatan difraksi:

26511Mikroskop (kecuali mikroskop optik) dan peralatan difraksi 9012.10.00.0000001 .. 33202.0201

26511Hasil ikutan/sisa industri mikroskop (kecuali mikroskop optik) dan
peralatan difraksi

-00098 .. -

Subkelas  48262 Mesin dan peralatan untuk menguji sifat mekanis dari suatu bahan:

Mesin dan peralatan untuk menguji sifat mekanis dari suatu bahan01 ..

26511Peralatan penguji logam 9024.10.10.0000101 .. 33122.0201

9024.10.20.0033123.0301

26511Peralatan penguji tekstil 9024.80.10.00002 33122.0202

9024.80.20.0033123.0302

26511Peralatan penguji kertas/karton 9024.80.10.00003 33122.0203

9024.80.20.0033123.0303

26511Peralatan penguji linoleum 9024.80.10.00004 33122.0204

9024.80.20.0033123.0304

26511Peralatan penguji plastik 9024.80.10.00005 33122.0205

9024.80.20.0033123.0305

26511Peralatan penguji karet 9024.80.10.00006 33122.0206

9024.80.20.0033123.0306

26511Peralatan penguji kayu 9024.80.10.00007 33122.0207

9024.80.20.0033123.0307

26511Peralatan penguji bahan cairan 9024.80.10.00008 33122.0208

9024.80.20.0033123.0308

26511Komponen dan perlengkapan untuk mesin penguji kekerasan, kekuatan,
kepadatan, kekenyalan dan sifat mekanis suatu bahan

9024.80.10.00009 -

26511Peralatan dan perlengkapan penguji lainnya 9024.80.20.00999 33122.0299

26511Hasil ikutan/sisa industri mesin dan peralatan untuk menguji sifat mekanis
dari suatu bahan

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan peralatan pengukuran, pengecekan dan pengujian lainnyaKelas   4826 :

Subkelas  48263 Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau listrik:

26511Meteran pemakaian gas 9028.10.10.0000001 .. 33122.0106

9028.10.90.0033123.0111

26511Meteran pemakaian barang cair 9028.20.20.0000002 .. 33122.0107

9028.20.90.0033123.0112

26512Meteran pemakaian listrik 9028.30.10.0000003 .. 33122.0105

9028.30.90.0033123.0110

26511Hasil ikutan/sisa industri pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau
listrik

-00098 .. -

26512

Subkelas  48264 Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer, kecuali
instrumen hidrologi dan meteorologi; stroboskop

:

Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya01 ..

26513Argometer (taksimeter) 9029.10.20.0000101 .. 33123.0104

26513Alat hitung produksi 9029.10.90.00002 33122.0103

33122.0104

33123.0108

33123.0109
Indikator kecepatan dan takometer; stroboskop02 ..

26513Speedometer 9029.20.10.0000102 .. 33123.0105

26513Tachometer 9029.20.20.00002 33121.0110

26513Stroboskop 9029.20.90.00003 33123.0123

26513Anemometer 9029.20.90.00004 33123.0124

26513Electronic counters 9029.20.90.00005 33130.0505

26513Hasil ikutan/sisa industri penghitung putaran, penghitung produksi,
taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator
kecepatan dan takometer, kecuali instrumen hidrologi dan meteorologi;
stroboskop

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan peralatan pengukuran, pengecekan dan pengujian lainnyaKelas   4826 :

Subkelas  48266 Instrumen dan peralatan pengatur atau pengontrol otomatis, hidrolik atau pneumatik:

26513Hidrolik atau pneumatik 9032.81.00.0000001 .. -

26513Hasil ikutan/sisa industri instrumen dan peralatan pengatur atau
pengontrol otomatis, hidrolik atau pneumatik

-00098 .. -

Subkelas  48269 Instrumen, peralatan dan mesin pengukuran, pengecekan, pengaturan atau pengawasan ytdl:

instrumen, peralatan, dan mesin pengatur atau pemeriksa, ytdl01 ..

26511Mesin Penyeimbang Komponen Mekanik 9031.10.10.0000101 .. -

9031.10.20.00

26512Test Benches 9031.20.10.00002 33130.0517

9031.20.20.00

26511Proyektor Profil 9031.49.90.00003 33204.0109

26511Instrumen Dan Peralatan Optikal Untuk Pemeriksaan Wafer
Semikonduktor

9031.41.00.00004 -

26511Instrumen topography 9031.80.90.00005 33121.0120

26512Penguji kabel 9031.80.10.00006 -

26514Perasitymeter 9031.80.90.00007 33123.0122

26514Magnetometer 9031.80.90.00008 33123.0125

26514Nepermeter 9031.80.90.00009 33123.0126

26514Sangkar Faraday 9031.80.90.00010 33130.0516

26511Peralatan dan perlengkapan pengukur lainnya 9031.49.10.00999 -

26512 9031.49.20.00

26513 9031.49.30.00

26514 9031.80.90.00
Instrumen dan aparatus pengatur atau pengontrol otomatis02 ..

26511Manostats 9032.20.10.0000102 .. -

9032.20.20.00

26511Thermostat 9032.10.10.00002 33121.0109

9032.10.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen dan peralatan pengukuran, pengecekan dan pengujian lainnyaKelas   4826 :

Subkelas  48269 Instrumen, peralatan dan mesin pengukuran, pengecekan, pengaturan atau pengawasan ytdl:

Instrumen dan aparatus pengatur atau pengontrol otomatis02 ..

26514Pengukur otomatis tarikan udara dalam tanur 9032.89.90.00003.. 33123.0127

26514Sistem Pengawasan Proses Industri Otomatis 9032.89.10.00004 -

9032.89.20.00

9032.89.31.00

9032.89.39.00

9032.89.90.00

26511Pesawat Pengatur Otomatis Bukan Elektronis 9032.81.00.00005 -

26513Pesawat pengatur elektronik otomatis lainnya 9032.89.90.00999 -

26511Hasil ikutan/sisa industri Instrumen, peralatan dan mesin pengukuran,
pengecekan, pengaturan atau pengawasan ytdl

-00098 .. -

26512

26513

26514

26515

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari kelas 4821 dan 4823 sampai 4826Kelas   4828 :

Subkelas  48281 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub kelas 48211, 48212, 48232 dan 48233, 48241 sampai 48249, 48251 sampai 48253;
mikrotome; bagian dan perlengkapan ytdl, instrumen, peralatan dan perlengkapan untuk mesin, instrumen, peralatan dan perlengkapan optik,
fotografik, sinematografik, ketelitian/presisi, mesin pengobatan atau kesehatan

:

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48211, 48212, 48232 dan 48233, 48241 sampai 48249, 48251 sampai 48253;
mikrotome; bagian dan perlengkapan ytdl, instrumen, peralatan dan perlengkapan untuk mesin, instrumen, peralatan dan perlengkapan optik,
fotografik, sinematografik, ketelitian/presisi, mesin pengobatan atau kesehatan

01 ..

26511Komponen Dan Perlengkapan Instrumen Untuk Survei 9015.90.00.0000101 .. -

26511Komponen Dan Perlengkapan Instrumen Untuk Gambar, Alat Hitung
Matematik (mesin Rancang, Pantograf Dll) Dan Instrumen Untuk
Mengukur Panjang

9017.90.20.00002 -

9017.90.30.00

9017.90.40.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari kelas 4821 dan 4823 sampai 4826Kelas   4828 :

Subkelas  48281 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub kelas 48211, 48212, 48232 dan 48233, 48241 sampai 48249, 48251 sampai 48253;
mikrotome; bagian dan perlengkapan ytdl, instrumen, peralatan dan perlengkapan untuk mesin, instrumen, peralatan dan perlengkapan optik,
fotografik, sinematografik, ketelitian/presisi, mesin pengobatan atau kesehatan

:

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48211, 48212, 48232 dan 48233, 48241 sampai 48249, 48251 sampai 48253;
mikrotome; bagian dan perlengkapan ytdl, instrumen, peralatan dan perlengkapan untuk mesin, instrumen, peralatan dan perlengkapan optik,
fotografik, sinematografik, ketelitian/presisi, mesin pengobatan atau kesehatan

01 ..

Komponen Dan Perlengkapan Instrumen Untuk Gambar, Alat Hitung
Matematik (mesin Rancang, Pantograf Dll) Dan Instrumen Untuk
Mengukur Panjang

9017.90.90.00002..

26513Komponen Dan Perlengkapan Alat Hidrometer Dan Lainnya 9025.90.10.00003 -

9025.90.20.00

26511Komponen Dan Perlengkapan Alat Mikrotome 9027.90.10.00004 -

9027.90.91.00

9027.90.99.00

26511Komponen Dan Perlengkapan Instrumen Dan Peralatan Telekomunikasi 9030.90.10.00005 -

9030.90.30.00

9030.90.40.00

9030.90.90.00

26511Komponen Dan Perlengkapan Instrumen Navigasi Dan Kompas 9014.90.10.00006 -

26513 9014.90.90.00

26512Komponen Dan Perlengkapan Untuk Instrumen, Peralatan Dan Mesin
Lain

9026.90.10.00999 -

26513 9026.90.20.00

26514 9033.00.10.00

9033.00.20.00

26511Hasil ikutan/sisa industri Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang
dari subkelas 48211, 48212, 48232 dan 48233, 48241 sampai 48249,
48251 sampai 48253; mikrotome; bagian dan perlengkapan ytdl,
instrumen, peralatan dan perlengkapan untuk mesin, instrumen, peralatan

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari kelas 4821 dan 4823 sampai 4826Kelas   4828 :

Subkelas  48281 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub kelas 48211, 48212, 48232 dan 48233, 48241 sampai 48249, 48251 sampai 48253;
mikrotome; bagian dan perlengkapan ytdl, instrumen, peralatan dan perlengkapan untuk mesin, instrumen, peralatan dan perlengkapan optik,
fotografik, sinematografik, ketelitian/presisi, mesin pengobatan atau kesehatan

:

dan perlengkapan optik, fotografik, sinematografik, ketelitian/presisi,
mesin pengobatan atau kesehatan

00098 ..

26512

26513

26514

Subkelas  48282 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48261:

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 4826101 ..

26511Bagian dan perlengkapan mikroskop 9012.90.00.0000101 .. 33202.0314

26511Bagian dan perlengkapan dari peralatan difraksi 9012.90.00.00002 -

26511Hasil ikutan/sisa industri bagian dan perlengkapan untuk barang-barang
dari subkelas 48262

-00098 .. -

Subkelas  48283 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48263 dan 48264:

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48263 dan 4826401 ..

26511Meteran pemakaian produksi 9028.90.10.0000101 .. -

9028.90.90.00

26512Cross arm untuk jtm & jtr 9029.90.10.00002 31202.0203

9029.90.20.00

26513Indikator kecepatan lainnya 9029.90.20.00003 -

26511Hasil ikutan/sisa industri bagian dan perlengkapan untuk barang-barang
dari subkelas 48263 dan 48268

-00098 .. -

26512

26513
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari kelas 4821 dan 4823 sampai 4826Kelas   4828 :

Subkelas  48284 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48266 dan 48269:

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48266 dan 4826901 ..

26511Rocking bed 9032.90.10.0000101 .. 33113.0234

26512 9032.90.20.00

26513 9032.90.30.00

9032.90.90.00

26514Komponen dan perlengkapan untuk instrumen pengontrol mesin industri
otomatis

9032.90.10.00002 -

9032.90.20.00

9032.90.30.00

9032.90.90.00

26511Komponen dan perlengkapan untuk instrumen pengukur dan pemeriksa
pada subkelas 48269

9031.90.11.00003 -

26512 9031.90.12.00

26513 9031.90.13.00

26514 9031.90.19.00

9031.90.20.00

26511Hasil ikutan/sisa industri bagian dan perlengkapan untuk barang-barang
dari subkelas 48266 dan 48281

-00098 .. -

26512

26513

26514
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari kelas 4821 dan 4823 sampai 4826Kelas   4828 :

Subkelas  48285 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48262:

Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 4826201 ..

26512Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48262
untuk mesin dan peralatan yang dioperasikan secara elektrik

9024.90.10.0000101 .. -

26511Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48262 untuk
mesin dan peralatan yang tidak dioperasikan secara elektrik

9024.90.20.00002 -

26511Hasil ikutan/sisa industri bagian dan perlengkapan untuk barang-barang
dari subkelas 48262

-00098 .. -

26512
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen optikKelas   4831 :

Subkelas  48311 Serat optik dan bundel serat optik; kabel serat optik (kecuali dibuat dari serat yang masing-masing dilapisi); lembaran dan pelat dari bahan
polarisasi; lensa, prisma, cermin dan elemen optik lainnya (kecuali dari kaca yang tidak dikerjakan secara optik), dipasang atau tidak dipasang,
selain untuk kamera, projektor atau pembesaran atau pengecilan fotografi

:

27310Serat optik, bundel dan kabel serat optik 9001.10.10.0000001 .. -

9001.10.90.00

27310Lembaran dan pelat dari bahan polarisasi 9001.20.00.0000002 .. -
Lensa, prisma, cermin, dan elemen optik lainnya, dari berbagai bahan, tidak terpasang, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan
secara optik

03 ..

27310Lensa kontak 9001.30.00.0000103 .. 33201.0500

27310Lensa kacamata 9001.40.00.00002 33201.0601

9001.50.00.0033201.06.02

27310Lensa TV 9001.90.90.00003 33204.02.14

27310Elemen optik tak terpasang lainnya untuk kamera atau proyektor fotografi
atau sinematografi

9001.90.10.00004 -

27310Elemen optik tak terpasang lainnya untuk penggunaan lainnya 9001.90.90.00999 -
Lensa, prisma, cermin, dan elemen optik lainnya, dari berbagai bahan, terpasang, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara
optik

04 ..

27310Lensa objektif, selain untuk kamera, projektor atau pembesaran atau
pengecilan fotografi

9002.19.00.0000104 .. -

27310Filter untuk kamera atau proyektor fotografi atau sinematografi 9002.20.10.00002 33203.0212

9002.20.20.00

9002.20.30.00

27310Filter untuk penggunaan lainnya 9002.20.90.00003 33203.0212

27310Elemen optik terpasang lainnya untuk proyektor sinematografi 9002.90.20.00004 -

27310Elemen optik terpasang lainnya untuk kamera sinematografi, kamera
fotografi, dan proyektor lainnya

9002.90.30.00005 -

27310Elemen optik terpasang lainnya untuk penggunaan lainnya 9002.90.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen optikKelas   4831 :

Subkelas  48312 Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya:

32503Kaca mata peredam sinar matahari/ cahaya 9004.10.00.0000001 .. 33201.0100

32503Kaca mata pelindung untuk penyelam/ pengelas 9004.90.50.0000002 .. 33201.0200

32503Kaca mata pembantu penglihatan 9004.90.10.0000003 .. 33201.0300
Kacamata lainnya99 ..

32503Lorgnet 9004.90.90.0000199 .. 33201.0400

32503Kaca mata lainnya 9004.90.90.00999 33201.0900

Subkelas  48313 Bingkai dan mounting untuk kacamata, kacamata pelindung atau sejenisnya:

32503Bingkai (frame) dan mounting untuk kacamata dari plastik 9003.11.00.0000001 .. 33202.0308

33202.0309

33202.0310

33202.0311
Bingkai (frame) dan mounting untuk kacamata dari bahan lainnya99 ..

32503Bingkai (frame) dan mounting untuk kacamata dari bahan lainnya 9003.19.00.00999.. 33202.0308

33202.0309

33202.0310

33202.0311

Subkelas  48314 Teropong ganda, teropong tunggal dan teleskop optik lainnya; instrumen astronomi lainnya, kecuali instrumen untuk radio astronomi;
mikroskop optik gabungan

:

Teropong ganda, teropong tunggal dan teleskop optik lainnya01 ..

26792Teropong ganda (binoculer) 9005.10.00.0000101 .. 33202.0102

26792Teropong tunggal (monoculer) 9005.80.90.00002 33202.0101

26792Elbow telescope 9005.80.90.00003 33202.01.04

26792Teropong laser 9005.80.90.00004 33202.01.11

26792Teropong optik lainnya 9005.80.90.00999 33202.01.99
Instrumen astronomi, kecuali instrumen untuk radio astronomi02 ..

26792Teropong astronomi 9005.80.10.0000102 .. 33202.0103

26792Instrumen astronomi lainnya,  tidak termasuk instrumen untuk
radio-astronomi

9005.80.10.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Instrumen optikKelas   4831 :

Subkelas  48314 Teropong ganda, teropong tunggal dan teleskop optik lainnya; instrumen astronomi lainnya, kecuali instrumen untuk radio astronomi;
mikroskop optik gabungan

:

Mikroskop optik majemuk, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.03 ..

26792Mikroskop stereoskopik 9011.10.00.0000103 .. 33202.0206

26792Mikroskop optik majemuk untuk proyektor 9011.20.00.00002 33202.0205

26792Mikroskop optik majemuk untuk memotret (fotografi) 9011.20.00.00003 33202.0204

26792Mikroskop elektron 9011.80.00.00004 33202.0202

26792Mikroskop proton 9011.80.00.00005 33202.0203

26792Mikroskop optik lainnya 9011.80.00.00999 33202.0207

Subkelas  48315 Peralatan kristal cair ytdl; laser, kecuali diode laser; peralatan dan instrumen optik lainya ytdl:

26120Peralatan kristal cair ytdl 9013.80.20.0000001 .. -

26792Laser, selain dioda laser 9013.20.00.0000002 .. -
Peralatan dan instrumen optik lainnya ytdl03 ..

26792Teropong bidik untuk senapan 9013.10.00.0000103 .. 33202.0106

26792Teleskop yang dirangkai untuk menjadi bagian dari mesin, peralatan,
instrumen

9013.10.00.00002 33202.0112

26792Periskop 9013.10.00.00003 33202.0105

26792Stereoskop 9013.80.10.00004 33202.0110

26792Kaca pembesar untuk tukang arloji 9013.80.10.00005 33202.0107

26792Kaca pengintip untuk pintu 9013.80.90.00006 33202.0108

26792Kaledoskop 9013.80.90.00007 33202.0109

26792Spectroscope 9013.80.90.00008 33202.0208

26792Polariscope 9013.80.90.00009 33202.0210

26792Polarisgraph 9013.80.90.00010 33202.0211

26792Peralatan dan instrumen optik lainnya ytdl 9013.80.90.00999 -

413Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan fotografiKelas   4832 :

Subkelas  48321 Lensa objektif untuk kamera, proyektor  serta pembesar atau pengecil fotografi untuk sinematografi:

26791Lensa objektif untuk kamera 9002.11.90.0000100 .. 33204.0203

26791Lensa objektif untuk proyektor 9002.11.90.00002 33204.0204

26791Pembesar atau pengecil fotografi untuk sinematografi 9002.11.10.00003 -

Subkelas  48322 Kamera fotografi (termasuk sinematografi):

26710Kamera foto biasa 9006.51.00.0000001 .. 33203.0101

9006.52.00.00

9006.53.00.00

9006.59.90.00

26710Kamera untuk menyiapkan blok, pelat dan silinder cetak 9006.10.10.0000002 .. 33203.0106

9006.10.90.00
Kamera yang dirancang secara khusus03 ..

26710Kamera untuk di bawah air 9006.30.00.0000103 .. 33203.0110

26710Kamera untuk penelitian udara 9006.30.00.00002 33203.0107

26710Kamera khusus untuk keperluan pengobatan dan pembedahan 9006.30.00.00003 33203.0105

26710Kamera untuk tujuan kriminologi 9006.30.00.00004 33203.0108

26710Kamera untuk tujuan khusus lainnya 9006.30.00.00999 33203.0109

9006.59.10.00

26710Kamera langsung jadi 9006.40.00.0000004 .. 33203.0102
Kamera untuk mikrofilm, mikrofiche, atau mikroform lainnya05 ..

26710Kamera untuk mikrofilm 9006.52.00.0000105 .. 33203.0103

9006.53.00.00

9006.59.90.00

26710Kamera untuk mikrofiche 9006.52.00.00002 33203.0111

9006.53.00.00

9006.59.90.00

26710Kamera untuk mikroform lainnya 9006.52.00.00999 -

9006.53.00.00

9006.59.90.00

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012414

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan fotografiKelas   4832 :

Subkelas  48322 Kamera fotografi (termasuk sinematografi):

Kamera sinematografi06 ..

26710Kamera sinematografi dengan lebar film kurang dari 16 mm, atau untuk
film ganda kurang dari 8 mm

9007.10.00.0000106 .. 33204.0101

26710Kamera sinematografi dengan lebar film 16 mm atau lebih, atau untuk film
ganda dengan lebar 8 mm atau lebih

9007.10.00.00002 33204.0102

Subkelas  48323 Proyektor sinematografi, slide proyektor dan proyektor gambar lainnya, kecuali pembaca mikroform:

Proyektor sinematografi01 ..

26791Proyektor cinematografi lebar film kurang dari 16 mm 9007.20.10.0000101 .. 33204.0103

26791Proyektor cinematografi lebar film 16 mm atau lebih 9007.20.90.00002 33204.0104
Proyektor gambar, selain sinematografi02 ..

26791Overhead proyektor 9008.50.90.0000102 .. 33204.0108

26791Proyektor still picture 9008.50.90.00002 33204.0107

26791Proyektor profil lainnya 9008.50.90.00999 -

Subkelas  48324 Peralatan cahaya kilat fotografi, termasuk lampu cahaya kilat; pembesaran atau pengecilan fotografi (kecuali sinematografi); peralatan dan
perlengkapan untuk laboratori fotografi ytdl; layar negatoskop dan proyeksi

:

26791Peralatan cahaya kilat fotografi, termasuk lampu cahaya kilat 9006.61.00.0000001 .. 33203.0201

9006.69.00.00-

26791Pembesar atau pengecil fotografi (kecuali sinematografi) 9008.50.90.0000002 .. -
Peralatan dan perlengkapan untuk laboratori fotografi  (termasuk sinemetografi) ytdl03 ..

26791Peralatan dan perlengkapan untuk laboratori fotografi ytdl 9010.10.00.0000103 .. -

9010.50.10.00

9010.50.90.00

26791Peralatan dan perlengkapan untuk laboratori sinematografi  ytdl 9010.10.00.00002 -

9010.50.10.00

9010.50.90.00

26791Layar Proyeksi (projection Screen) 9010.60.10.0000004 .. 33204.0201

9010.60.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Peralatan fotografiKelas   4832 :

Subkelas  48324 Peralatan cahaya kilat fotografi, termasuk lampu cahaya kilat; pembesaran atau pengecilan fotografi (kecuali sinematografi); peralatan dan
perlengkapan untuk laboratori fotografi ytdl; layar negatoskop dan proyeksi

:

26791Hasil ikutan/sisa industri layar proyeksi -00098 .. -

Pembaca mikro film, microfiche atau mikroform lainnyaKelas   4833 :

Subkelas  48330 Pembaca mikro film, microfiche atau mikroform lainnya:

26791Pembaca mikrofilm, microfiche atau mikroform lainnya 9008.50.10.0000001 .. -

26791Hasil ikutan/sisa industri pembaca mikro film, microfiche atau mikroform
lainnya

-00098 .. -

Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari; produk kimia untuk penggunaan fotografi, kecuali pernis, bahan perekat dan
semacamnya

Kelas   4834 :

Subkelas  48341 Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari:

Pelat dan film fotografi berbentuk lembaran, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak
instan berbentuk lembaran, peka cahaya, tidak disinari, dalam kemasan maupun tidak

01 ..

20299Untuk sinar X 3701.10.00.0000101 .. 24299.08.99

20299Film cetak instan 3701.20.00.00002 24299.08.02

20299Pelat dan film lainnya, dengan sisi manapun melebihi 255 mm 3701.30.00.00003 -

20299Untuk fotografi berwarna dari jenis yang cocok digunakan dalam industri
percetakan

3701.91.10.00004 24299.08.04

20299Untuk fotografi berwarna dari jenis yang cocok selain dalam industri
percetakan

3701.91.90.00005 24299.08.01

20299Untuk penggunaan lainnya dalam industri percetakan 3701.99.10.00006 24299.08.99

20299Lain-lain 3701.99.90.00999 -
Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam
gulungan, peka cahaya, tidak disinari

02 ..

20299Film tanpa lubang jentera untuk fotografi berwarna, lebar <= 105 mm 3702.31.00.0000102 .. 24299.07.01

20299Film tanpa lubang jentera lainnya dengan emulsi perak halida, lebar <=
105 mm

3702.32.00.90002 24299.07.02

20299Film tanpa lubang jentera lainnya, lebar > 105 mm 3702.42.00.90003 24299.07.03

20299Film tanpa lubang jentera lainnya, lebar <= 105 mm 3702.39.00.90004 24299.07.03

20299Film tanpa lubang jentera, lebar > 610 mm & panjang > 200 m, untuk 3702.41.00.00005 24299.07.04
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari; produk kimia untuk penggunaan fotografi, kecuali pernis, bahan perekat dan
semacamnya

Kelas   4834 :

Subkelas  48341 Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari:

Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam
gulungan, peka cahaya, tidak disinari

02 ..

fotografi berwarna00502 ..

20299Film tanpa lubang jentera, lebar > 610 mm & panjang > 200 m, selain
untuk fotografi berwarna

3702.43.00.90006 24299.07.05

20299Film tanpa lubang jentera, lebar > 610 mm & panjang 120 - 200 m 3702.42.00.90007 24299.07.06

20299Film tanpa lubang jentera, lebar > 610 mm & panjang < 120 m 3702.42.00.90008 24299.07.07

20299Film tanpa lubang jentera, lebar 105 - 610 mm & panjang >= 120 m 3702.44.00.90009 24299.07.08

20299Film tanpa lubang jentera, lebar 105 - 610 mm lainnya 3702.44.00.90010 24299.07.09

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar <= 16 mm & panjang <= 14 m 3702.52.20.00011 24299.07.10

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar <= 16 mm & panjang <= 120 m 3702.52.90.90012 24299.07.11

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar <= 16 mm & panjang 14 - 120 m 3702.52.90.90013 24299.07.12

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar 16 - 35 mm & panjang <= 30 m 3702.53.00.00014 24299.07.13

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar 16 - 35 mm & panjang <= 30 m
selain daripada slide

3702.54.40.00015 24299.07.14

3702.54.90.00

3702.96.10.00

3702.96.90.00

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar 16 - 35 mm & panjang >= 120 m 3702.55.20.00016 24299.07.15

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar 16 - 35 mm & panjang 30 - 120 m 3702.55.90.00017 24299.07.16

3702.97.10.00

3702.97.90.00

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar > 35 mm & panjang > 120 m 3702.56.20.00018 24299.07.17

20299Film lainnya untuk foto berwarna, lebar  > 35 mm lainnya 3702.56.90.00019 24299.07.18

20299Film lainnya, lebar  <= 16 mm & panjang <= 14 m 3702.52.20.00020 24299.07.19

20299Film lainnya, lebar  16 mm & panjang >= 120 m 3702.52.20.00021 24299.07.20

20299Film lainnya, lebar  <= 16 mm & panjang > 14 m 3702.52.90.90022 24299.07.21
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari; produk kimia untuk penggunaan fotografi, kecuali pernis, bahan perekat dan
semacamnya

Kelas   4834 :

Subkelas  48341 Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari:

Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam
gulungan, peka cahaya, tidak disinari

02 ..

20299Film lainnya, lebar  16 - 35 mm & panjang <= 30 m 3702.54.90.00023.. 24299.07.22

20299Film lainnya, lebar  16 - 35 mm & panjang >= 120 m 3702.55.20.00024 24299.07.23

20299Film lainnya, lebar  16 - 35 mm & panjang 30 - 120 m 3702.55.90.00025 24299.07.24

20299Film lainnya, lebar  > 35 mm & panjang >= 120 m 3702.98.30.00026 24299.07.25

20299Film lainnya, lebar  > 35 mm lainnya 3702.56.20.00027 24299.07.26

3702.56.90.00

3702.98.10.00

20299Film cetak segera dalam gulungan -028 24299.08.03

20299Film fotografi lainnya dalam gulungan 3702.98.90.00999 24299.07.99
Kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, peka cahaya, tidak disinari03 ..

20299Photo typesetting paper dalam gulungan dengan lebar melebihi 600 mm 3703.10.90.0000103 .. 24299.04.01

20299Kertas dan kertas karton lainnya dalam gulungan dengan lebar melebihi
600 mm

3703.10.10.00002 24299.04.02

20299Tekstil fotografi dalam gulungan dengan lebar melebihi 600 mm 3703.10.10.00003 24299.04.03

20299Photo typesetting paper lainnya untuk fotografi berwarna 3703.20.00.00004 24299.04.04

20299Kertas dan kertas karton lainnya untuk fotografi berwarna 3703.20.00.00005 24299.04.05

20299Tekstil fotografi untuk fotografi berwarna 3703.20.00.00006 24299.04.06

20299Photo typesetting paper lainnya 3703.90.00.00007 24299.04.07

20299Kertas dan kertas karton fotografi peka cahaya tidak disinari lainnya 3703.90.00.00008 24299.04.08

20299Kertas diazo 3703.90.00.00009 24299.04.09

20299Tekstil fotografi peka cahaya tidak disinari lainnya 3703.90.00.00010 24299.04.99
Film peka cahaya untuk kebutuhan kedokteran04 ..

20299Untuk sinar X 3702.10.00.0000104 .. 24299.06.01

20299Film tembus pandang sinar infra merah, tiap sisinya > 225 mm 3702.42.00.10002 24299.06.02

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar <= 105 mm 3702.39.00.10003 24299.06.03

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar > 610 mm dan panjang > 3702.43.00.10004 24299.06.04
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari; produk kimia untuk penggunaan fotografi, kecuali pernis, bahan perekat dan
semacamnya

Kelas   4834 :

Subkelas  48341 Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari:

Film peka cahaya untuk kebutuhan kedokteran04 ..

200 m00404 ..

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar > 610 mm dan panjang <=
200 m

3702.42.00.10005 24299.06.05

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar 105 - 610 mm 3702.44.00.10006 24299.06.06

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar < 16 mm dan panjang <= 14
m

3702.52.90.10007 24299.06.07

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar < 16 mm dan panjang > 14
m

3702.52.90.10008 24299.06.08

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar 16 - 35 mm dan panjang <=
30 m

3702.54.40.00009 24299.06.09

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar 16 - 35 mm dan panjang >
30 m

3702.55.50.00010 24299.06.10

20299Film tembus pandang sinar infra merah, lebar > 35 mm dan panjang > 30
m

3702.98.90.00011 24299.06.11

20299Film peka cahaya lainnya untuk kebutuhan kedokteran 3702.32.00.10999 24299.06.99

3702.98.90.00

20299Hasil ikutan/sisa industri pelat dan film fotografi dan film cetak instan,
peka cahaya, tidak disinari

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka cahaya, tidak disinari; produk kimia untuk penggunaan fotografi, kecuali pernis, bahan perekat dan
semacamnya

Kelas   4834 :

Subkelas  48342 Preparat kimiawi untuk penggunaan fotografi, kecuali pernis, bahan perekat dan semacamnya; produk tidak dicampur untuk penggunaan
fotografi, disiapkan dalam ukuran tertentu atau disiapkan untuk penjualan eceran dalam bentuk siap pakai

:

20299Emulsi yang dibuat peka cahaya untuk penggunaan fotografi 3707.10.00.0000001 .. -

20299Bahan lampu kilat untuk penggunaan fotografi 3707.90.10.0000002 .. -

20299Toner untuk penggunaan fotografi 3707.90.90.0000003 .. -

20299Hasil ikutan/sisa industri preparat kimiawi untuk penggunaan fotografi,
kecuali pernis, bahan perekat dan semacamnya; produk tidak dicampur
untuk penggunaan fotografi, disiapkan dalam ukuran tertentu atau
disiapkan untuk penjualan eceran dalam bentuk siap pakai

-00098 .. -

20299Preparat kimia lainnya untuk penggunaan fotografi 3707.90.90.0000099 .. -

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4831 sampai 4833Kelas   4835 :

Subkelas  48351 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari subkelas 48314:

26792Bagian-bagian teropong 9005.90.10.0000001 .. 33202.0313

9005.90.90.00

26792Bagian dan perlengkapan mikroskop 9011.90.00.0000002 .. 33202.0314

26792Hasil ikutan/sisa industri bagian dan perlengkapan untuk barang-barang
dari subkelas 48315

-00098 .. -

Subkelas  48352 Bagian dari bingkai dan mounting kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya:

32503Bagian dari bingkai dan mounting kacamata, kacamata pelindung dan
sejenisnya

9003.90.00.0000001 .. 33202.0312

32503Hasil ikutan/sisa industri bagian dari bingkai dan mounting kacamata,
kacamata pelindung dan sejenisnya

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4831 sampai 4833Kelas   4835 :

Subkelas  48353 Bagian dan aksesoris untuk barang dari kamera fotografi; bagian dan aksesoris dari proyektor sinematografi; bagian dan peralatan cahaya kilat
fotografi; bagian dan aksesoris dari proyektor gambar (kecuali sinematografi) dan pembesaran dan pengecilan fotografi (kecuali sinematografi);
bagian dan aksesoris ytdl dari peralatan dan perlengkapan untuk laboratori fotografi ; bagian dan aksesoris dari layar negatoskop dan proyeksi

:

Bagian dan aksesoris untuk barang dari kamera fotografi01 ..

26791Film adaptors and transports -00101 .. 33203.02.06

26791Frame kamera 9006.91.30.00002 33203.02.07

26791Lens hood 9006.91.90.00003 33203.02.08

26791Tripods camera -004 33203.02.09

26791Photo electric cells -005 33203.02.11

26791Camera bodies -006 33204.02.09

26791Peti penutup bunyi motor -007 33204.02.10

26791Tempat film -008 33204.02.11

26791Cabinet, cassete fim transfer -009 33204.02.12

26791Reel of film -010 33204.02.13

26791Diafragma -011 33203.02.13

26791Tutup lensa kamera -012 33203.02.14

26791Automatic rewinder -013 33203.02.15

26791Alat dan perlengkapan fotografi lainnya 9006.91.10.00999 33203.02.99
Bagian dan aksesoris dari proyektor sinematografi02 ..

26791Proyektor aligment bases 9007.92.00.0000102 .. 33204.02.06

26791Perlengkapan image proyektor 9007.92.00.00002 33204.02.07

26791Komponen dan perlengkapan kamera sinematografi 9007.91.00.00003 -

26791Komponen dan perlengkapan proyektor sinematografi 9007.92.00.00004 -

26791Bagian dan aksesoris kamera dan proyektor sinematografi lainnya -999 33204.01.99
Bagian dan aksesoris dari peralatan cahaya kilat fotografi dan bola lampu kilat03 ..

26791Bagian dan aksesoris dari peralatan cahaya kilat fotografi 9006.99.10.0000103 .. 33203.0203

26791Bagian dan aksesoris dari peralatan bola lampu kilat 9006.99.90.00002 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4831 sampai 4833Kelas   4835 :

Subkelas  48353 Bagian dan aksesoris untuk barang dari kamera fotografi; bagian dan aksesoris dari proyektor sinematografi; bagian dan peralatan cahaya kilat
fotografi; bagian dan aksesoris dari proyektor gambar (kecuali sinematografi) dan pembesaran dan pengecilan fotografi (kecuali sinematografi);
bagian dan aksesoris ytdl dari peralatan dan perlengkapan untuk laboratori fotografi ; bagian dan aksesoris dari layar negatoskop dan proyeksi

:

26791Bagian dan aksesoris dari proyektor gambar (kecuali sinematografi) dan
pembesaran dan pengecilan fotografi (kecuali sinematografi)

9008.90.20.0000004 .. -

9008.90.90.00

26791Bagian dan aksesoris ytdl dari peralatan dan perlengkapan untuk
laboratori fotografi

9010.90.10.0000005 .. -

9010.90.30.00

9010.90.90.00

26791Bagian dan aksesoris dari layar negatoskop dan proyeksi 9010.90.10.0000006 .. -

26791Bagian dan aksesoris dari layar negatoskop dan proyeksi 9010.90.90.0000007 .. 33204.02.08

26791Hasil ikutan/sisa industri bagian dan aksesoris untuk barang dari kamera
fotografi; bagian dan aksesoris dari proyektor sinematografi; bagian dan
peralatan cahaya kilat fotografi; bagian dan aksesoris dari proyektor
gambar (kecuali sinematografi) dan pembesaran dan pengecilan fotografi
(kecuali sinematografi); bagian dan aksesoris ytdl dari peralatan dan
perlengkapan untuk laboratori fotografi ; bagian dan aksesoris dari layar
negatoskop dan proyeksi

-00098 .. -

Subkelas  48354 Bagian dan aksesori untuk barang-barang dari subkelas 48315:

26120Bagian-bagian alat optik lainnya 9013.90.10.0000001 .. 33202.0399

9013.90.50.00

9013.90.60.00

9013.90.90.00

26790 9013.90.10.00

9013.90.50.00

9013.90.60.00

9013.90.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4831 sampai 4833Kelas   4835 :

Subkelas  48354 Bagian dan aksesori untuk barang-barang dari subkelas 48315:

26120Hasil ikutan/sisa industri bagian dan aksesori untuk barang-barang dari
subkelas 48316

-00098 .. -

26790
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  484 Jam tangan dan jam, serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Jam tanganKelas   4841 :

Subkelas  48410 Jam tangan:

Arloji tangan dengan badan dari logam mulia atau dari logam dilapisi logam mulia01 ..

26520Arloji tangan hanya dengan peragaan mekanik dari/dilapisi logam mulia 9101.11.00.0000101 .. 33300.0101

26520Arloji tangan hanya dengan peragaan opto elektronik dari/dilapisi logam
mulia

9101.19.00.00002 33300.0102

26520Arloji tangan dengan peragaan mekanik dan opto elektronik dari/ dilapisi
logam mulia

9101.19.00.00003 33300.0103

26520Arloji tangan dengan putaran otomatis dari/dilapisi logam mulia 9101.21.00.00004 33300.0104

26520Arloji tangan dengan badan dari logam mulia atau dari logam dilapisi
logam mulia  lainnya

9101.19.00.00999 33300.0199

9101.29.00.00
Arloji tangan dengan badan bukan dari logam mulia02 ..

26520Arloji tangan hanya dengan peragaan mekanik bukan dari logam mulia 9102.11.00.0000102 .. 33300.0201

26520Arloji tangan hanya dengan peragaan opto elektronik bukan dari logam
mulia

9102.12.00.00002 33300.0202

26520Arloji tangan dengan peragaan mekanik dan opto elektronik bukan dari
logam mulia

9102.19.00.00003 33300.0203

26520Arloji tangan dengan putaran otomatis bukan dari logam mulia 9102.21.00.00004 33300.0204

26520Arloji tangan dengan badan bukan dari logam mulia  lainnya 9102.29.00.00999 33300.0299
Arloji saku03 ..

26520Arloji saku (pocket watches) 9101.91.00.0000103 .. 33300.0301

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00

26520Arloji saku lainnya 9101.91.00.00999 33300.0303

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  484 Jam tangan dan jam, serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Jam tanganKelas   4841 :

Subkelas  48410 Jam tangan:

Arloji cincin04 ..

26520Arloji cincin dengan peragaan mekanik 9101.91.00.0000104 .. 33300.0401

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00

26520Arloji cincin dengan peragaan opto elektronik 9101.91.00.00002 33300.0402

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00

26520Arloji cincin dengan peragaan mekanik dan opto elektronik 9101.91.00.00003 33300.0403

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00
Arloji kalung05 ..

26520Arloji kalung dengan peragaan mekanik 9101.91.00.0000105 .. 33300.0404

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00

26520Arloji kalung dengan peragaan opto elektronik 9101.91.00.00002 33300.0405

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00

26520Arloji kalung dengan peragaan mekanik dan opto elektronik 9101.91.00.00003 33300.0406

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  484 Jam tangan dan jam, serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Jam tanganKelas   4841 :

Subkelas  48410 Jam tangan:

Arloji ballpoint06 ..

26520Arloji ballpoint dengan peragaan mekanik 9101.91.00.0000106 .. 33300.0407

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00

26520Arloji ballpoint dengan peragaan opto elektronik 9101.91.00.00002 33300.0408

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00

26520Arloji ballpoint dengan peragaan mekanik dan opto elektronik 9101.91.00.00003 33300.0409

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00

26520Hasil ikutan/sisa industri jam tangan -00098 .. -

26520Arloji lainnya 9101.91.00.0000099 .. 33300.0499

9101.99.00.00

9102.91.90.00

9102.99.00.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  484 Jam tangan dan jam, serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

JamKelas   4842 :

Subkelas  48420 Jam:

Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.01 ..

26520Jam panel instrumen kendaraan darat 9104.00.10.0000101 .. 33300.0807

26520Jam panel instrumen  untuk kendaraan baik pesawat udara, kapal laut
dan lain-lain

9104.00.20.00002 33300.0807

26520Jam panel instrumen untuk kendaraan air 9104.00.30.00003 33300.0807

26520Jam panel instrumen untuk kendaraan lainnya 9104.00.90.00999 33300.0807
Jam dinding02 ..

26520Jam dinding dengan tenaga listrik umum 9105.21.00.0000102 .. 33300.0503

26520Jam dinding dengan tenaga batu kering 9105.21.00.00002 33300.0501

26520Jam dinding dengan tenaga aki 9105.21.00.00003 33300.0502

26520Jam dinding lainnya 9105.29.00.00999 33300.0599
Jam beker03 ..

26520Jam beker dengan tenaga listrik umum 9105.11.00.0000103 .. 33300.0603

26520Jam beker dengan tenaga batu kering 9105.11.00.00002 33300.0601

26520Jam beker dengan tenaga aki 9105.11.00.00003 33300.0602

26520Jam beker lainnya 9105.19.00.00999 33300.0699
Lonceng04 ..

26520Lonceng dengan tenaga listrik umum 9105.91.90.0000104 .. 33300.0703

26520Lonceng dengan tenaga baterai kering 9105.91.90.00002 33300.0701

26520Lonceng dengan tenaga aki 9105.91.90.00003 33300.0702

26520Lonceng lainnya 9105.99.90.00999 33300.0799
Jam lainnya05 ..

26520Kronometer 9105.91.10.0000105 .. 33300.0801

9105.99.10.00

26520Jam umum untuk bangunan; jam  untuk  sistem jam listrik terpusat 9105.91.90.00002 33300.0899

9105.99.90.00

26520Alat ukur waktu lainnya 9105.91.90.00999 33300.0899

9105.99.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  484 Jam tangan dan jam, serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

JamKelas   4842 :

Subkelas  48420 Jam:

Jam dengan penggerak jam ytdl06 ..

26520Jam dengan penggerak jam ytdl secara elektrik 9103.10.00.0000106 .. 33300.0899

26520Jam dengan penggerak jam ytdl tidak secara elektrik 9103.90.00.00002 33300.0899

26520Hasil ikutan/sisa industri jam -00098 .. -

Peralatan pencatat waktu dan peralatan untuk mengukur, mencatat atau lainnya yang menunjuk jarak waktu dan penukar waktu, dengan gerakan jam
atau jam tangan atau dengan penyelarasan motor

Kelas   4843 :

Subkelas  48430 Peralatan perekam waktu , peralatan untuk mengukur, merekam atau menunjukkan interval waktu secara lain, dan sakelar waktu, dengan
penggerak jam atau penggerak jam tangan atau dengan mesin yang sesuai

:

 pencatat waktu; perekam waktu01 ..

26520Perekam waktu (time recorder) termasuk mesin absensi 9106.10.00.0000101 .. 33300.0802

26520Pencatat waktu (time register) 9106.10.00.00002 33300.0803

26520Penghitung detik (stop watches) 9102.91.10.00003 33300.0302

26520Meteran parkir 9106.90.10.00004 33300.0808

26520Time clock 9106.90.90.00005 33300.0804

26520Time for industrial use 9106.90.90.00006 33300.0805

26520Lonceng dengan gerakan jam -007 33300.0806

26520Alat ukur waktu lainnya 9106.90.90.00999 33300.0899

26520Penghitung waktu (time swicthes/timer) dengan gerakan jam atau arloji 9107.00.00.0000002 .. 33300.0809

26520Hasil ikutan/sisa industri peralatan perekam waktu , peralatan untuk
mengukur, merekam atau menunjukkan interval waktu secara lain, dan
sakelar waktu, dengan penggerak jam atau penggerak jam tangan atau
dengan mesin yang sesuai

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  484 Jam tangan dan jam, serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Penggerak jam atau arlojiKelas   4844 :

Subkelas  48440 Penggerakan jam atau arloji:

26520Penggerak arloji dirakit (watch movement assembled) 9108.11.00.0000001 .. 33300.0901

9108.12.00.00

9108.19.00.00

9108.20.00.00

9108.90.00.00

26520Penggerak jam dirakit (clock movement assembled) 9109.10.00.0000002 .. 33300.0902

9109.90.00.00
Penggerak arloji atau penggerak jam, lengkap, tidak dirakit atau dirakit sebagian (set penggerak); penggerak arloji atau penggerak jam, tidak
lengkap, dirakit; penggerak arloji atau penggerak jam tidak lengkap, tidak dirakit.

03 ..

26520Penggerak jam untuk arloji 9110.11.00.0000103 .. 33300.0910

9110.12.00.00

9110.19.00.00

26520Penggerak jam untuk arloji atau jam lainnya 9110.90.00.00002 33300.0911

26520Suku cadang penggerak 9110.90.00.00003 33300.0912

26520Hasil ikutan/sisa industri penggerakan jam atau arloji -00098 .. -

Bagian jam tangan atau jam lainnya (termasuk perhiasan, bodi dan tali jam dari logam)Kelas   4849 :

Subkelas  48490 Bagian lain dari jam tangan atau jam (termasuk perhiasan, badan dan ban jam tangan logam):

Tali arloji, ban arloji dan gelang arloji, serta bagiannya.01 ..

32119Tali arloji, pengikat atau gelang arloji dari logam mulia atau logam yang
dilapisi dengan logam mulia

9113.10.00.0000101 .. 33300.0999

32120 -

32119Tali arloji, pengikat atau gelang arloji dari logam tidak mulia disepuh emas
atau perak maupun tidak

9113.20.00.00002 -

32120 -
Badan arloji dan bagiannya.02 ..

26520Badan arloji (watch cases) dari logam mulia 9111.10.00.0000102 .. 33300.0903

26520Badan arloji dari logam tidak mulia, disepuh emas atau perak atau tidak 9111.20.00.00002 33300.0904

26520Badan arloji lainnya 9111.80.00.00003 33300.0905
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          48 Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, jam tangan dan jam:

Kelompok  484 Jam tangan dan jam, serta bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian jam tangan atau jam lainnya (termasuk perhiasan, bodi dan tali jam dari logam)Kelas   4849 :

Subkelas  48490 Bagian lain dari jam tangan atau jam (termasuk perhiasan, badan dan ban jam tangan logam):

Badan arloji dan bagiannya.02 ..

26520Bagian-bagian dari badan arloji 9111.90.00.00004.. 33300.0906
Badan jam dan badan tipe semacam itu untuk barang lain pada bab ini, dan bagiannya.03 ..

26520Badan jam (clock cases) dari logam 9112.20.00.0000103 .. 33300.0907

26520Badan jam lainnya 9112.20.00.00002 33300.0908

26520Bagian-bagian dari badan jam 9112.90.00.00003 33300.0909
Bagian lainnya dari jam atau arloji.04 ..

26520Pegas termasuk pegas rambut 9114.10.00.0000104 .. 33300.0924

26520Winding and setting mechanism part 9114.30.00.00002 33300.0923

26520Piringan arloji 9114.40.00.00003 33300.0913

26520Alarm for clock 9114.90.00.00006 33300.0915

26520Instrument panel clock 9114.90.00.00007 33300.0916

26520Frame part 9114.90.00.00008 33300.0917

26520Driving mechanism parts 9114.90.00.00009 33300.0918

26520Train part 9114.90.00.00010 33300.0919

26520Motion work part 9114.90.00.00011 33300.0920

26520Escapement part 9114.90.00.00012 33300.0921

26520Regulating deverces 9114.90.00.00013 33300.0922

26520Batu jam 9114.90.00.00014 33300.0925

26520Permukaan jam 9114.90.00.00015 33300.0926

26520Bagian-bagian lainnya dari arloji dan jam lainnya 9114.90.00.00016 33300.0999

26250Alarm for watch -017 33300.0914

26251Pelat dan penghitung -018 33300.0927

26520Hasil ikutan/sisa industri bagian lain dari jam tangan atau jam (termasuk
perhiasan, badan dan ban jam tangan logam)

-00098 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49111 Traktor jalan untuk semi trailer:

29100Traktor jalan untuk semi kereta gandeng 8701.20.10.0000000 .. 29240.01.01

8701.20.90.00

Subkelas  49112 Alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk penumpang:

Alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk penumpang mesin diesel/ semi diesel (nyala kompresi)01 ..

29100Mobil diesel untuk 10 orang 8702.10.10.0000101 .. -

8702.10.60.00

29100Bus atau minibus, coach diesel 8702.10.41.00002 -

8702.10.49.10

8702.10.49.20

8702.10.49.30

8702.10.81.00

8702.10.89.10

8702.10.89.20

8702.10.89.30

29100Alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk
penumpang mesin diesel/ semi diesel (nyala kompresi) lainnya

8702.10.50.00999 -

8702.10.71.00

8702.10.79.10

8702.10.79.20

8702.10.90.00
Alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk penumpang selain mesin diesel/semi diesel (cetus api)02 ..

29100Mobil bensin untuk 10 orang 8702.90.12.0000102 .. -

8702.90.92.00

29100Bus atau minibus, coach bensin 8702.90.13.10002 -

8702.90.13.20

8702.90.14.10

8702.90.14.20

8702.90.94.10
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49112 Alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk penumpang:

Alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk penumpang selain mesin diesel/semi diesel (cetus api)02 ..

Bus atau minibus, coach bensin 8702.90.94.20002..

8702.90.95.10

8702.90.95.20

29100Bus atau minibus, coach bensin yang dirancang khusus untuk digunakan
di bandara

8702.90.93.10003 -

8702.90.93.20

29100Alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk
penumpang selain mesin diesel/semi diesel (cetus api) lainnya

8702.90.19.10999 -

8702.90.19.20

8702.90.99.10

8702.90.99.20

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel)01 ..

29100Sedan diesel/nyala kompresi 8703.31.11.1000101 .. 34100.03.02

8703.31.19.10

8703.31.20.00

8703.32.42.10

8703.32.43.10

8703.32.44.10

8703.32.49.10

8703.32.52.00

8703.32.53.00

8703.32.54.00

8703.32.59.00

8703.33.43.10

8703.33.44.10
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel)01 ..

Sedan diesel/nyala kompresi 8703.33.45.10001..

8703.33.49.10

8703.33.53.00

8703.33.54.00

8703.33.55.00

8703.33.59.00

29100Stasion wagon diesel/nyala kompresi 8703.31.11.10002 34100.03.03

8703.31.19.10

8703.31.20.00

8703.32.42.10

8703.32.43.10

8703.32.44.10

8703.32.49.10

8703.32.52.00

8703.32.53.00

8703.32.54.00

8703.32.59.00

8703.33.43.10

8703.33.44.10

8703.33.45.10

8703.33.49.10

8703.33.53.00

8703.33.54.00

8703.33.55.00

8703.33.59.00

29100Jeep (SUV) diesel/nyala kompresi 8703.31.11.90003 34100.03.04
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel)01 ..

Jeep (SUV) diesel/nyala kompresi 8703.31.19.90003..

8703.31.20.00

8703.32.42.90

8703.32.43.90

8703.32.44.90

8703.32.49.90

8703.32.52.00

8703.32.53.00

8703.32.54.00

8703.32.59.00

8703.33.43.90

8703.33.44.90

8703.33.45.90

8703.33.49.90

8703.33.53.00

8703.33.54.00

8703.33.55.00

8703.33.59.00

29100Mobil sport diesel/nyala kompresi 8703.31.11.90004 -

8703.31.19.90

8703.31.20.00

8703.32.42.90

8703.32.43.90

8703.32.44.90

8703.32.49.90

8703.32.52.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel)01 ..

Mobil sport diesel/nyala kompresi 8703.32.53.00004..

8703.32.54.00

8703.32.59.00

8703.33.43.90

8703.33.44.90

8703.33.45.90

8703.33.49.90

8703.33.53.00

8703.33.54.00

8703.33.55.00

8703.33.59.00

29100Mobil balap (gokart) diesel/nyala kompresi 8703.21.10.00005 34100.05.02

29100Kendaraan bermotor lainnya untuk pengangkutan penumpang dengan
motor bakar nyala kompresi

8703.31.40.00999 34100.03.05

8703.31.50.00

8703.31.81.0034100.03.99

8703.31.89.00

8703.31.91.00

8703.31.99.00

8703.32.10.0034100.03.05

8703.32.21.00

8703.32.29.00

8703.32.31.0034100.03.99

8703.32.39.00

8703.32.60.0034100.03.05

8703.32.71.0034100.03.99
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel)01 ..

Kendaraan bermotor lainnya untuk pengangkutan penumpang dengan
motor bakar nyala kompresi

8703.32.72.00999..

8703.32.73.00

8703.32.79.00

8703.32.92.00

8703.32.93.00

8703.32.94.00

8703.32.99.00

8703.33.10.0034100.03.05

8703.33.21.00

8703.33.29.00

-

8703.33.31.0034100.03.99

8703.33.39.00

8703.33.70.0034100.03.05

8703.33.81.0034100.03.99

8703.33.89.00

8703.33.91.00

8703.33.99.00
Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar cetus api02 ..

29100Sedan dengan motor bakar cetus api/bensin 8703.21.22.0000102 .. 34100.04.01

8703.21.23.00

8703.21.24.00

8703.21.29.10

8703.22.11.10

8703.22.19.10

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012436

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar cetus api02 ..

Sedan dengan motor bakar cetus api/bensin 8703.23.51.10001..

8703.23.52.10

8703.23.53.10

8703.23.54.10

8703.23.61.10

8703.23.62.10

8703.23.63.10

8703.23.64.10

8703.24.41.10

8703.24.49.10

8703.24.51.10

8703.24.59.10

29100Stasiun wagon motor bakar cetus api/bensin 8703.21.22.00002 34100.04.02

8703.21.23.00

8703.21.24.00

8703.21.29.10

8703.22.11.10

8703.22.19.10

8703.23.51.10

8703.23.52.10

8703.23.53.10

8703.23.54.10

8703.23.61.10

8703.23.62.10

8703.23.63.10

8703.23.64.10
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar cetus api02 ..

Stasiun wagon motor bakar cetus api/bensin 8703.24.41.10002..

8703.24.49.10

8703.24.51.10

8703.24.59.10

29100Jeep (SUV) motor bakar cetus api/bensin 8703.21.22.00003 34100.04.03

8703.21.23.00

8703.21.24.00

8703.21.29.90

8703.22.11.90

8703.22.19.90

8703.23.51.90

8703.23.52.90

8703.23.53.90

8703.23.54.90

8703.23.61.91

8703.23.61.92

8703.23.62.91

8703.23.62.92

8703.23.63.91

8703.23.63.92

8703.23.64.91

8703.23.64.92

8703.24.41.90

8703.24.49.90

8703.24.51.90

8703.24.59.90

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009 - HS 2012438

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
ps

.g
o.

id



Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar cetus api02 ..

29100Mobil sport motor bakar cetus api/bensin 8703.21.22.00004.. -

8703.21.23.00

8703.21.24.00

8703.21.29.90

8703.22.11.90

8703.22.19.90

8703.23.51.90

8703.23.52.90

8703.23.53.90

8703.23.54.90

8703.23.61.91

8703.23.61.92

8703.23.62.91

8703.23.62.92

8703.23.63.91

8703.23.63.92

8703.23.64.91

8703.23.64.92

8703.24.41.90

8703.24.49.90

8703.24.51.90

8703.24.59.90

29100Mobil balap (gokart) motor bakar cetus api/bensin 8703.21.10.00005 34100.05.02

29100Kendaraan bermotor lainnya untuk pengangkutan penumpang dengan
bahan bakar cetus api/bensin

8703.21.31.00999 34100.04.99

8703.21.39.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar cetus api02 ..

Kendaraan bermotor lainnya untuk pengangkutan penumpang dengan
bahan bakar cetus api/bensin

8703.21.91.00999..

8703.21.92.00

8703.21.99.00

8703.22.21.0034100.04.04

8703.22.29.00

8703.22.91.0034100.04.99

8703.22.92.00

8703.22.99.00

8703.23.10.0034100.04.04

8703.23.21.00

8703.23.29.00

8703.23.31.00

8703.23.39.00

8703.23.40.00

8703.23.71.00

8703.23.72.00

8703.23.73.00

8703.23.74.00

8703.23.91.00

8703.23.92.10

8703.23.92.90

8703.23.93.10

8703.23.93.90

8703.23.94.10

8703.23.94.9034100.04.99
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49113 Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang terutama dirancang untuk mengangkut penumpang (kecuali alat transportasi umum, kendaraan
yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju, mobil golf dan kendaraan sejenisnya)

:

Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang dengan motor bakar cetus api02 ..

Kendaraan bermotor lainnya untuk pengangkutan penumpang dengan
bahan bakar cetus api/bensin

8703.24.10.00999.. 34100.04.04

8703.24.21.00

8703.24.29.00

8703.24.31.00

8703.24.39.00

8703.24.70.00

8703.24.81.0034100.04.99

8703.24.89.00

8703.24.91.00

8703.24.99.00
Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan orang selain motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dan cetus
api

99 ..

29100Kendaraan ambulance dengan tenaga elektrik 8703.90.11.0000199 .. -

29100Kendaraan gokart dengan tenaga elektrik 8703.90.12.00002 -

29100Kendaraan bermotor lainnya dengan tenaga elektrik 8703.90.13.00003 -

8703.90.19.00

29100Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk angkutan
orang selain motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dan cetus
api dan tenaga elektrik

8703.90.50.00999 -

8703.90.70.00

8703.90.80.00

8703.90.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49114 Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang:

Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel)01 ..

29100Light truck diesel/motor bakar nyala kompresi 8704.21.11.0000101 .. 34100.01.02

8704.21.19.00

34100.01.03

8704.21.21.0034100.01.02

8704.21.22.00

8704.21.23.00

8704.21.24.00

8704.21.25.00

8704.21.29.00

34100.01.03

8704.22.11.0034100.01.02

8704.22.19.00

34100.01.03

8704.22.21.0034100.01.02

8704.22.22.00

8704.22.23.00

8704.22.24.00

8704.22.25.00

8704.22.29.00

34100.01.03

29100Medium truck diesel/motor bakar nyala kompresi 8704.22.31.00002 34100.01.01

8704.22.39.00

8704.22.41.00

8704.22.42.00

8704.22.43.00

8704.22.44.00

8704.22.45.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49114 Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang:

Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel)01 ..

Medium truck diesel/motor bakar nyala kompresi 8704.22.51.00002..

8704.22.59.00

29100Heavy duty truck diesel/motor bakar nyala kompresi 8704.22.31.00003 34100.01.01

8704.22.39.0034100.01.99

8704.22.41.0034100.01.01

8704.22.42.00

8704.22.43.00

8704.22.44.00

8704.22.45.00

8704.22.59.0034100.01.99

8704.23.11.0034100.01.01

8704.23.19.0034100.01.99

8704.23.21.0034100.01.01

8704.23.22.00

8704.23.23.00

8704.23.24.00

8704.23.25.00

8704.23.29.0034100.01.99

8704.23.51.0034100.01.01

8704.23.59.0034100.01.99

8704.23.61.0034100.01.01

8704.23.62.00

8704.23.63.00

8704.23.64.00

8704.23.65.00

8704.23.66.00

8704.23.69.0034100.01.99
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49114 Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang:

Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel)01 ..

Heavy duty truck diesel/motor bakar nyala kompresi 8704.23.71.00003.. 34100.01.01

8704.23.79.0034100.01.99

8704.23.81.0034100.01.01

8704.23.82.00

8704.23.83.00

8704.23.84.00

8704.23.85.00

8704.23.86.00

8704.23.89.0034100.01.99
Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang dengan motor bakar cetus api (bensin)02 ..

29100Light truck motor bakar cetus api/bensin 8704.31.11.0000102 .. 34100.02.02

8704.31.19.00

34100.02.03

8704.31.21.0034100.02.02

8704.31.22.00

8704.31.23.00

8704.31.24.00

8704.31.25.00

8704.31.29.00

34100.02.03

8704.32.11.0034100.02.02

8704.32.19.00

34100.02.03

8704.32.21.0034100.02.02

8704.32.22.00

8704.32.23.00

8704.32.24.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49114 Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang:

Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang dengan motor bakar cetus api (bensin)02 ..

Light truck motor bakar cetus api/bensin 8704.32.25.00001..

8704.32.29.00

34100.02.03

29100Medium truck motor bakar cetus api/bensin 8704.32.31.00002 34100.02.01

8704.32.39.00

8704.32.41.00

8704.32.42.00

8704.32.43.00

8704.32.44.00

8704.32.45.00

8704.32.46.00

8704.32.49.00

29100 8704.32.31.00003 34100.02.01

8704.32.39.00

8704.32.41.00

8704.32.42.00

8704.32.43.00

8704.32.44.00

8704.32.45.00

8704.32.49.00

 Heavy duty truck motor bakar cetus api/bensin 8704.32.51.00

8704.32.59.0034100.02.99

8704.32.61.0034100.02.01

8704.32.62.00

8704.32.63.00

8704.32.64.00

8704.32.65.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49114 Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang:

Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang dengan motor bakar cetus api (bensin)02 ..

 Heavy duty truck motor bakar cetus api/bensin 8704.32.69.00003.. 34100.02.99

8704.32.72.0034100.02.01

8704.32.79.0034100.02.99

8704.32.81.0034100.02.01

8704.32.82.00

8704.32.83.00

8704.32.84.00

8704.32.85.00

8704.32.86.0034100.02.99

8704.32.89.00

8704.32.91.0034100.02.01

8704.32.92.00

8704.32.93.00

8704.32.94.00

8704.32.95.00

8704.32.96.00

8704.32.97.00

8704.32.98.00

8704.32.99.0034100.02.99
Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang selain motor bakar nyala kompresi atau cetus api03 ..

29100Light  truck selain motor nyala kompresi dan bakar cetus api 8704.90.10.0000103 .. -

8704.90.91.00

8704.90.92.00

29100Medium truck selain motor nyala kompresi dan bakar cetus api 8704.90.10.00002 -

8704.90.92.00

8704.90.93.00

29100Heavy duty truck selain motor nyala kompresi dan bakar cetus api 8704.90.10.00003 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan bermotorKelas   4911 :

Subkelas  49114 Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang:

Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang selain motor bakar nyala kompresi atau cetus api03 ..

Heavy duty truck selain motor nyala kompresi dan bakar cetus api 8704.90.93.00003..

8704.90.94.00

8704.90.99.00

Subkelas  49115 Lori crane/mobil derek:

29100Lori crane/mobil derek 8705.10.00.0000000 .. 34100.01.99

Subkelas  49116 Kendaraan bermotor, untuk angkutan penumpang, yang khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju; mobil golf dan kendaraan sejenisnya:

Kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang, khusus dirancang untuk perjalanan dalam rangka pertunjukkan; mobil golf dan kendaraan
sejenisnya

01 ..

29100Mobil golf 8703.10.10.0000101 .. 34100.02.01

29100Kendaraan roda tiga dengan penggerak batere untuk keperluan
kesehatan

8703.10.90.00002 34100.02.01

29100Sepeda motor untuk orang cacat 8703.10.90.00003 34100.03.01
Kendaraan perang02 ..

29100Tank / kendaraan lapis baja 8710.00.00.0000102 .. 34100.06.01

29100Panser 8710.00.00.00002 34100.06.02

29100Kendaraan perang lainnya 8710.00.00.00999 34100.06.03

Subkelas  49119 Kendaraan bermotor dengan tujuan khusus, ytdl:

29100Derek pengeboran bergerak 8705.20.00.0000100 .. 34200.03.02

29100Kendaraan pemadam kebakaran 8705.30.00.00002 34200.03.03

29100Lori pengaduk semen 8705.40.00.00003 34200.03.04

29100Kendaraan pembersih jalan 8705.90.50.00004 -

29100Kendaraan penyedot tinja 8705.90.50.00005 -

29100Kendaraan/mobil klinik 8705.90.50.00006 -

29100Lori penyemprot 8705.90.50.00007 -

29100Kendaraan bermotor roda empat atau lebih lainnya dengan tujuan khusus
ytdl

8705.90.90.00999 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49121 Sasis dengan mesin terpasang, untuk kendaraan bermotor:

29100Sasis kendaraan penumpang umum 8706.00.21.1000100 .. 34300.01.02

8706.00.21.20

8706.00.29.10

8706.00.29.20

29100Sasis kendaraan pengangkut barang 8706.00.40.10002 34300.01.04

8706.00.40.20

29100Sasis kendaraan khusus 8706.00.50.00003 34300.01.05

29100Sasis traktor 8706.00.11.00004 34300.01.01

8706.00.19.10

8706.00.19.20

8706.00.19.30

29100Sasis kendaraan perang 8706.00.50.00005 34300.01.05

29100Sasis kendaraan gokart dan mobil golf 8706.00.31.00006 34300.01.03

29100Sasis kendaraan ambulan 8706.00.32.00007 34300.01.03

29100Sasis kendaraan penumpang lainnya 8706.00.33.00008 34300.01.03

8706.00.39.00

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Komponen engine01 ..

29300Engine blok 8708.99.10.0000101 .. 34300.03.01

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Crankshaft 8708.99.10.00002 34300.03.02

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Camshaft 8708.99.10.00003 34300.03.03

8708.99.70.00

8708.99.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Komponen engine01 ..

29300Connecting rod 8708.99.10.00004.. 34300.03.04

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Rocker arm 8708.99.10.00005 34300.03.05

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Fly wheel 8708.94.94.00006 34300.03.06

8708.94.95.00

8708.94.99.00

29300Carter/oil pan 8708.99.10.00007 34300.03.07

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Piston 8708.99.10.00008 34300.03.08

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Piston ring 8708.99.10.00009 34300.03.09

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Cylinder head 8708.99.10.00010 34300.03.10

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Cylinder linner 8708.99.10.00011 34300.03.11

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Klep 8708.99.10.00012 34300.03.12

8708.99.70.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Komponen engine01 ..

Klep 8708.99.90.00012..

29300Push rod 8708.99.10.00013 34300.03.13

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Water hose dan pipe 8708.99.10.00014 34300.03.14

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Radiator hose & clamp 8708.91.15.00015 34300.03.15

29300Oil seal 8708.99.10.00016 34300.03.16

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Air cleaner 8708.99.10.00017 34300.03.17

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Carburator 8708.99.10.00018 34300.03.18

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Fuel supply 8708.99.10.00019 34300.03.19

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Fuel hose 8708.99.10.00020 34300.03.20

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Fan belt 8708.99.10.00021 34300.03.21

8708.99.70.00

8708.99.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Komponen engine01 ..

29300Komponen engine lainnya 8708.99.10.00999.. 34300.03.99

8708.99.70.00

8708.99.90.00
Steering dan suspension system02 ..

29300Steering wheel 8708.94.10.0000102 .. 34300.05.01

29300Steering gear box 8708.94.94.00002 34300.05.02

8708.94.95.00

8708.94.99.00

29300Steering lingkage/steering shaft 8708.94.94.00003 34300.05.03

8708.94.95.00

8708.94.99.00

29300Power steering 8708.94.94.00004 34300.05.05

8708.94.95.00

8708.94.99.00

29300Shock absorber 8708.80.15.00005 34300.05.10

8708.80.16.00

8708.80.17.00

8708.80.19.00

29300Leaf/coil spooring 8708.99.10.00006 34300.05.11

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Stabilizer 8708.99.10.00007 34300.05.12

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Steering dan suspension system lainnya 8708.80.15.00008 34300.05.19

8708.80.16.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Steering dan suspension system02 ..

Steering dan suspension system lainnya 8708.80.17.00008..

8708.80.19.00

Komponen steering dan suspension system 8708.80.91.00

8708.80.92.00

8708.80.99.00
Brake system03 ..

29300Rem servo 8708.30.10.0000103 .. 34300.07.01

8708.30.30.00

8708.30.90.00

29300Tromol rem 8708.30.10.00002 34300.07.02

8708.30.29.00

8708.30.30.00

8708.30.90.00

29300Rem cakram 8708.30.10.00003 34300.07.03

8708.30.21.00

8708.30.29.00

8708.30.30.00

8708.30.90.00

29300Sepatu rem 8708.30.10.00004 34300.07.04

8708.30.29.00

8708.30.90.00

29300Brake master cylinder 8708.30.10.00005 34300.07.05

8708.30.29.00

8708.30.90.00

29300Power brake booster 8708.30.10.00006 34300.07.06

8708.30.29.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Brake system03 ..

Power brake booster 8708.30.90.00006..

29300Brake lining 8708.30.10.00007 34300.07.07

8708.30.29.00

8708.30.90.00

29300Parking brake/hand brake 8708.30.10.00008 34300.07.08

8708.30.29.00

8708.30.90.00

29300Brake system lainnya 8708.30.10.00999 34300.07.99

8708.30.21.00

8708.30.29.00

8708.30.30.00

8708.30.90.00
Power train04 ..

29300Clutch 8708.93.90.0000104 .. 34300.04.01

29300Gardan dan poros propeler 8708.70.99.00002 34300.04.02

29300Transmission 8708.99.90.00003 34300.04.03

29300Komponen power train lainnya 8708.99.90.00999 34300.04.99
Roda dan bagian serta asesorinya05 ..

29300Penutup pelek 8708.70.15.0000105 .. 35912.1010

8708.70.16.00

8708.70.17.00

8708.70.19.00

29300Roda dengan ban terpasang 8708.70.21.00002 -

8708.70.22.00

8708.70.29.00

29300Roda tanpa ban terpasang 8708.70.31.00003 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Roda dan bagian serta asesorinya05 ..

Roda tanpa ban terpasang 8708.70.32.00003..

8708.70.39.10

8708.70.39.90

29300Roda dan bagian serta asesorinya lainnya 8708.70.95.00999 -

8708.70.96.00

8708.70.97.00

8708.70.99.00
Bagian dan perlengkapan lainnya untuk kendaraan roda empat atau lebih99 ..

29300Engine control (choke) 8708.99.10.0000199 .. 34300.08.01

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Knalpot 8708.92.10.00002 35912.07.02

8708.92.20.00

8708.92.40.00

8708.92.90.00

29300Engine support (bracket) 8708.99.10.00003 34300.08.03

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Pelek/wheel rim 8708.30.90.00004 34300.08.05

29300Kaca spion 8708.99.10.00005 34300.08.06

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Radiator assy 8708.91.15.00006 34300.08.07

8708.91.16.00

8708.91.17.0035912.03.16

8708.91.19.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Bagian dan perlengkapan lainnya untuk kendaraan roda empat atau lebih99 ..

29300Tangki bahan bakar (fuel tank) dan bagiannya 8708.99.21.00007.. 34300.08.08

8708.99.23.00

29300Radiator grill 8708.91.15.00008 34300.08.09

8708.91.16.00

8708.91.17.00

8708.91.19.00

29300Bumper untuk sedan dan station wagon 8708.10.90.00009 34300.98.00

29300Bumper lainnya 8708.10.10.00010 34300.98.00

8708.10.90.00

29300Gear boxes 8708.40.11.00011 34300.98.00

8708.40.13.00

8708.40.14.00

8708.40.19.00

8708.40.25.00

8708.40.26.00

8708.40.27.10

8708.40.27.90

8708.40.29.00

As roda 8708.50.11.00

8708.50.13.00

8708.50.15.00

8708.50.19.00

8708.50.25.00

8708.50.26.00

8708.50.27.10

8708.50.27.90
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Bagian dan perlengkapan lainnya untuk kendaraan roda empat atau lebih99 ..

As roda 8708.50.29.00011..

29300As roda tanpa kendali 8708.50.11.00012 34300.98.00

8708.50.13.00

8708.50.15.00

8708.50.19.00

8708.50.25.00

8708.50.26.00

8708.50.27.90

8708.50.29.00

29300Kopling 8708.93.50.00013 34300.98.00

8708.93.60.00

8708.93.70.00

8708.93.90.00

29300Panel body 8708.99.10.00014 34300.98.00

8708.99.70.00

8708.99.90.00

29300Muffler/peredam bunyi knalpot 8708.92.10.00015 35912.07.01

8708.92.20.00

8708.92.40.00

8708.92.90.00

29300Bagian dari gear boxes 8708.40.91.00016 35912.03.99

8708.40.92.00

8708.40.99.00

29300Bagian dari as roda 8708.50.91.00017 35912.03.99

8708.50.92.00

8708.50.93.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotorKelas   4912 :

Subkelas  49129 Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor (termasuk rem, gear box, poros kendali, roda jalan, peredam kejut suspensi, radiator, pipa
gas buang (knalpot), peredam, roda kemudi, kolom (batang) kemudi, kotak kemudi dan bagian daripadanya

:

Bagian dan perlengkapan lainnya untuk kendaraan roda empat atau lebih99 ..

Bagian dari as roda 8708.50.99.00017..

29300Bagian dari radiator 8708.91.91.00018 35912.03.99

8708.91.92.00

8708.91.99.00

29300Safeti airbag dengan sistem inflater 8708.95.10.00019 35912.03.99

29300Bagian dari safeti airbag dengan sistem inflater 8708.95.90.00020 35912.03.99

29300Pedal gas, pedal rem atau pedal kopling 8708.99.30.00021 35912.03.99

29300Wadah atau nampan bateri serta penyangganya 8708.99.40.00022 35912.03.99

Penutup radiator 8708.99.50.00

29300Rangka sasis dan bagiannya 8708.99.61.00023 35912.03.99

8708.99.62.00

8708.99.63.10

8708.99.63.20

29300Bagian dan perlengkapan lainnya 8708.99.10.00999 35912.03.99

8708.99.21.00

8708.99.23.00

8708.99.40.00

8708.99.50.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Badan kendaraan bermotorKelas   4921 :

Subkelas  49210 Badan kendaraan bermotor:

Karoseri kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang01 ..

29200Karoseri bus 8707.90.29.1000101 .. 34200.01.01

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.29.2034200.01.01

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri mini bus 8707.90.29.10002 34200.01.02

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.29.2034200.01.02

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri station wagon 8707.10.90.00003 34200.01.03

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri sedan 8707.10.90.00004 34200.01.04

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri jeep/SUV 8707.10.90.00005 34200.01.05

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan ambulance 8707.10.20.00006 34200.03.09

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan jenazah 8707.10.90.00007 34200.03.12

34300.01.06

34300.01.07
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Badan kendaraan bermotorKelas   4921 :

Subkelas  49210 Badan kendaraan bermotor:

Karoseri kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang01 ..

29200Karoseri kendaraan penjara 8707.10.90.00008.. 34200.03.13

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri mobil golf dan kendaraan -kendaraan semacam itu 8707.10.10.00009 34200.03.16

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan bermotor lainnya untuk pengangkutan penumpang 8707.10.10.00999 34200.01.99

8707.10.90.00

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.21.1034200.01.99

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.21.2034200.01.99

34300.01.06

34300.01.07
Karoseri kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang02 ..

29200Karoseri truck (medium dan heavy duty) 8707.90.90.2000102 .. 34200.02.01

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.3034200.02.01

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri light truck 8707.90.90.20002 34200.02.02

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri pick-up 8707.90.90.20003 34200.02.03
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Badan kendaraan bermotorKelas   4921 :

Subkelas  49210 Badan kendaraan bermotor:

Karoseri kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang02 ..

Karoseri pick-up003.. 34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri damper 8707.90.90.10004 34200.02.04

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.2034200.02.04

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.3034200.02.04

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan tangki 8707.90.90.20005 34200.02.05

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.3034200.02.05

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri lori/gandengan 8707.90.90.20006 34200.02.06

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.3034200.02.06

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan box 8707.90.90.20007 34200.02.07

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.3034200.02.07
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Badan kendaraan bermotorKelas   4921 :

Subkelas  49210 Badan kendaraan bermotor:

Karoseri kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang02 ..

Karoseri kendaraan box007.. 34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan box dengan pendingin 8707.90.90.20008 34200.03.17

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.3034200.03.17

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan bermotor lainnya untuk pengangkutan barang 8707.90.90.20999 34200.02.99

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.3034200.02.99

34300.01.06

34300.01.07
Karoseri kendaraan bermotor untuk keperluan khusus03 ..

29200Karoseri kendaraan derek 8707.90.30.0000103 .. 34200.03.01

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan derek pengebor 8707.90.30.00002 34200.03.02

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan pemadam kebakaran 8707.90.30.00003 34200.03.03

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan pengaduk semen 8707.90.30.00004 34200.03.04

34300.01.06

34300.01.07
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Badan kendaraan bermotorKelas   4921 :

Subkelas  49210 Badan kendaraan bermotor:

Karoseri kendaraan bermotor untuk keperluan khusus03 ..

29200Karoseri kendaraan penyapu jalan 8707.90.30.00005.. 34200.03.05

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan penyemprot 8707.90.30.00006 34200.03.06

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan radiologi 8707.90.30.00007 34200.03.07

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan bengkel 8707.90.30.00008 34200.03.08

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan tinja 8707.90.30.00009 34200.03.10

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan security 8707.90.30.00010 34200.03.11

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri truk sampah 8707.90.30.00011 34200.03.14

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri dum truk 8707.90.90.10012 34200.03.15

34300.01.06

34300.01.07

8707.90.90.2034200.03.15

34300.01.06

34300.01.07
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Badan kendaraan bermotorKelas   4921 :

Subkelas  49210 Badan kendaraan bermotor:

Karoseri kendaraan bermotor untuk keperluan khusus03 ..

Karoseri dum truk 8707.90.90.30012.. 34200.03.15

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan bermotor lainnya untuk keperluan khusus 8707.90.30.00999 34200.03.99

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan balap 8707.10.10.0000004 .. 34200.04.00

34300.01.06

34300.01.07

8707.10.90.0034200.04.00

34300.01.06

34300.01.07
Karoseri traktor05 ..

29200Karoseri traktor jalan semi trailer 8707.90.10.1000105 .. -

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri traktor track lying 8707.90.10.10002 -

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri traktor rantai kelabang 8707.90.10.10003 -

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri traktor lainnya 8707.90.10.20999 -

34300.01.06

34300.01.07
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Badan kendaraan bermotorKelas   4921 :

Subkelas  49210 Badan kendaraan bermotor:

Karoseri kendaraan perang06 ..

29200Karoseri tank/kendaraan lapis baja 8707.90.90.9000106 .. 34200.05.01

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan panser 8707.90.90.90002 34200.05.02

34300.01.06

34300.01.07

29200Karoseri kendaraan perang lainnya 8707.90.90.90999 34200.05.99

34300.01.06

34300.01.07

Trailer dan semi trailer; peti kemasKelas   4922 :

Subkelas  49221 Peti kemas yang dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut:

29200Peti kemas yang dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa
dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut dari bahan logam

8609.00.00.1000100 .. 35201.06.00

29200Peti kemas yang dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa
dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut dari bahan kayu

8609.00.00.20002 35201.06.00

29200Peti kemas yang dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa
dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut dari bahan lainnya

8609.00.00.90999 35201.06.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Trailer dan semi trailer; peti kemasKelas   4922 :

Subkelas  49222 Trailer dan semi trailer dari jenis caravan, untuk perumahan atau perkemahan:

29200Trailer dan semi trailer dari jenis caravan, untuk perumahan atau
perkemahan

8716.10.00.0000000 .. -

Subkelas  49229 Trailer dan semi trailer lainnya (termasuk trailer dan semi trailer untuk mengangkut barang), kecuali trailer atau semi trailer bongkar muat
sendiri untuk tujuan pertanian

:

29200Trailer dan semi trailer (mobil) tangki 8716.31.00.0000100 .. -

29200Trailer dan semi trailer (kereta gandeng) tidak berdaya bongkar mua
sendiri untuk pertanian

8716.39.40.00002 -

29200Kereta gandeng lainnya untuk angkutan barang 8716.39.91.00999 -

8716.39.99.00

8716.40.00.00

Bagian-bagian untuk barang dari kelas 4921 dan 4922Kelas   4923 :

Subkelas  49231 Bagian dan aksesoris untuk barang dari subkelas 49210:

Sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor01 ..

29300Sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor 8708.21.00.0000101 .. -

29300Bagian dari sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor 8708.29.20.00002 -
Komponen rakitan door trim untuk kendaraan bermotor02 ..

29300Komponen rakitan door trim untuk traktor 8708.29.11.0000102 .. 34300.01.99

29300Komponen rakitan door trim untuk kendaraan penumpang 8708.29.12.00002 -

29300Komponen rakitan door trim untuk kendaraan penumpang umum 8708.29.14.00003 34300.01.99

29300Komponen rakitan door trim untuk kendaraan truk 8708.29.14.00004 34300.01.99

29300Komponen rakitan door trim untuk kendaraan bermotor keperluan khusus 8708.29.19.00005 34300.01.99
Bagian dan aksesoris lainnya untuk barang dari subkelas 4921099 ..

29300Bagian dan aksesoris lainnya dari kendaraan traktor 8708.29.92.0000199 .. 34300.08.04

29300Bagian dan aksesoris lainnya dari kendaraan bermotor penumpang 8708.29.93.00002 34300.08.04

8708.29.94.00

8708.29.95.00

29300Bagian dan aksesoris lainnya dari kendaraan bermotor penumpang umum 8708.29.96.00003 34300.08.04

8708.29.97.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian-bagian untuk barang dari kelas 4921 dan 4922Kelas   4923 :

Subkelas  49231 Bagian dan aksesoris untuk barang dari subkelas 49210:

Bagian dan aksesoris lainnya untuk barang dari subkelas 4921699 ..

Bagian dan aksesoris lainnya dari kendaraan bermotor penumpang umum 8708.29.98.00003..

29300Bagian dan aksesoris lainnya dari kendaraan bermotor truk 8708.29.96.00004 34300.08.04

8708.29.97.00

8708.29.98.00

29300Bagian dan aksesoris lainnya dari kendaraan bermotor keperluan khusus 8708.29.99.00005 34300.08.04

Subkelas  49232 Bagian dari trailer dan semi trailer; bagian dari kendaraan lainnya, yang tidak digerakkan secara mekanis:

28210Bagian dari trailer dan semi trailer 8716.90.13.0000100 .. 35990.09.00

29300 8716.90.19.00

28210Castor untuk trailer dan semi trailer dan kendaraan lainnya 8716.90.92.00002 35990.09.00

29300 8716.90.95.00

8716.90.96.00

28210Jeruji dan nipples 8716.90.94.00003 35990.09.00

29300

28210Bagian dari kendaraan lainnya, yang tidak digerakkan secara mekanis 8716.90.93.00004 35990.09.00

8716.90.99.00

29300 8716.90.93.00

8716.90.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49311 Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air sejenisnya, terutama dirancang untuk mengangkut penumpang; kapal feri dari semua jenis:

Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air sejenisnya, terutama dirancang untuk mengangkut penumpang; kapal feri dari semua jenis01 ..

30111Kapal ferry <= 10500 brt 8901.10.10.0000101 .. 35111.01.12

8901.10.20.00

8901.10.60.00

8901.10.70.00

8901.10.80.00

8901.10.90.00

30111Kapal ferry > 10500 brt 8901.10.10.00002 35111.01.13

8901.10.20.00

8901.10.60.00

8901.10.70.00

8901.10.80.00

8901.10.90.00

30111Jet foil 8901.10.10.00003 35111.01.14

8901.10.20.00

8901.10.60.00

8901.10.70.00

8901.10.80.00

8901.10.90.00

30111Kapal penumpang 8901.10.10.00004 35111.01.01

8901.10.20.00

8901.10.60.00

8901.10.70.00

8901.10.80.00

8901.10.90.00

30111Kapal pesiar (cruise ship) 8901.10.10.00005 35111.01.99

8901.10.20.00

8901.10.60.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49311 Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air sejenisnya, terutama dirancang untuk mengangkut penumpang; kapal feri dari semua jenis:

Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air sejenisnya, terutama dirancang untuk mengangkut penumpang; kapal feri dari semua jenis01 ..

Kapal pesiar (cruise ship) 8901.10.70.00005..

8901.10.80.00

8901.10.90.00

30111Kapal ekskursi dan kendaraan air lainnya 8901.10.10.00999 35111.01.99

8901.10.20.00

8901.10.60.00

8901.10.70.00

8901.10.80.00

8901.10.90.00

30113Peralatan, perlengkapan dan bagian dari kapal pesiar, feri, penumpang
dan kapal lainnya dalam subkelas 49311

-00002 .. -

Subkelas  49312 Kapal tanker:

Kapal tanker01 ..

30111Kapal tanker <= 7500 dwt 8901.20.50.0000101 .. 35111.01.10

8901.20.70.00

8901.20.80.00

30111Kapal tanker > 7500 dwt 8901.20.50.00002 35111.01.11

8901.20.70.00

8901.20.80.00

30111Kapal pengangkut gas (lng/lpg) 8901.20.50.00003 35111.01.06

8901.20.70.00

8901.20.80.00

30113Peralatan, perlengkapan dan bagian dari kapal tanker -00002 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49313 Kapal pendingin, kecuali kapal tanker:

Kapal pendingin, kecuali kapal tanker01 ..

30111Kapal pendingin > 10500 brt 8901.30.50.0000101 .. 35111.03.04

8901.30.70.00

8901.30.80.00

30111Kapal pendingin <= 10500 brt 8901.30.50.00002 35111.03.05

8901.30.70.00

8901.30.80.00

30113Peralatan, perlengkapan dan bagian dari kapal pendingin -00002 .. -

Subkelas  49314 Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan kendaraan air lainnya penumpang dan barang:

Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan kendaraan air lainnya penumpang dan barang01 ..

30111Tongkang 8901.90.11.0000101 .. 35111.02.01

8901.90.12.00

8901.90.14.00

8901.90.31.00

8901.90.32.00

8901.90.33.00

8901.90.34.00

8901.90.35.00

8901.90.36.00

8901.90.37.00

30111Kapal kabel 8901.90.11.00002 35111.03.09

8901.90.12.00

8901.90.14.00

8901.90.31.00

8901.90.32.00

8901.90.33.00

8901.90.34.00

8901.90.35.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49314 Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan kendaraan air lainnya penumpang dan barang:

Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan kendaraan air lainnya penumpang dan barang01 ..

Kapal kabel 8901.90.36.00002..

8901.90.37.00

30111Kapal pengangkut kayu gelondongan (log carrier) 8901.90.11.00003 35111.01.05

8901.90.12.00

8901.90.14.00

8901.90.31.00

8901.90.32.00

8901.90.33.00

8901.90.34.00

8901.90.35.00

8901.90.36.00

8901.90.37.00

30111Kapal container 8901.90.11.00004 35111.01.03

8901.90.12.00

8901.90.14.00

8901.90.31.00

8901.90.32.00

8901.90.33.00

8901.90.34.00

8901.90.35.00

8901.90.36.00

8901.90.37.00

30111Kapal barang muatan curah 8901.90.11.00005 35111.01.04

8901.90.12.00

8901.90.14.00

8901.90.31.00

8901.90.32.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49314 Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan kendaraan air lainnya penumpang dan barang:

Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan kendaraan air lainnya penumpang dan barang01 ..

Kapal barang muatan curah 8901.90.33.00005..

8901.90.34.00

8901.90.35.00

8901.90.36.00

8901.90.37.00

30111Kapal pengangkut hasil laut/ikan 8901.90.11.00006 35111.01.07

8901.90.12.00

8901.90.14.00

8901.90.31.00

8901.90.32.00

8901.90.33.00

8901.90.34.00

8901.90.35.00

8901.90.36.00

8901.90.37.00

30111Kapal pengangkut buah-buahan 8901.90.11.00007 35111.01.08

8901.90.12.00

8901.90.14.00

8901.90.31.00

8901.90.32.00

8901.90.33.00

8901.90.34.00

8901.90.35.00

8901.90.36.00

8901.90.37.00

30111Kapal pengangkut hewan/ternak 8901.90.11.00008 35111.01.09

8901.90.12.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49314 Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan kendaraan air lainnya penumpang dan barang:

Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan kendaraan air lainnya penumpang dan barang01 ..

Kapal pengangkut hewan/ternak 8901.90.14.00008..

8901.90.31.00

8901.90.32.00

8901.90.33.00

8901.90.34.00

8901.90.35.00

8901.90.36.00

8901.90.37.00

30111Kapal barang umum (general cargo) 8901.90.11.00009 35111.01.02

8901.90.12.00

8901.90.14.00

8901.90.31.00

8901.90.32.00

8901.90.33.00

8901.90.34.00

8901.90.35.00

8901.90.36.00

8901.90.37.00

30113Peralatan, perlengkapan dan bagian dari kapal dalam subkelas 49314 -00002 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49315 Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan hasil perikanan:

Kapal penangkap ikan01 ..

30111Kapal penangkap ikan > 750 brt 8902.00.21.0000101 .. 35111.03.03

8902.00.22.00

8902.00.23.00

8902.00.24.00

8902.00.25.00

8902.00.26.00

30111Kapal penangkap ikan <= 750 brt 8902.00.21.00002 35111.03.03

8902.00.22.00

8902.00.23.00

8902.00.24.00

8902.00.25.00

8902.00.26.00

30111Kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau
pengawetan hasil perikanan

8902.00.91.0000002 .. -

8902.00.92.00

8902.00.93.00

8902.00.94.00

8902.00.95.00

8902.00.96.00

30113Peralatan, perlengkapan dan bagian dari kapal penangkap ikan dan kapal
pengolahan hasil perikanan lainnya dalam subkelas 49315

-00003 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49316 Kapal penarik dan pendorong:

Kapal penarik dan pendorong01 ..

30111Kapal tunda/ dorong (tug & pusher) 8904.00.10.0000101 .. 35111.03.06

8904.00.31.00

8904.00.39.00

30111Kapal tambang 8904.00.39.00002 35111.03.11

30113Peralatan, perlengkapan dan bagian dari kapal penarik dan pendorong -00002 .. -

Subkelas  49319 Kendaraan air lainnya (termasuk kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dok terapung, kapal perang dan perahu
penyelamat selain sampan), kecuali platform pengeboran atau produksi yang terapung atau di bawah air

:

Kendaraan air lainnya (termasuk kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dok terapung dan lainnya yang sejenis),
kecuali platform pengeboran atau produksi yang terapung atau di bawah air

01 ..

30111Kapal suar 8905.90.90.0000101 .. 35111.03.13

30111Kapal pemadam kebakaran 8905.90.90.00002 35111.03.14

30111Kapal keruk (tanpa mesin penggerak sendiri) 8905.10.00.00003 35111.04.01

30111Kapal keruk  (dengan mesin penggerak sendiri) 8905.10.00.00004 35111.03.15

30111Kapal pemecah es 8905.90.90.00005 35111.03.12

30112Dok terapung (dengan mesin penggerak sendiri) 8905.90.10.00006 35111.07.01

30112Crane terapung (dengan mesin penggerak sendiri) 8905.90.90.00007 35111.06.02

30112Crane terapung (tanpa mesin penggerak sendiri) 8905.90.90.00008 35111.07.02

30111Kapal selam 8906.10.00.00009 35111.05.01

30111Kapal pemburu 8906.10.00.00010 35111.05.02

30111Kapal induk 8906.10.00.00011 35111.05.03

30111Kapal penyapu ranjau 8906.10.00.00012 35111.05.04

30111Kapal pendarat 8906.10.00.00013 35111.05.05

30111Kapal patroli 8906.10.00.00014 35111.05.06

30111Fregat 8906.10.00.00015 35111.05.07

30111Destroyer 8906.10.00.00016 35111.05.08

30111Sekoci/perahu penyelamat 8906.90.10.00017 35111.02.04

8906.90.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kapal komersil dan kapal perangKelas   4931 :

Subkelas  49319 Kendaraan air lainnya (termasuk kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dok terapung, kapal perang dan perahu
penyelamat selain sampan), kecuali platform pengeboran atau produksi yang terapung atau di bawah air

:

Kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan dan sejenisnya01 ..

Sekoci/perahu penyelamat 8906.90.90.00017..

30111Kapal penelitian/eksplorasi 8905.90.90.00018 35111.03.01

8906.90.10.00

8906.90.20.00

8906.90.90.00

30111Kapal penolong (salvage tug) 8906.90.10.00019 35111.03.07

8906.90.20.00

8906.90.90.00

30111Kapal suplai (supply vessel) 8906.90.10.00020 35111.03.08

8906.90.20.00

8906.90.90.00

30111Hovercraft 8906.90.10.00021 35111.03.18

8906.90.20.00

8906.90.90.00

30112Ponton jembatan 8906.90.10.00022 35111.07.03

8906.90.20.00

8906.90.90.00

30111Kendaraan air lainnya dalam subkelas 49319 8905.90.90.00999 35111.97.00

Kendaraan air lainnya dalam subkelas 49320 8906.90.10.00

Kendaraan air lainnya dalam subkelas 49321 8906.90.20.00

Kendaraan air lainnya dalam subkelas 49322 8906.90.90.00

30113Peralatan, perlengkapan dan bagian dari kapal perang dan kapal lainnya
dalam subkelas 49319

-00002 .. -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  493 Kapal

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Platform pengeboran atau produksi yang terapung atau di bawah airKelas   4932 :

Subkelas  49320 Platform pengeboran atau produksi yang terapung atau di bawah air:

30112Platform 8905.20.00.0000100 .. 35115.01.02

30112Living quarter (hotel/ penginapan terapung) 8905.20.00.00002 35115.01.03

30112Platform pengeboran atau produksi yang terapung atau di bawah air
lainnya

8905.20.00.00999 35115.01.99

Struktur terapung lainnyaKelas   4939 :

Subkelas  49390 Struktur terapung lainnya:

30112Bendungan elak (Cofferdams) 8907.90.90.0000100 .. 35111.07.04

30112Pelampung  suar (buoys) 8907.90.10.00002 35111.07.05

30112Rambu laut (beacons) 8907.90.90.00003 35111.07.05

30112Landasan terapung 8907.90.90.00004 35111.07.06

30112Life raft /rakit yang dapat digembungkan (inflatable) 8907.10.00.00005 35990.06.00

30112Life raft /rakit yang tidak dapat digembungkan (non inflatable) 8907.90.90.00006 35112.03.02

30112Tangki terapung 8907.90.90.00007 35115.0199

30112Mooring buoys 8907.90.10.00008 35115.01.04

30112Life jacket/buoys 8907.90.10.00009 35115.01.01

35112.0305

30112Buoyant apparatus 8907.90.90.00010 35112.0301

30112Struktur terapung lainnya 8907.90.90.00999 35111.01.99
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  494 Perahu olahraga dan wisata

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Perahu layar (kecuali yang dapat digembungkan), dengan atau tanpa motor pembantuKelas   4941 :

Subkelas  49410 Perahu layar (kecuali yang dapat digembungkan), dengan atau tanpa motor pembantu:

30120Perahu layar (yatch) dengan motor pembantu 8903.91.00.0000100 .. 35111.03.16

30120Perahu layar (yatch) tanpa motor pembantu 8903.91.00.00002 35111.02.02

30120Perahu layar (yatch) lainnya dengan motor pembantu 8903.91.00.00003 35111.05.09

30120Perahu layar (yatch) lainnya tanpa motor pembantu 8903.91.00.00004 35111.02.99

Kendaraan air lainnya untuk wisata atau olahraga; sampan dan kanoKelas   4949 :

Subkelas  49490 Kendaraan air lainnya untuk wisata atau olahraga; sampan dan kano:

30120Perahu karet 8903.10.00.0000100 .. 25199.05.01

30120Ponton boat 8903.92.00.00002 35111.02.05

30120Sampan dan kano 8903.99.00.00003 35990.05.00

30120Perahu motor 8903.92.00.00004 35111.03.17

30120Kapal/perahu layar (yatch) yang dapat digembungkan 8903.99.00.00005 35120.01.00

30120Perahu dayung 8903.99.00.00006 35120.02.09

30120Perahu kayak 8903.99.00.00007 35120.02.09

30120Kendaraan air lainnya untuk wisata atau olahraga 8903.99.00.00999 35120.02.09
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  495 Lokomotif kereta api dan trem serta kendaraan yang bergerak diatas rel, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Lokomotif rel dan tender lokomotifKelas   4951 :

Subkelas  49511 Lokomotif rel yang digerakkan dengan sumber tenaga listrik dari luar:

30200Lokomotif kereta api yang digerakkan oleh tenaga listrik dari sumber luar 8601.10.00.0000000 .. 35201.01.02

Subkelas  49512 Lokomotif diesel-listrik:

30200Lokomotif disel-listrik 8602.10.00.0000000 .. 35201.01.01

Subkelas  49519 Lokomotif rel lainnya; tender lokomotif:

30200Lokomotif akumulator listrik 8601.20.00.0000100 .. 35201.01.02

30200Tender lokomotif 8602.90.00.00002 35201.01.04

30200Lokomotif uap 8602.90.00.00003 35201.01.03

30200Lokomotif lainnya 8602.90.00.00999 35201.01.09

Gerbong tertutup atau gerbong terbuka kereta api atau trem berdaya gerak sendiri (kecuali kendaraan perawatan atau perbaikan)Kelas   4952 :

Subkelas  49520 Gerbong tertutup atau gerbong terbuka kereta api atau trem berdaya gerak sendiri (kecuali kendaraan perawatan atau perbaikan):

30200Gerbong yang digerakkan oleh tenaga listrik dari sumber luar 8603.10.00.0000100 .. 35201.02.13

30200Gerbong (wagon) lainnya 8603.90.00.00999 35201.02.99

Kendaraan yang bergerak diatas rel lainnya; track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem; peralatan pengontrol lalulintas mekanik untuk
fasilitas angkutan

Kelas   4953 :

Subkelas  49531 Kendaraan perawatan atau perbaikan kereta api atau trem, berdaya gerak sendiri atau tidak:

30200Gerbong crane 8604.00.00.0000100 .. 35201.02.07

30200Gerbong uji (testing coaches) 8604.00.00.00002 35201.02.10

30200Gerbong bengkel (workshops) 8604.00.00.00003 35201.02.06

30200Gerbong ballast tampers 8604.00.00.00004 35201.0299

30200Gerbong pembuat jalur rel (trackliners) 8604.00.00.00005 35201.0299

30200Gerbong pemeriksa rel (track inspection vehicles) 8604.00.00.00006 35201.0299

30200Kendaraan perawatan atau perbaikan kereta api atau trem lainnya,
berdaya gerak sendiri atau tidak

8604.00.00.00999 35201.0299
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  495 Lokomotif kereta api dan trem serta kendaraan yang bergerak diatas rel, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan yang bergerak diatas rel lainnya; track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem; peralatan pengontrol lalulintas mekanik untuk
fasilitas angkutan

Kelas   4953 :

Subkelas  49532 Gerbong kereta api atau trem penumpang tidak berdaya gerak sendiri; gerbong bagasi, gerbong barang pos dan gerbong kereta api atau trem
untuk keperluan khusus lainnya, tidak berdaya gerak sendiri (kecuali kendaraan perawatan atau perbaikan)

:

30200Gerbong restorasi 8605.00.00.0000100 .. 35201.02.04

30200Gerbong bagasi 8605.00.00.00002 35201.02.08

30200Gerbong penjara 8605.00.00.00003 35201.02.09

30200Gerbong ambulance 8605.00.00.00004 35201.02.11

30200Gerbong pos 8605.00.00.00005 35201.02.12

30200Gerbong penumpang 8605.00.00.00006 35201.02.01

30200Kereta gantung (cable car) -007 35201.02.01

30200Gerbong kereta api atau trem untuk keperluan lainnya yang tidak berdaya
gerak sendiri

-999 35201.0299

Subkelas  49533 Gerbong tertutup dan wagon kereta api atau trem untuk barang, tidak berdaya gerak sendiri:

30200Gerbong barang yang dapat membongkar sendiri 8606.30.00.0000100 .. 35201.02.02

30200Gerbong pendingin 8606.10.00.00002 35201.02.03

30200Gerbong tangki 8606.10.00.00003 35201.02.05

30200Gerbong barang yang beratap dan tertutup 8606.91.00.00004 35201.02.14

30200Gerbong barang terbuka dengan sisi yang tidak dapat dipindahkan 8606.92.00.00005 35201.02.15

30200Gerbong hewan 8606.99.00.00006 35201.02.16

30200Gerbong (wagon) untuk barang lainnya 8606.99.00.00999 35201.02.99
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  495 Lokomotif kereta api dan trem serta kendaraan yang bergerak diatas rel, dan bagian daripadanya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian dari lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong; track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem, dan bagiannya;
perlengkapan pemberi isyarat, pengontrol keselamatan atau lalu lintas mekanis (termasuk elektro mekanis) untuk rel kereta api, rel trem, jalan, lalu
lintas air, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau lapangan udara, dan bagiannya

Kelas   4954 :

Subkelas  49540 Bagian dari lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong; track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem, dan
bagiannya; perlengkapan pemberi isyarat, pengontrol keselamatan atau lalu lintas mekanis (termasuk elektro mekanis) untuk rel kereta api, rel
trem, jalan, lalu lintas air, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau lapangan udara, dan bagiannya

:

Bogi dan bogi bisel penggerak, as dan roda serta bagiannya dari lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong01 ..

30200Bogi dan bisel bogi penggerak untuk lokomotif dan kendaraan rel kereta
api

8607.11.00.0000101 .. 35201.04.01

30200Bogi dan bisel bogi lainnya untuk lokomotif dan kendaraan rel kereta api 8607.12.00.00002 35201.04.02

30200As dari lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong 8607.19.00.00003 35201.0499

30200Clutch atau roda as untuk lokomotif dan kendaraan rel kereta api 8607.19.00.00004 35201.04.06

30200Bagian/komponen dari bogi dan bogi bisel penggerak, as dan roda untuk
lokomotif atau kendaraan rel kereta api atau trem atau gerbong

8607.19.00.00005 35201.0407

Rem dan bagiannya untuk lokomotif atau kendaraan rel kereta api02 ..

30200Sepatu rem angin untuk lokomotif dan kendaraan rel kereta api 8607.21.00.0000102 .. 35201.04.03

30200Bagian/komponen sepatu rem angin untuk lokomotif dan kendaraan rel
kereta api

8607.21.00.00002 35201.04.04

30200Rem lainnya untuk lokomotif dan kendaraan rel kereta api 8607.29.00.00003 35201.0499

30200Bagian/komponen rem lainnya untuk lokomotif dan kendaraan rel kereta
api

8607.29.00.00004 35201.0407

30200Kait dan alat penggandeng, bantalan penyangga dan
bagian/komponennya untuk lokomotif dan kendaraan rel kerata api

8607.30.00.0000003 .. 35201.04.05

30200Perlengkapan kereta api lainnya 8607.91.00.0000004 .. 35201.0599

8607.99.00.00

25999Track fixture dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem, dan bagiannya 8608.00.20.0000005 .. 35201.05.01

8608.00.90.00

25999Perlengkapan pemberi isyarat, pengontrol keselamatan atau lalu lintas
mekanis (termasuk elektro mekanis) untuk rel kereta api, rel trem, jalan,
lalu lintas air, fasilitas parkir, instalasi pelabuhan atau lapangan udara,
dan bagiannya

8608.00.20.0000006 .. 35201.05.02

8608.00.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  496 Kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang; pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerakKelas   4961 :

Subkelas  49610 Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang; pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga
penggerak

:

30300Pesawat Terbang Layang Dan Pesawat Layang Gantung 8801.00.00.0000100 .. 35301.05.00

30300Balon Udara Dan Balon Udara Yang Dapat Dikemudikan; Pesawat Udara
Lainnya Tanpa Tenaga Penggerak

8801.00.00.00002 35301.04.00

Pesawat udara dan helikopterKelas   4962 :

Subkelas  49621 Helikopter:

30300Helikopter (angkut) penumpang 8802.11.00.0000100 .. 35301.03.01

8802.12.00.00

30300Helikopter (angkut) barang 8802.11.00.00002 35301.03.02

8802.12.00.00

30300Helikopter tempur 8802.11.00.00003 35301.03.03

8802.12.00.00

30300Helikopter lainnya 8802.11.00.00999 35301.03.04

8802.12.00.00

Subkelas  49622 Pesawat udara dan kendaraan udara dengan tenaga/mesin lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2000 kg:

30300Pesawat angkut barang bermesin jet 8802.20.10.0000100 .. 35301.01.01

8802.20.90.00

30300Pesawat tempur 8802.20.10.00002 35301.02.03

8802.20.90.00

30300Pesawat terbang bermesin jet lainnya 8802.20.10.00003 35301.01.99

8802.20.90.00

30300Pesawat angkut penumpang 8802.20.10.00004 35301.01.01

8802.20.90.00

30300Pesawat angkut barang propeller 8802.20.10.00005 35301.02.02

8802.20.90.00

30300Pesawat terbang propeller lainnya 8802.20.10.00999 35301.02.99

8802.20.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  496 Kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pesawat udara dan helikopterKelas   4962 :

Subkelas  49623 Pesawat udara dan kendaraan udara dengan tenaga/mesin lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2000 kg:

30300Pesawat angkut penumpang bermesin jet 8802.30.10.0000100 .. 35301.01.01

8802.30.90.00

8802.40.10.00

8802.40.90.00

30300Pesawat angkut barang bermesin jet 8802.30.10.00002 35301.01.02

8802.30.90.00

8802.40.10.00

8802.40.90.00

30300Pesawat tempur mesin jet 8802.30.10.00003 35301.01.03

8802.30.90.00

8802.40.10.00

8802.40.90.00

30300Pesawat angkut penumpang propeller 8802.30.10.00004 35301.02.01

8802.30.90.00

8802.40.10.00

8802.40.90.00

30300Pesawat angkut barang propeller 8802.30.10.00005 35301.02.02

8802.30.90.00

8802.40.10.00

8802.40.90.00

30300Pesawat tempur propeller 8802.30.10.00006 35301.02.03

8802.30.90.00

8802.40.10.00

8802.40.90.00

30300Pesawat terbang bermesin jet lainnya 8802.30.10.00007 35301.01.99

8802.30.90.00

8802.40.10.00

8802.40.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  496 Kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa, serta bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Pesawat udara dan helikopterKelas   4962 :

Subkelas  49623 Pesawat udara dan kendaraan udara dengan tenaga/mesin lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2000 kg:

30300Pesawat terbang propeller lainnya 8802.30.10.00999.. 35301.02.99

8802.30.90.00

8802.40.10.00

8802.40.90.00

Kendaraan ruang angkasa dan peluncur kendaraan ruang angkasaKelas   4963 :

Subkelas  49630 Kendaraan ruang angkasa dan peluncur kendaraan ruang angkasa:

30300Kendaraan ruang angkasa dan peluncur kendaraan ruang angkasa 8802.60.00.0000000 .. 35301.06.00

Bagian dari kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasaKelas   4964 :

Subkelas  49640 Bagian dari kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa:

30300Under carrages atau rangka bawah dan bagiannya dari pesawat terbang
atau helikopter

8803.20.00.0000100 .. 35301.10.01

30300Baling-baling dan rotor serta bagiannya dari pesawat terbang atau
helikopter

8803.10.00.00002 35301.10.02

30300Bagian lain dari pesawat terbang atau helikopter 8803.30.00.00003 -

30300Bagian dari satelit komunikasi 8803.90.10.00004 -

30300Bagian dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang 8803.90.20.00005 -

30300Bagian dari kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa lainnya 8803.90.90.00006 -
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Sepeda motor dan kereta sampingKelas   4991 :

Subkelas  49911 Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, dengan motor
bakar cetus api kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc.

:

30911Moped dan sepeda roda dua bermotor bakar cetus api kapasitas silinder
tidak lebih dari 50 cc

8711.10.12.0000100 .. 35911.0199

8711.10.92.00

30911Sekuter motor bakar cetus api kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc 8711.10.13.00002 35911.01.05

8711.10.93.00

30911Sepeda motor lainnya dengan motor bakar cetus api kapasitas silinder
tidak lebih dari 50 cc

8711.10.13.00999 35911.0199

8711.10.19.00

8711.10.93.00

8711.10.99.00

Subkelas  49912 Sepeda motor dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik berkapasitas silinder
melebihi 50 cc

:

30911Sepeda motor  sport dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik
berkapasitas silinder melebihi 50 cc

8711.20.10.1000100 .. 35911.01.02

8711.20.10.90

8711.30.10.10

8711.30.10.90

8711.30.30.00

8711.30.90.00

30911Sepeda motor (balap) dengan mesin piston pembakaran dalam
bolak-balik berkapasitas silinder melebihi 50 cc

8711.30.10.10002 35911.01.03

8711.30.10.90

8711.30.30.00

8711.30.90.00

8711.40.10.10

8711.40.10.90

8711.40.20.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Sepeda motor dan kereta sampingKelas   4991 :

Subkelas  49912 Sepeda motor dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik berkapasitas silinder
melebihi 50 cc

:

Sepeda motor (balap) dengan mesin piston pembakaran dalam
bolak-balik berkapasitas silinder melebihi 50 cc

8711.40.90.00002..

8711.50.20.00

8711.50.90.00

30911Sepeda motor cub (bebek) dengan mesin piston pembakaran dalam
bolak-balik berkapasitas silinder melebihi 50 cc

8711.20.39.00003 35911.01.01

8711.20.45.00

30911Moped dan sepeda roda dua bermotor dengan mesin piston pembakaran
dalam bolak-balik berkapasitas silinder melebihi 50 cc

8711.20.20.00004 35911.0199

30911Skuter dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik berkapasitas
silinder melebihi 50 cc

8711.20.31.00005 35911.01.05

8711.20.32.00

8711.20.51.00

8711.20.52.00

8711.20.59.00

8711.20.90.00

30911Sepeda motor lainnya dengan mesin piston pembakaran dalam
bolak-balik berkapasitas silinder melebihi 50 cc

8711.20.31.00999 35911.0199

8711.20.32.00

8711.20.45.00

8711.20.49.00

8711.20.51.00

8711.20.52.00

8711.20.59.00

8711.20.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Sepeda motor dan kereta sampingKelas   4991 :

Subkelas  49913 Sepeda motor dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, selain dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik; kereta samping:

30911Skuter selain dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik 8711.90.52.0000100 .. 35911.02.03

30911Bemo selain dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik 8711.90.53.00002 35911.02.01

30911Sepeda motor roda tiga selain dengan mesin piston pembakaran dalam
bolak-balik

8711.90.52.00003 35911.02.02

30911Skuter roda tiga selain dengan mesin piston pembakaran dalam
bolak-balik

8711.90.52.00004 35911.02.03

30911Kendaraan bermotor roda tiga untuk angkutan barang selain dengan
mesin piston pembakaran dalam bolak-balik

8711.90.52.00005 35911.02.05

8711.90.53.00

8711.90.54.00

30911Sepeda motor dengan kereta pasang sisi selain dengan mesin piston
pembakaran dalam bolak-balik

8711.90.52.00006 35911.01.04

8711.90.53.00

8711.90.54.00

30911Kendaraan bermotor roda dua lainnya selain dengan mesin piston
pembakaran dalam bolak-balik

8711.90.52.00007 35911.01.99

8711.90.53.00

8711.90.54.00

30911Kendaraan bermotor roda tiga lainnya selain dengan mesin piston
pembakaran dalam bolak-balik

8711.90.52.00008 35911.02.99

8711.90.53.00

8711.90.54.00

30911Kereta samping 8711.90.40.00009 -

30911Sepeda motor dengan tenaga listrik 8711.90.51.00010 -

8711.90.91.00

8711.90.99.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Sepeda dan kereta roda/kendaraan untuk orang cacatKelas   4992 :

Subkelas  49921 Sepeda dan sepeda lainnya, tanpa mesin motor:

30921Sepeda mini 8712.00.20.0000100 .. 35921.01.03

8712.00.30.00

8712.00.90.0035921.0203

30921Sepeda tandem 8712.00.90.00002 35921.01.05

35921.0205

30921Sepeda balap 8712.00.10.00003 35921.0101

30921Sepeda balap lipat 8712.00.10.00004 35921.02.01

30921Sepeda standar type 8712.00.90.00005 35921.02.02

35921.0102

30921Sepeda roda tiga pengantar barang 8712.00.90.00006 35921.03.01

30921Becak 8712.00.90.00007 35921.03.02

30921Sepeda dengan kereta gandeng lainnya 8712.00.90.00008 35921.03.99

30921Sepeda lainnya 8712.00.90.00999 35921.02.99

35921.0199

Subkelas  49922 Kereta roda/kendaraan untuk orang cacat:

30921Sepeda khusus kendaraan orang cacat 8713.10.00.0000100 .. 35921.01.04

8713.90.00.00

30921Sepeda lipat khusus kendaraan orang cacat 8713.10.00.00002 35921.02.04

8713.90.00.00

30921Kendaraan orang cacat menggunakan motor 8713.10.00.00003 35911.03.00

30921Kursi roda biasa 8713.90.00.00004 35921.04.01

30921Kursi roda untuk naik tangga 8713.10.00.00005 35921.04.02

8713.90.00.00

30921Kursi roda khusus (special grade wheel chair) 8713.10.00.00006 35921.04.03

8713.90.00.00

30921Sepeda motor untuk orang cacat -007 35921.0500
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Kendaraan ytdl, tidak digerakkan secara mekanikKelas   4993 :

Subkelas  49930 Kendaraan ytdl, tidak digerakkan secara mekanik:

30990Kereta dorong/ tarik untuk barang 8716.80.00.0000100 .. 35990.0401

30990Pedati 8716.80.90.00002 35990.01.00

30990Gerobak dorong beroda satu 8716.80.20.00003 35990.02.00

30990Kereta gantung (cable car) -004 35990.0700

Sado 8716.80.90.0035990.03.00

30990Kendaraan/ kereta dorong lainnya 8716.80.10.00999 35990.04.99

8716.80.90.00

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4991 dan 4992Kelas   4994 :

Subkelas  49941 Bagian dan aksesoris dari sepeda motor dan kereta samping:

Bodi dari sepeda motor dan kereta pasangan sisi01 ..

30912Frame sepeda motor (tubular, press frame) 8714.10.90.9000101 .. 35912.05.01

35912.0401

30912Rear swinging arm sepeda motor 8714.10.90.90002 35912.04.03

30912Seat assy sepeda motor 8714.10.10.00003 35912.04.04

35912.0504

30912Fuel and oil tank motor cycle (cover, cap fuel tank with key) 8714.10.90.90004 35912.05.03

35912.0405

30912Foot rest motor cycle 8714.10.90.90005 35912.04.06

30912Front and rear fenders (spart board) motor cycle 8714.10.90.90006 35912.05.05

35912.0407

30912Bagasi sepeda motor 8714.10.90.90007 35912.0408

30912Body panel, door part (sheets methal and panels) motor cycle 8714.10.90.90008 35912.05.02

30912Cover frame 8714.10.90.90009 35912.0402

30912Bodi dari sepeda motor dan kereta pasangan sisi lainnya 8714.10.90.90999 35912.04.99

35912.0599
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4991 dan 4992Kelas   4994 :

Subkelas  49941 Bagian dan aksesoris dari sepeda motor dan kereta samping:

Komponen dan perlengkapan sistem gas buang sepeda motor02 ..

30912Tail pipe sepeda motor 8714.10.90.9000102 .. 35912.07.03

30912Brachet and clamp motor cycle 8714.10.90.90002 35912.07.04

30912Komponen dan perlengkapan sistem gas buang sepeda motor lainnya 8714.10.90.90999 35912.07.99
Transmission dan brake system sepeda motor03 ..

30912Gear and transmission mechanism sepeda motor 8714.10.90.2000103 .. 35912.08.01

30912Clutch sepeda motor 8714.10.90.90002 35912.08.02

30912Drive chain sepeda motor 8714.10.90.90003 35912.08.03

30912Gear shift lever sepeda motor 8714.10.90.20004 35912..08.05

30912Disk brake, shoe & lining brake sepeda motor 8714.10.90.40005 35912.08.06

30912Lever brake sepeda motor 8714.10.90.40006 35912.0807

30912Transmission dan brake system sepeda motor lainnya 8714.10.90.90999 35912.08.99

35912.0804
Suspension system dan steering sepeda motor04 ..

30912Front fork with handle with front shock absorber for motor cycle 8714.10.90.1000104 .. 35912.09.01

30912Rear shock absorber motor cycle 8714.10.90.10002 35912.09.02

30912Handle bar/steering handle componen of motor cycle 8714.10.90.10003 35912.09.03

30912Handle grip sepeda motor 8714.10.90.10004 35912.09.04

30912Suspension system dan steering sepeda motor lainnya 8714.10.90.10999 35912.09.99
Komponen dan asesoris sepeda motor lainnya99 ..

30912Spoke & nipples/washers sepeda motor 8714.10.20.0000199 .. 35912.1001

30912Dop (front & rear) sepeda motor 8714.10.90.90002 35912.10.02

30912Axle (front & rear) sepeda motor 8714.10.90.90003 35912.10.03

30912Fuel & air filter sepeda motor 8714.10.90.90004 35912.10.04

30912High tension coil sepeda motor 8714.10.90.90005 35912.10.05

30912Oil measuring cap/meaning glass sepeda motor 8714.10.90.90006 35912.10.06

30912Tire ventil sepeda motor 8714.10.90.90007 35912.1007

30912Kaca spion sepeda motor 8714.10.90.90008 35912.10.08
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4991 dan 4992Kelas   4994 :

Subkelas  49941 Bagian dan aksesoris dari sepeda motor dan kereta samping:

Komponen dan asesoris sepeda motor lainnya99 ..

30912Pelek sepeda motor 8714.10.90.30009.. 35912.1010

30912Peredam sepeda motor dan bagiannya 8714.10.90.50010 35912.1099

30912Komponen dan asesoris sepeda motor lainnya 8714.10.90.90999 35912.10.99

35912.1009

Subkelas  49942 Bagian dan aksesoris dari sepeda dan sepeda jenis lainnya, yang tidak menggunakan mesin motor, dan dari kereta roda/kendaraan untuk orang
cacat

:

Komponen sepeda biasa dan sejenisnya01 ..

30922Wheel rim sepeda 8714.92.10.0000101 .. 35922.01.01

8714.92.90.00

30922Spoke (jeruji) & nipples/washers sepeda 8714.92.10.00002 35922.01.02

8714.92.90.00

30922Fork (front  and rear) sepeda 8714.91.10.00003 35922.01.03

8714.91.91.00

8714.91.99.00

30922Shock (bracket sheel) sepeda 8714.99.11.00004 35922.01.05

8714.99.91.00

30922Handle bar (stang) sepeda 8714.99.11.00005 35922.01.06

8714.99.91.00

30922Handle grip sepeda 8714.99.11.00006 35922.0107

8714.99.91.00

30922Sadel sepeda 8714.95.10.00007 35922.01.08

8714.95.90.00

30922Tiang sadel sepeda 8714.99.11.00008 35922.0109

8714.99.91.00

30922Free wheel sprocket wheel sepeda 8714.93.10.00009 35922.01.12

8714.93.90.00

30922Hub sepeda 8714.93.10.00010 35922.01.13
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4991 dan 4992Kelas   4994 :

Subkelas  49942 Bagian dan aksesoris dari sepeda dan sepeda jenis lainnya, yang tidak menggunakan mesin motor, dan dari kereta roda/kendaraan untuk orang
cacat

:

Komponen sepeda biasa dan sejenisnya01 ..

Hub sepeda 8714.93.90.00010..

30922Axle (front and rear) sepeda 8714.92.10.00011 35922.01.14

8714.92.90.00

30922Fender (spatbord) front & rear sepeda 8714.99.11.00012 35922.01.15

8714.99.91.00

30922Pedal sepeda 8714.96.10.00013 35922.01.16

8714.96.90.00

30922Bagasi sepeda 8714.99.11.00014 35922.01.17

8714.99.91.00

30922Chain adjuste sepeda 8714.99.11.00015 35922.01.18

8714.99.91.00

30922Lamp bracket sepeda 8714.99.11.00016 35922.01.19

8714.99.91.00

30922Bicycle lamp unit 8714.99.11.00017 35922.01.20

8714.99.91.00

30922Bell sepeda 8714.99.11.00018 35922.01.21

8714.99.91.00

30922Standar sepeda 8714.99.11.00019 35922.01.22

8714.99.91.00

30922Tutup rantai sepeda 8714.99.12.00020 35922.01.23

8714.99.92.00

30922Rem sepeda 8714.94.10.00021 35922.01.24

8714.94.90.00

30922Kabel rem sepeda 8714.94.10.00022 35922.01.25

8714.94.90.00

30922Tire ventil sepeda 8714.99.11.00023 35922.01.26
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4991 dan 4992Kelas   4994 :

Subkelas  49942 Bagian dan aksesoris dari sepeda dan sepeda jenis lainnya, yang tidak menggunakan mesin motor, dan dari kereta roda/kendaraan untuk orang
cacat

:

Komponen sepeda biasa dan sejenisnya01 ..

Tire ventil sepeda 8714.99.91.00023..

30922Batang engkol sepeda kiri dan kanan 8714.99.12.00024 35922.01.27

8714.99.92.00

30922Pompa tangan untuk sepeda 8714.99.11.00025 35922.01.28

8714.99.91.00

30922Dynamo lighting set sepeda 8714.99.11.00026 35922.01.29

8714.99.91.00

30922Reflektor sepeda 8714.99.11.00027 35922.01.30

8714.99.91.00

30922Dress duard sepeda 8714.99.11.00028 35922.01.31

8714.99.91.00

30922Brake pedal sepeda 8714.99.92.00029 35922.01.99
Frame set untuk sepeda02 ..

30922Frame set untuk tipe sepeda mini 8714.91.99.0000102 .. 35922.02.01

30922Frame set untuk sepeda balap 8714.91.99.00002 35922.02.03

30922Frame set sepeda khusus orang cacat 8714.91.99.00003 35922.02.04

30922Frame set sepeda biasa 8714.91.99.00004 35922.01.04

30922Frame set sepeda anak roda dua 8714.91.10.00005 35922.01.04

30922Frame set sepeda lainnya 8714.91.99.00999 35922.02.99
Komponen khusus becak03 ..

30922Bak becak 8714.99.92.0000103 .. 35922.03.01

30922Jok becak 8714.95.90.00002 35922.03.02

30922Rangka becak (seat frame assy/ chains) 8714.91.99.00003 35922.03.03

30922Penutup roda becak 8714.92.90.00004 35922.03.04

30922Komponen khusus becak lainnya 8714.91.91.00999 35922.03.99

8714.92.90.00
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Seksi          4 Produk logam, mesin dan perlengkapannya:

Divisi          49 Peralatan transportasi:

Kelompok  499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya

KELOMPOK KOMODITAS/ KORESPONDENSI

HS 2012KBLI 2009
(4)(3)(1)

KOMODITAS
DESKRIPSI

(2)

:

KKI 1998/1999
(5)

Bagian untuk barang-barang dari kelas 4991 dan 4992Kelas   4994 :

Subkelas  49942 Bagian dan aksesoris dari sepeda dan sepeda jenis lainnya, yang tidak menggunakan mesin motor, dan dari kereta roda/kendaraan untuk orang
cacat

:

Komponen khusus becak03 ..

Komponen khusus becak lainnya 8714.93.90.00999..

8714.94.90.00

8714.95.90.00

8714.96.90.00

8714.99.11.00

8714.99.12.00
Komponen/bagian kursi roda tak bermotor04 ..

30922Castor kursi roda 8714.20.11.0000104 .. 35922.04.01

8714.20.12.00

8714.20.19.00

30922Perlengkapan kursi roda 8714.20.90.00002 35922.04.02

30922Timbangan untuk kursi roda (wheel chair platform scale) 8714.20.90.00003 35922.04.03

30922Sadel kendaraan orang cacat 8714.20.90.00004 35922.04.02

30922Komponen/bagian kursi roda tak bermotor lainnya 8714.20.90.00999 35922.04.99
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BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia,
Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291,
Faks (62-21) 3857046,
Mailbox : bpshq@bps.go.id
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