Kuota Tingkat Tarif Biji-Bijian Pakan (Feed Grain) Indonesia – Sistem Reservasi
Berapakah kuota tingkat tarif Biji-Bijian Pakan untuk Indonesia?





Kuota tingkat tarif (TRQ) biji-bijian pakan memungkinkan Australia mengekspor produk
biji-bijian tertentu ke Indonesia dengan tingkat tarif 0% apabila disertai dengan sertifikat
tingkat tarif:
Kode HS

Uraian tentang Produk

1

1001.99.99

Gandum dan meslin – Tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia - Selain
meslin

2

1003.90.00

Barli – Selain benih

3

1007.90.00

Butiran sorghum – Selain benih

TRQ tersebut diberikan untuk 500.000 ton produk yang memenuhi syarat di tahun pertama
perjanjian, dengan kenaikan 5% setiap tahunnya. Tabel lengkap dapat dilihat di situs web
DFAT.
Karena perjanjian ini dimulai di tengah tahun kuota pertama, volume tahunan kuota tahun
2020 merupakan volume prorata yang telah direvisi sebesar 244.535 ton.

Bagaimana cara pemberian kuota tingkat tarif?





TRQ biji-bijian pakan menggunakan sistem reservasi berbasis kontrak di mana para
eksportir dapat mengajukan permohonan untuk menerima reservasi kuota (hak) apabila
mereka sudah memiliki kontrak dengan penerima (consignee) Indonesia untuk produk yang
memenuhi syarat TRQ.
Reservasi diberikan sesuai urutan penerimaan permohonan (first come, first served) apabila
permohonan yang disampaikan telah lengkap (termasuk semua informasi pendukung).
Reservasi kemudian dapat diakses saat mengekspor konsinyasi untuk kontrak tersebut.

Bagaimana cara mengajukan permohonan reservasi? Informasi apa yang harus saya berikan?







Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Departemen Pertanian, Sumber Daya Air,
dan Lingkungan Hidup (departemen) untuk meminta reservasi. Permohonan akan diterima
mulai tanggal 22 Juni 2020.
Permohonan tersebut harus menyertakan formulir permohonan yang telah dilengkapi
(yang akan tersedia di situs web kuota biji-bijian pakan). Formulir tersebut mencakup:
o keterangan tentang eksportir
o keterangan tentang importir (termasuk nomor dan nomor ID Pajak Importir)
o jumlah kuota yang diminta.
Permohonan tersebut harus menyertakan kontrak penjualan antara eksportir dan
penerima. Kontrak tersebut harus:
o ditandatangani oleh kedua pihak.
o menyebutkan produk dan jumlah konsinyasi yang direncanakan
o menyebutkan bobot
o menyebutkan rentang tanggal, yang tidak lebih dari dua bulan, yang merupakan jangka
waktu pengajuan permohonan sertifikat TRQ untuk konsinyasi tersebut.
Formulir permohonan tersebut harus dikirimkan melalui surel ke alamat surel Unit Kuota
yang disebutkan di dalamnya.
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Berapa banyak yang dapat saya minta?



Eksportir dapat meminta reservasi sampai dengan 110% dari jumlah yang disebutkan
dalam kontrak. Tambahan 10% adalah untuk memenuhi bobot toleransi pengiriman
apabila diperlukan.
Akan tetapi, sebelum tanggal 1 Mei di tahun kuota, eksportir individual dibatasi hanya boleh
memiliki reservasi tidak lebih dari 150.000 ton untuk seluruh kontraknya. Mulai tanggal 1
Mei dan seterusnya, eksportir dapat melakukan reservasi atas lebih dari 150.000 ton.

Bagaimana cara reservasi ditentukan?







Reservasi dibuat berdasarkan urutan penerimaan (first come, first served). Semua
permohonan dinilai sesuai dengan urutan diterimanya. Suatu permohonan dianggap telah
diterima hanya apabila permohonan tersebut telah menyertakan semua informasi yang
disyaratkan dan telah dikirimkan ke alamat surel yang telah disebutkan.
Permohonan yang memenuhi syarat akan diberikan reservasi, bergantung pada jumlah
kuota yang tersedia.
o Jumlah kuota untuk seluruh reservasi tidak boleh melampaui jumlah akses tahunan.
o Sebelum tanggal 1 Mei di tahun kuota, jumlah kuota yang direservasi oleh satu
eksportir tidak boleh melampaui 150.000 ton.
Departemen akan menyampaikan hasil penilaian kepada eksportir.
Apabila jumlah kuota yang tersedia kurang dari jumlah yang diminta, departemen akan
menghubungi eksportir untuk menentukan apakah mereka hendak menerima reservasi
tersebut atau hanya sebagian dari jumlah yang diminta.

Bagaimana cara mengajukan permohonan sertifikat kuota tingkat tarif?





Apabila Permohonan Izin (Request for Permit/RFP) atas suatu pengiriman biji-bijian pakan
ke Indonesia telah berstatus COMP, maka permohonan tersebut akan masuk ke dalam
Sistem Manajemen Kuota (Quota Management System/QMS) departemen.
Eksportir yang membutuhkan sertifikat kuota untuk pengiriman biji-bijian pakan harus
melengkapi formulir permohonan sertifikat TRQ IA-CEPA untuk biji-bijian pakan (tersedia
di halaman web departemen untuk kuota biji-bijian pakan). Permohonan tersebut harus
menyertakan informasi berikut ini:
o keterangan tentang eksportir
o keterangan tentang importir (termasuk nomor Importir dan nomor ID Pajak)
o nomor acuan kontrak – agar departemen dapat menyesuaikannya dengan reservasi
Anda
o Nomor RFP
o informasi produk
Setelah formulir permohonan sertifikat yang lengkap telah diterima, formulir tersebut akan
disesuaikan dengan RFP di dalam QMS dan sertifikat kuota IA-CEPA akan diberikan untuk
produk yang memenuhi syarat. Salinan .pdf sertifikat akan dikirimkan ke alamat surel yang
telah disebutkan eksportir di formulir permohonan. Di saat yang bersamaan salinan
sertifikat tersebut juga akan dikirimkan melalui surel kepada otoritas Indonesia sebagai
informasi.

Dapatkah saya mengubah suatu reservasi?
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Eksportir dapat mengajukan permohonan untuk mengubah jumlah reservasi mereka untuk
suatu kontrak.
Perubahan tidak dapat dilakukan terhadap eksportir, penerima, atau jangka waktu
permohonan sertifikat.
Permohonan perubahan harus lengkap dan kontrak yang diubah harus disertakan.
Tidak perlu meminta perubahan apabila produk atau jumlah konsinyasi berubah (produk
tersebut tetap harus memenuhi syarat berdasarkan TRQ – sertifikat TRQ tidak akan
diberikan untuk produk yang tidak memenuhi syarat).
Permohonan perubahan diperlakukan sebagai permohonan reservasi untuk keperluan
penilaian sesuai urutan diterimanya.

Dapatkah saya mengembalikan kuota yang tidak akan saya gunakan?





Para eksportir diharapkan bersikap proaktif dalam mengembalikan jumlah kuota yang tak
terpakai yang tidak akan mereka gunakan. Hal ini memastikan agar kuota tersedia bagi
calon pemohon lainnya.
Apabila eksportir telah menyelesaikan suatu kontrak dan memiliki sisa kuota yang tidak
terpakai, atau telah memastikan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan suatu kontrak,
mereka harus mengembalikan kuota tersebut sesegera mungkin dengan melengkapi
pemberitahuan pembatalan dan menyampaikannya kepada Unit Kuota (tersedia di halaman
situs kuota departemen).
Apabila eksportir belum membatalkan jumlah kuota yang tidak terpakai hingga akhir jangka
waktu permohonan sertifikat mereka, jumlah tersebut akan dibatalkan dan eksportir
tersebut tidak diizinkan (eksklusi) mengajukan permohonan reservasi lebih lanjut untuk
jangka waktu 28 hari.

Jangka waktu eksklusi




Untuk menghindari permohonan reservasi yang mungkin bersifat spekulatif, berlaku
eksklusi tertentu bagi kurangnya pemakaian kuota yang telah direservasi.
Apabila suatu reservasi dibatalkan dan reservasi yang terpakai tidak mencapai 75%, akan
berlaku eksklusi selama 28 hari sejak tanggal pembatalan.
Apabila suatu reservasi tidak digunakan sama sekali dan tidak dikembalikan sebelum akhir
jangka waktu permohonan sertifikat, eksportir tersebut tidak diizinkan mengajukan
permohonan reservasi hingga tanggal 1 Mei di tahun kuota berikutnya.

Pertanyaan Tambahan yang Sering Diajukan
Bagaimana cara memeriksa jumlah kuota yang tersedia untuk direservasi, dan jumlah yang telah
terpakai?


Status jumlah kuota yang tersedia dan jumlah kuota yang telah terpakai akan diterbitkan di
situs web kuota biji-bijian pakan. Status ini akan diperbaharui secara berkala.

Dapatkah saya membatalkan suatu sertifikat?


Ya. Sertifikat kuota dapat dibatalkan dengan mengirim surel kepada Unit Kuota dan
meminta agar sertifikat tersebut dibatalkan. Nomor sertifikat (misalnya ID20FGXXXX) harus
disebutkan.
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RFP yang sesuai dengan sertifikat tersebut tidak harus dibatalkan terlebih dahulu. Jumlah
kuota sertifikat tersebut kemudian akan dikreditkan kembali ke jumlah reservasi eksportir
tersebut dan akan tersedia untuk digunakan dalam pengiriman berikutnya berdasarkan
kontrak tersebut selama jangka waktu reservasi yang tersisa.

Apa yang harus saya lakukan apabila sertifikat saya tidak tepat?



Unit Kuota akan memberikan sertifikat berdasarkan keterangan dalam RFP eksportir,
permohonan sertifikat, dan dengan turut memperhitungkan produk yang memenuhi syarat
kuota IA-CEPA.
Jika eksportir meyakini sertifikat yang diterimanya tidak tepat mereka harus segera
menghubungi Unit Kuota. Apabila diputuskan tidak tepat, sertifikat kuota yang ada dapat
dibatalkan dan sertifikat pengganti dapat diberikan.

Saya ingin mengirimkan konsinyasi selama lebih dari 2 bulan tersebut – apa yang harus saya
lakukan?



Untuk masing-masing reservasi berdasarkan suatu kontrak, eksportir harus menentukan
jangka waktu permohonan konsinyasi yang lamanya tidak lebih dari 2 bulan.
Apabila eksportir hendak memasok importir selama jangka waktu yang lebih panjang,
mereka harus menyampaikan permohonan lengkap untuk lebih dari satu reservasi.

Saya telah menyelesaikan kontrak saya dan memiliki sisa kuota yang tidak terpakai – apa yang
harus saya lakukan?



Apabila eksportir telah memastikan bahwa mereka tidak membutuhkan sisa reservasi
mereka untuk suatu kontrak tertentu, mereka harus melengkapi pemberitahuan
pembatalan dan menyampaikannya kepada departemen sesegera mungkin.
Silakan mengacu pada bagian Jangka waktu eksklusi di atas, yang menjabarkan penalti yang
berlaku apabila kuota belum dikembalikan hingga akhir jangka waktu permohonan
sertifikat atau apabila reservasi yang terpakai tidak mencapai 75%.

Informasi Kontak
Unit Administrasi Kuota dapat dihubungi melalui:
Surel: quota.admin@awe.gov.au
Telepon: (02) 6272 4068
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