Kuota Tingkat Tarif Sayuran Indonesia – Sistem Alokasi
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) telah diratifikasi
dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2020. Sejak tanggal tersebut kuota tingkat tarif (TRQ)
yang tercakup dalam IA-CEPA akan dapat diakses; untuk industri sayuran hal ini mencakup TRQ
wortel dan TRQ kentang.
Para eksportir yang berminat mengakses salah satu TRQ ini harus membaca informasi berikut.
Berapakah kuota tingkat tarif wortel dan kentang untuk Indonesia?


TRQ wortel dan kentang memungkinkan Australia mengekspor produk wortel dan kentang
tertentu ke Indonesia dengan tingkat tarif yang lebih rendah apabila disertai dengan
sertifikat tingkat tarif:

Wortel
Kode HS
0706.10.10

Uraian tentang Produk
Wortel

Kentang






Kode HS

Uraian tentang Produk

1

0701.90.10

Kentang, segar atau dingin - Kentang untuk membuat keripik
kentang

2

0701.90.90

Kentang, segar atau dingin - Selain kentang bibit dan kentang
varietas granola, median, nadia, dan blis

TRQ wortel diberikan untuk 5.000 ton produk yang memenuhi syarat di tahun pertama
dengan tingkat tarif dalam kuota sebesar 10%. Volume ini akan meningkat seiring
berjalannya waktu, sementara tingkat tarif akan menurun.
TRQ kentang diberikan untuk 10.000 ton produk yang memenuhi syarat di tahun pertama
dengan tingkat tarif dalam kuota sebesar 10%. Volume ini akan meningkat seiring
berjalannya waktu, sementara tingkat tarif akan menurun.
Tabel lengkap berisi bobot dan tingkat tarif dari tahun ke tahun dapat dilihat di situs web
DFAT.
Karena perjanjian ini dimulai di tengah tahun kuota pertama, volume tahunan kuota tahun
2020 merupakan jumlah prorata yang telah direvisi untuk masing-masing TRQ:
o Wortel = 2.445 ton
o Kentang = 4.890 ton

Bagaimana cara pemberian kuota tingkat tarif?




Departemen Pertanian, Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup (departemen) bertanggung
jawab mengelola TRQ wortel dan kentang.
Keduanya dijalankan berdasarkan sistem alokasi di mana para eksportir mengajukan
permohonan hak (entitlement) di awal tahun kuota, atas volume sebanyak yang hendak
mereka gunakan di sepanjang tahun tersebut.
Hak akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan riwayat ekspor produk terkait yang
pernah dilakukan pemohon tersebut. Hak ini kemudian dapat diakses saat mengekspor
konsinyasi produk yang memenuhi syarat ke Indonesia.
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Para eksportir harus membaca undang-undang terkait agar mereka memahami cara kerja
alokasi. Undang-undang tersebut dapat dibaca di:
https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C00177; bagian-bagian yang relevan adalah
Bagian 3 dalam Bab 2 (Metode alokasi); dan Bagian 2, Bab 3 (Ekspor ke Indonesia).

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





Departemen dalam waktu dekat akan mulai menerima permohonan dan mengundang para
eksportir yang berminat untuk mengajukan permohonan hak untuk TRQ wortel dan/atau
kentang untuk tahun kuota 2020.
Departemen akan mengirimkan undangan via surat elektronik dan melalui Pemberitahuan
Tertulis Industri (Industry Advisory Notice) serta akan menyertakan formulir yang harus
dilengkapi agar dapat mengajukan permohonan. Formulir tersebut juga tersedia di situs
web departemen terkait kuota sayuran Indonesia.
o Formulir tersebut hanya mensyaratkan informasi kontak dan keterangan umum
tentang perusahaan serta harus menyertakan volume kuota yang diminta.
Para eksportir memiliki waktu 10 hari kerja untuk mengajukan permohonan dan setelah itu
jangka waktu permohonan akan ditutup dan hak akan dihitung. Departemen tidak dapat
menerima permohonan setelah tanggal penutupan.

Bagaimana cara alokasi ditetapkan?






Apabila kuota volume yang tersedia melebihi jumlah yang diminta oleh seluruh pemohon,
masing-masing pemohon akan menerima jumlah yang diminta (dengan kata lain, kuota yang
ada cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pemohon).
Akan tetapi, apabila volume yang tersedia kurang dari jumlah yang diminta oleh seluruh
pemohon, hak akan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan riwayat pengiriman
(shipment) mereka dibandingkan dengan riwayat pengiriman total seluruh pemohon.
Selama 2 tahun pertama berjalannya TRQ, riwayat pengiriman didasarkan pada ekspor
produk yang memenuhi syarat ke setiap negara selama 2 tahun sebelumnya (informasi
lengkap dapat dibaca di bagian 81 undang-undang).
o Mulai tahun ketiga, riwayat pengiriman akan berubah menjadi didasarkan pada
ekspor dalam kuota (in-quota) ke Indonesia selama 2 tahun sebelumnya.
Perhatikan, karena IA-CEPA dimulai di tengah tahun, total volume kuota yang tersedia
merupakan jumlah prorata (kira-kira 4.890 ton kentang dan 2.445 ton wortel). Akan
dilaksanakan proses alokasi yang baru untuk tahun 2021.

Bagaimana cara mengajukan permohonan sertifikat kuota tingkat tarif?



Apabila Permohonan Izin (Request for Permit/RFP) atas suatu pengiriman wortel atau
kentang 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 wortel atau kentang harus
melengkapi formulir permohonan sertifikat TRQ IA-CEPA untuk sayuran (tersedia di
halaman web kuota sayuran). Permohonan tersebut harus menyertakan informasi berikut
ini:
o keterangan tentang eksportir
o keterangan tentang importir (termasuk nomor Importir dan nomor ID Pajak Importir)
o Nomor RFP
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o informasi produk
Setelah formulir permohonan sertifikat yang lengkap telah diterima, formulir tersebut akan
diperiksa 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.

Adakah proses untuk membuat kuota yang tidak terpakai menjadi tersedia?






Biasanya dalam suatu tahun kuota, akan diadakan proses permintaan kembali (reclaim) dan
realokasi di bulan Agustus, di mana para pemegang kuota harus memberitahukan jumlah
kuota yang masih ingin mereka gunakan (dan oleh karenanya ingin mereka pertahankan)
dan mengembalikan setiap kuota yang tidak ingin mereka gunakan. Para eksportir juga
berkesempatan mengajukan permohonan alokasi tambahan kuota apabila tersedia.
Untuk menghindari retensi yang tidak beralasan, penalti dapat dikenakan apabila hingga
akhir tahun alokasi yang terpakai tidak mencapai 90 persen.
Akan tetapi, berhubung IA-CEPA dimulai di bulan Juli, proses permintaan kembali dan
realokasi tidak akan diadakan untuk tahun 2020 dan penalti tidak akan dikenakan.
Proses ini akan berjalan seperti biasa mulai tahun 2021. Informasi tentang proses tersebut
akan tersedia di situs web departemen.

Dapatkah saya mengembalikan kuota yang tidak akan saya gunakan?



Para eksportir diimbau untuk mengembalikan jumlah kuota yang tidak akan mereka
gunakan. Hal ini memastikan agar kuota tersedia bagi calon pengguna lainnya.
Formulirnya akan disediakan di situs web kuota sayuran.

Dapatkah kuota dialihkan kepada sesama eksportir?





Eksportir yang memegang hak kuota dapat mengalihkan kuota kepada eksportir yang lain
apabila ingin. Pengalihan bersifat sukarela dan murni keputusan pemegang hak.
Untuk mengalihkan kuota, formulir terkait yang ada di situs web departemen harus
dilengkapi. Formulir tersebut harus ditandatangani dan diserahkan oleh pemegang hak.
Terdapat batas pengalihan maksimum sebesar 50%; apabila eksportir mengalihkan hak
mereka sebesar 50% atau lebih, mereka tidak akan dapat mengajukan permohonan hak
selama 3 tahun.
Daftar pemegang hak akan dikelola di situs web departemen untuk memungkinkan para
eksportir menghubungi para pemegang hak seandainya mereka ingin meminta pengalihan.

Pertanyaan Tambahan yang Sering Diajukan
Bagaimana cara memeriksa jumlah kuota yang belum dialokasikan, dan jumlah yang telah
terpakai?


Status jumlah kuota yang tersedia dan jumlah kuota yang telah terpakai akan diterbitkan di
situs web kuota sayuran. Status ini akan diperbaharui secara berkala.

3

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, ID20CTXXXX)
harus disebutkan.
RFP yang sesuai dengan sertifikat tersebut tidak harus dibatalkan terlebih dahulu. Jumlah
kuota sertifikat tersebut kemudian akan dikreditkan kembali ke jumlah hak eksportir dan
akan tersedia untuk digunakan dalam pengiriman berikutnya.

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.

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