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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 182/MPP/Kep/4/1998
TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
NO NOMOR POS
JENIS BARANG
TARIF
I
BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA
1
Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota
(Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki)
3306.20.000
Ex 4202
5001 s/d 6310
Ex 6405
Ex 6406
Ex 6501
Ex 6502
Ex 6503
Ex 6504
Ex 6506
Ex 6703
Ex 6704
Ex 6805
Ex 6812
Ex 7019
Ex 9404
Ex 9612
2
4408
- Lembaran kayu venir dan Lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak)
dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti, baik
diketam,diampelas atau "finger-jointed" maupun tidak, dengan ketebalan
tidak melebihi 6 mm.
4412
-Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu
3
Barang Hasil Industri dan Kerajinan dari Kayu Cendana.
4
Kopi
901,11
-Tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya.
901,12
-Tidak digongseng, dihilangkan kafeinnya.
901,21
-Digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya
901,22
-Digongseng, dihilangkan kafeinnya
2101.11.000 -Ekstrak, biang dan pekatan.
2101.12.000 -Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi
5
Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa:
0714.10.100 -Dikeringkan dan diiris
0714.10.200 -Dalam bentuk pellet.
0714.10.900 -Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet.
II
BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA.
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1201
1006
1101.00.000
1102.30.000
1102.90.000

Kacang Kedelai, pecah atau utuh.
Padi dan Beras
Tepung Gandum atau Meslin.
Tepung Beras
Tepung lainnya, selain Tepung Beras, Tepung Jagung dan Tepung Gandum
Hitam.
1208.10.000 Tepung Halus dan Tepung Kasar dari Kacang Kedelai.
1701
Gula Tebu atau Bit dan Sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
0102
Binatang sejenis lembu, hidup.
0102.10.000 -Bibit Sapi.
0102.90.110 & -Sapi bukan bibit
0102.90.190
Ex 0102.90.900 -Kerbau
Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi secara terbatas yang
termasuk dalam Appendix CITES.
Ikan dalam keadaan hidup
Ex 0301.10.100 -Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus).
Ex 0301.10.910 -Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus).
Ex 0301.91.100 -Benih Ikan Bandeng (nener).
Ex 0301.10.100 -Anak Ikan Arowana (Selerophages Jardinii)
&
Ex 0301.10.920 -Ikan Arowana (Selerophages Jardinii).
Ex 1207.10.000 Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel).
3102.10.000 Pupuk Urea
Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk.
7108.11.000 -Serbuk
7108.12.100 - dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan.
7108.12.900 -Lain -lain.
Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk
bubuk :
7106.10.000 -Bubuk.
7106.91.000 -Bukan tempa
7106.92.000 -Setengah jadi
Minyak dan Gas Bumi
2709
-Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung
bitumen, mentah.
2710
-Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung
bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos
manapun mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau
minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyakminyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.
2711
-Gas minyak bumi dan hidrkarbon yang berbentuk gas lainnya.
2712
-Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkristal kecil, malam
setengah jadi, ozokerit, malam batubara muda, malam tanah gemuk, malam
mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau
dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak.
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-Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak
bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
Timah:
2607.00.000 -Biji Timah hitam dan pekatannya.
2609.00.000 -Biji Timah dan pekatannya.
8001.20.000 -Timah paduan
8002.00.000 -Sisa dan serap timah
8003
-Batang, batang kecil, profil dan kawat timah.
8004
-Pelat, lembaran dan jalur timah, ketebalan melebihi 0,2 mm
8005.00.000 -Foil Timah (dicetak atau tidak atau dilapisi dengan kertas karbon, plastik
atau bahan pelapis semacam itu), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm
(tidak termasuk pelapisnya), bubuk dan serpih timah.
8006.00.000 -Buluh, pipa dan perlengkapan buluh atau pipa (misalnya, penyambung,
elbow, selongsong).
Limbah dan skrap dari :
7204.21.000 -Baja Stainless.
7404.00.000 -Tembaga
Ex 7407.21.000 -Kuningan
BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA.
Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup.
Ex 0301.10.100 -Anak Ikan Arowana (Selerophages formosus dan Selerophages leichardti).
&
Ex 0301.10.920 -Ikan Arowana (Selerophages formosus dan Selerophages leichardti).
Ex 0301.92.100 -Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) di bawah ukuran 5 mm
Ex 0301.10.920 -Ikan hias tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15 cm ke atas.
Ex 0306.
-Udang Galah (udang air tawar) di bawah ukuran 8 cm.
29.190
Ex 0306.29.190 -Udang Penaeidae (induk dan calon induk).
Binatang Liar dan Tumbuh Alam yang Dilindungi secara mutlak yang
termasuk dalam Appendix CITES.
4103.20.000 Kulit mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/ reptil.
4001.22.900 Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu
SIR).
Ex 4001.29.000 Bahan - bahan remiling dan rumah asap berupa:
-Slabs, Lumps, Scraps, Karet tanah.
-Unsmoked Sheets.
-Blanked Sheet.
-Smoked lebih rendah dari kualitas IV
-Blanked D.off.
-Cutting C.
-Remilled 4.
-Flat bark Crepe.
Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja:
7204.10.000 -Limbah dan Skrap dari besi tuang.
7204.29.000 -Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya.
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7204.30.000
7204.41.000
7204.49.000
7

-Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah.
-Limbah dan Skrap baja lainnya bebentuk gram,serutan dan lain - lain.
-Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain lain.
Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

