
 

  

 

Kuota Tingkatan Tarif Pakan Biji-Bijian 
Australia 

 
Kesepakatan Kerjasama Komprehensif Ekonomi Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 
2020. 

IA-CEPA memberi akses ke pasar dagang Indonesia untuk 500 ribu ton pakan biji-bijian (gandum, sorgum dan 
barli) setiap tahun, dengan peningkatan 5 persen per tahun. 

IA-CEPA menawarkan kesempatan bisnis yang saling menguntungkan untuk kedua negara. Biji-bijian Australia 
dapat melengkapi konsumsi lokal bijj-bijian di Indonesia untuk memenuhi naiknya permintaan biji-bijian dan protein 
untuk memenuhi naiknya permintaan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai IA-CEPA, silakan kunjungi: https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-

force/iacepa/Pages/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement  

Pertanyaan yang Sering Diajukan 
 

Siapa yang mengelola kuota tingkatan tarif di Australia dan Indonesia? 

Prosedur Operasional IA-CEPA untuk Kuota Tingkatan Tarif akan melibatkan: 

  

1. Kementerian Pertanian dan Peternakan Indonesia 
mengelola “permintaan rekomendasi impor” yang diajukan 
oleh importir. 

2. Kementerian Pertanian akan memproses dan meneruskan 
permintaan ke Kementerian Perdagangan untuk Perizinan 
Impor. 

3. Setelah menerima dan memproses, Kementerian 
Perdagangan akan mengirimkan Lisensi Impor kepada 
importir melalui sistem dan membuatnya tersedia di Portal 
Indonesia National Single Window (INSW). 

1. Departemen Pertanian, Air, dan Lingkungan 
Australia (DAWE) mengelola kuota tingkatan tarif 
pakan biji-bijian di bawah sistem reservasi berbasis 
kontrak penjualan.   

2. Eksportir di Australia akan mengajukan ke DAWE 
untuk pemesanan kuota setelah mereka 
menandatangani kontrak ekspor dengan pembeli 
mereka di Indonesia. 

3. Eksportir akan mengajukan permohonan sertifikat 
kuota tingkatan tarif yang diperlukan pada saat 
persiapan pengiriman. 
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a) Biji-bijian apa yang memenuhi syarat untuk bebas tarif berdasarkan IA-CEPA? 

Pakan biji-bijian, termasuk gandum, barli dan sorgum termasuk dalam IA-CEPA. 

Kode Tarif Pabean 

Indonesia 

Deskripsi produk 

1001.99.99 Gandum dan meslin - tidak layak dikonsumsi manusia - selain meslin 

1003.90.00 Barli - selain benih 

1007.90.00 Butiran sorgum - selain benih 

 

b) Volume apa yang tersedia untuk dijual berdasarkan IA-CEPA? 

Kuota tingkatan tarif memperbolehkan 244.535 ton biji-bijian yang memenuhi syarat untuk dijual bebas tarif pada 
tahun pertama kesepakatan, kemudian meningkat menjadi 525.250 pada tahun kedua dengan pemberian 
peningkatan pertumbuhan sebesar 5% per tahun. 

c) Kontrak diperlukan antara penjual di Australia dan pembeli di Indonesia agar eksportir di Australia 
mendapatkan kuota bebas tarif – perihal apa yang merupakan kontrak? 

Kontrak antara eksportir dan pembeli harus: ditandatangani oleh kedua belah pihak; menentukan produk dan 
jumlah pengiriman yang dimaksudkan; menentukan berat pengiriman, dengan toleransi pengiriman maksimum 
sebesar 10%; dan menentukan jarak tanggal untuk pengiriman tidak lebih dari dua bulan. 

Eksportir kemudian akan mengajukan permohonan ke DAWE untuk alokasi kuota bebas tarif dan konfirmasi akan 
diberikan kepada eksportir dan pihak berwenang di Indonesia yang terkait. 

d) Bisakah kontrak diubah setelah ditandatangani?  

Untuk keperluan pemesanan kuota tingkatan tarif, eksportir, penerima dan jarak tanggal pengiriman yang 
dimaksudkan tidak dapat diubah.   

Jika volume kontrak diubah, eksportir harus membuat aplikasi untuk mengubah reservasi kuota mereka; volume 
reservasi hanya akan ditingkatkan jika kuota tersedia, dan eksportir belum mencapai batas reservasi..  

Jika perincian lainnya berubah, termasuk komoditas barang, eksportir dianjurkan untuk menghubungi departemen 
untuk memastikan perihal tersebut tidak memengaruhi reservasi mereka. 

e) Apa yang terjadi setelah penjual di Australia memuatkan barang? 

Penjual di Australia akan mengajukan permohonan Sertifikat kepada Pemerintah Australia. Sertifikat ini akan 
diberikan kepada penjual di Australia dan kepada Portal Indonesia National Single Window (INSW). 

Penjual di Australia akan memberikan salinan Sertifikat kepada pembeli di Indonesia karena nomor referensi 
Sertifikat harus dimasukkan dalam Deklarasi Impor pihak pembeli. INSW mencocokkan Deklarasi Impor ke 
Sertifikat dan memberikannya kepada Pabean.   

f) Berapa volume maksimum yang tersedia per eksportir? 

Sebelum tanggal 1 Mei di tahun kuota, eksportir perorangan dibatasi untuk reservasi tidak lebih dari 150.000 ton 
biji-bijian di semua kontrak mereka. Lebih dari 150.000 ton dapat direservasi oleh eksportir setelah tanggal 1 Mei. 

g) Bagaimana eksportir atau pembeli akan tahu jika ada kuota bebas tarif yang tersedia?  

Pemesanan untuk kuota bebas tarif dilakukan berdasarkan siapa yang datang pertama, akan dilayani pertama. 
Jumlah kuota yang digunakan, dan jumlah kuota yang tersedia akan dipublikasikan pada halaman web kuota biji-
bijian: https://www.agriculture.gov.au/export/from-australia/quota/feed-grains  
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