




KLASIFIKASI BAKU 

KOMODITI INDONESIA 2010 
 

ISBN    : 978-979-064-270-6 
No. Publikasi  : 03120.1101 
Katalog BPS  : 1302021 
Ukuran Buku  : 21 x 29,7 cm (A4) 
Jumlah Halaman  : xxiii + 129 
 

Naskah    : 
Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik 
Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

Gambar Kulit  : 
Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik 
Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

Diterbitkan Oleh  : 
Badan Pusat Statistik 

 

Dicetak Oleh  : 

CV. Rioma 

 

 

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya 





Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    iii 

 

DAFTAR ISI 

 

Kata Pengantar ......................................................................................................................  i  

Daftar Isi ................................................................................................................................  iii 

Penjelasan ..............................................................................................................................  xix 

 

KOMODITI BARANG ...............................................................................................................  1 

0 HASIL PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN ...................................................  3 

01 HASIL DARI PERTANIAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN .............................................  3 

011 Serealia  ........................................................................................................................  3 

012 Sayur-sayuran ................................................................................................................  3 

013 Buah-buahan dan kacang-kacangan .................................................................................  4 

014 Biji-bijian dan buah-buahan yang mengandung minyak  .....................................................  5 

015 Akar-akaran dan umbi-umbian yang dapat dimakan yang mengandung karbohidrat atau 

berinulin tinggi  ..............................................................................................................  6 

016 Tanaman stimulan, rempah-rempah dan aromatik ..............................................................  6 

017 Pulse (sayuran polongan kering) ......................................................................................  6 

018 Tanaman yang menghasilkan gula ....................................................................................  6 

019 Produk makanan ternak, serat, tanaman hidup, bunga potong, kuncup bunga, tembakau yang belum 

diproses, dan karet alam .....................................................................................................  7 

 

02 BINATANG HIDUP DAN HASIL HEWANI (TIDAK TERMASUK DAGING) ..................................  7 

021 Binatang hidup ...............................................................................................................  7 

022 Susu segar .....................................................................................................................  8 

023 Telur Ayam atau burung lain berkulit, segar ......................................................................  8 

024 Bahan reproduksi dari hewan ...........................................................................................  8 

029 Hasil hewani lainnya .......................................................................................................  8 

 

03 HASIL KEHUTANAN DAN PENEBANGANKAYU .....................................................................  9 

031 Kayu yang kasar .............................................................................................................  9 

032 Hasil hutan selain kayu....................................................................................................  9 

 

04 IKAN DAN HASIL PERIKANAN LAINNYA .............................................................................  10 

041 Ikan, hidup, segar atau dingin .........................................................................................  10 

042 Crustacea, tidak beku; tiram; mollusca dan invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin .  10 

049 Tumbuhan dan hewan air lainnya .....................................................................................  10 

 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 
iv   

 

1 BIJIH BESI DAN MINERAL; LISTRIK, GAS DAN AIR  ..................................................  10 

11 BATUBARA DAN LIGNIT, TANAH GEMUK ...........................................................................  10 

110 Batubara dan lignit, tanah gemuk .....................................................................................  10 

 

12 MINYAK MENTAH DAN GAS ALAM ....................................................................................  11 

120 Minyak mentah dan gas alam ...........................................................................................  11 

  

13 BIJIH URANIUM DAN THORIUM DAN KONSENTRATNYA .....................................................  11 

130 Bijih uranium dan thorium dan konsentratnya ....................................................................  11 

 

14 BIJIH LOGAM .................................................................................................................  11 

141 Bijih besi dan konsentratnya, selain dari pirit besi panggang ................................................  11 

142 Bijih logam bukan besi dan konsentratnya (selain bijih uranium atau thorium dan 

konsentratnya) ...............................................................................................................  11 

 

15 BATU, PASIR DAN TANAH LIAT ........................................................................................  11 

151 Monumen/tugu atau bangunan batu .................................................................................  11 

152 Gips; anhidrit; fluks batu kapur; batu kapur dan batu berkapur lainnya, dari jenis yang 

digunakan untuk pembuatan kapur atau semen .................................................................  11 

153 Pasir, batu kecil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, bitumen alam dan aspal ...................  11 

154 Tanah liat ......................................................................................................................  12 

 

16 MINERAL LAINNYA .........................................................................................................  12 

161 Mineral kimia dan pupuk  ................................................................................................  12 

162 Garam dan natrium klorida murni; air laut .........................................................................  12 

163 Batu permata dan semi batu permata; batu apung; batu asah; abrasive alam; mineral lainnya  12 

 

17 LISTRIK, GAS KOTA, UAP DAN AIR PANAS ........................................................................  12 

171 Tenaga listrik .................................................................................................................  12 

172 Gas batubara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas 

hidrokarbon lainnya ........................................................................................................  12 

173 Uap air dan air panas ......................................................................................................  12 

174 Es dan salju ...................................................................................................................  12 

 

18 AIR ALAM ......................................................................................................................  12 

180 Air alam ........................................................................................................................  12 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    v 

 

2  PRODUK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU; TEKSTIL, PAKAIAN DAN PRODUK 

KULIT ..........................................................................................................................  13 

21 DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYUR-SAYURAN, MINYAK DAN LEMAK ..............................  13 

211 Daging dan hasil-hasilnya  ...............................................................................................  13 

212 Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air lainnya yang diolah dan diawetkan .................  14 

213 Sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-kentangan yang diolah dan diawetkan ...........  15 

214 Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan diawetkan ......................................................  16 

215 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati .........................................................................  16 

216 Linter kapas ...................................................................................................................  17 

217 Bungkil dan residu lainnya hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati; tepung dan tepung 

kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, kecuali mustar;  malam nabati, kecuali 

trigliserida; degras; residu hasil dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati 17 

 

22 PRODUK SUSU DAN PRODUK TELUR ................................................................................  18 

221 Susu dan kepala susu cair yang diolah ..............................................................................  18 

222 Produk susu lainnya ........................................................................................................  18 

223 Telur, berkulit, diawetkan atau dimasak ............................................................................  19 

 

23 PRODUK PADI-PADIAN GILING, KANJI DAN PRODUK KANJI; PRODUK MAKANAN LAINNYA .................  19 

231 Produk padi-padian giling ................................................................................................  19 

232 Pati dan produk pati, gula dan sirup gula ytdl ....................................................................  19 

233 Makanan hewan yang diolah ............................................................................................  19 

234 Produk roti .....................................................................................................................  19 

235 Gula ..............................................................................................................................  19 

236 Kakao, coklat dan kembang gula ......................................................................................  20 

237 Makaroni, mie, couscous dan produk farinaceous sejenis ....................................................  20 

239 Produk makanan ytdl ......................................................................................................  20 

 

24 MINUMAN ......................................................................................................................  21 

241 Etil alkohol; alkohol, sopi manis dan minuman yang mengandung alkohol lainnya ..................  21 

242 Anggur ..........................................................................................................................  21 

243 Malt liquor dan malt  .......................................................................................................  22 

244 Minuman ringan; air mineral dalam botol  .........................................................................  22 

 

25 PRODUK TEMBAKAU .......................................................................................................  22 

250 Produk tembakau ...........................................................................................................  22 

 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 
vi   

 

26 BENANG DAN BENANG TENUN/RAJUT; KAIN TENUN DAN KAIN TEKSTIL BERUMBAI .............  22 

261 Serat tekstil alamI siap pintal ...........................................................................................  22 

262 Serat staple tekstil buatan yang diolah untuk dipintal  .........................................................  22 

263 Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami  .............................................................  22 

264 Benang tekstil dan benang filamen buatan atau serat staple ................................................  23 

265 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat alami selain dari kapas ...................................  23 

266 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas ...................................................................  23 

267 Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen buatan dan serat staple...............................  24 

268 Kain khusus ...................................................................................................................  24 

 

27 BARANG DARI TEKSTIL SELAIN PAKAIAN  .........................................................................  25 

271 Barang jadi dari tekstil  ...................................................................................................  25 

272 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya ...........................................................................  25 

273 Benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang-barang semacamnya (termasuk jaring) ....  25 

279  Bahan dari tekstil, ytdl ....................................................................................................  25 

 

28 KAIN RAJUTAN ATAU KAITAN; PAKAIAN JADI  ..................................................................  26 

281 Kain rajutan atau kaitan ..................................................................................................  26 

282 Pakaian jad, kecuali pakaian dari bulu binatang  ................................................................  26 

283 Kulit berbulu dan bulu tiruan yang disamak atau diolah; barang-barang terbuat daripadanya 

(kecuali tutup kepala) .....................................................................................................  28 

 

29 KULIT DAN PRODUK DARI KULIT; ALAS KAKI  ...................................................................  28 

291 Kulit disamak atau diolah; kulit komposisi  .........................................................................  28 

292 Koper, tas tangan dan sejenisnya; saddlery dan harness; barang lainnya dari kulit  ................  28 

293 Alas kaki, dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, atau bagian atas dari kulit 

atau bahan tekstil, selain alas kaki olahraga, alas kaki yang dilengkapi dengan logam 

pelindung jari dan berbagai alas kaki khusus  ....................................................................  28 

294 Alas kaki olahraga, kecuali sepatu boot skating ..................................................................  29 

295 Alas kaki lainnya, kecuali alas kaki asbestos, alas kaki kesehatan dan sepatu bot skating ........  29 

296 Bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dibuka, bantalan tumit dan barang-barang 

sejenis; pelindung kaki, pembalut kaki dan barang-barang sejenis, dan bagiannya .................  29 

 

3 BARANG LAINNYA YANG DAPAT DIANGKUT, KECUALI PRODUK LOGAM, MESIN 

DAN PERLENGKAPANNYA  ..........................................................................................  29 

31 PRODUK DARI KAYU, GABUS, JERAMI DAN BAHAN ANYAMAN .............................................  29 

311 Kayu, digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 

mm; bantalan rel kereta api atau trem (cross-ties) dari kayu, tidak diresapi ..........................  29 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    vii 

 

312 Kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau permukaannya; wol kayu; tepung kayu; 

kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu ...................................................................  29 

313 Kayu kasar, termasuk yang diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet 

lainnya; bantalan rel kereta api atau trem (cross-ties) dari kayu, diresapi .............................  30 

314 Papan dan panel ............................................................................................................  30 

315 Lembaran veneer, lembaran kayu lapis; kayu yang dipadatkan ............................................  30 

316 Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu (termasuk panel kayu seluler, 

rakitan panel parquet, atap sirap dan shake) .....................................................................  30 

317 Peti, kotak, krat, drum dan pengema sejenisnya dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, 

palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; tahang, tong, bejana, pasu dan 

produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu (termasuk stave) ..............  30 

319 Produk lainnya dari kayu, barang dari gabus, bahan anyaman dan jerami .............................  31 

 

32 PULP, KERTAS DAN PRODUK KERTAS; BARANG CETAKAN DAN BARANG TERKAIT .................  31 

321 Pulp, kertas dan kertas karton..........................................................................................  31 

322 Buku, cetakan ................................................................................................................  33 

323 Surat kabar dan majalah berkala, harian, cetakan ..............................................................  33 

324 Surat kabar dan majalah berkala, selain harian, cetakan .....................................................  33 

325 Peta cetakan; buku musik, cetakan atau dalam bentuk manuskrip, kartu pos, kartu ucapan, 

gambar dan rancangan ...................................................................................................  33 

326 Perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat saham, brosur dan leaflet, bahan iklan dan 

barang cetakan lainnya ...................................................................................................  33 

327 Buku daftar, buku kas, buku catatan,blok kertas surat, buku harian dan barang semacam itu, 

blok kertas isap, penjilid, penyimpan berkas, formulir dan barang tulis-menulis lainnya, dari 

kertas atau kertas karton .................................................................................................  34 

328 Jenis composed, preparat pelat atau silinder cetakan, batu litograf impressed atau media 

impressed lain yang digunakan dalam pencetakan ..............................................................  34 

 

33 Produk oven kokas, produk olahan petroleum, bahan bakar nuklir........................................  34 

331 Kokas dan semi-kokas dari batubara, dari lignit atau dari tanah gemuk; retort carbon ............  34 

332 Ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya ............  34 

333 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, selain 

mentah; preparat ytdl yang mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, 

sehingga minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut ......................................  34 

334 Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kecuali gas alam .............................................  35 

 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 
viii   

 

335 Jeli petroleum, malam parafin, malam petroleum micro- crystalline, slack wax, ozokerit, 

malam lignit, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya, dan produk sejenisnya; kokas 

petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak 

yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen .....................................................  35 

336 Unsur radioaktif dan isotop serta senyawanya; paduan, dispersi, produk keramik dan 

campuran yang mengandung unsur ini, isotop atau senyawanya; residu radioaktif .................  35 

337 Elemen bahan bakar (cartridges), untuk atau dari reaktor nuklir ..........................................  36 

 

34 KIMIA DASAR .................................................................................................................  36 

341 Kimia dasar organik ........................................................................................................  36 

342 Kimia dasar anorganik, ytdl ..............................................................................................  36 

343 Ekstrak penyamak atau pencelupan; tanin dan turunannya; zat pewarna ytdl ........................  37 

344 Produk mineral alam aktif; jelaga hewani; minyak tall; minyak yang mengandung terpena 

yang dihasilkan dari pengolahan kayu jenis konifera; dipentena mentah; para-simena 

mentah; minyak cemara; asam rosin dan asam damar, serta turunannya; spirit rosin dan 

minyak rosin; rum gum; ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; nafta kayu; pek nabati; pek 

untuk pabrik bir ..............................................................................................................  38 

345 Berbagai produk kimia dasar ............................................................................................  38 

346 Pupuk dan pestisida ........................................................................................................  38 

347 Plastik dalam bentuk asal ................................................................................................  39 

348 Karet sintetik dan factice yang diperoleh dari minyak, dan campurannya dengan karet alam 

dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip ...................  39 

 

35 PRODUK KIMIA LAINNYA; SERAT BUATAN ........................................................................  40 

351 Cat dan pernis dan produk-produk terkait; pewarna untuk karya seni; tinta ..........................  40 

352 Produk farmasi ...............................................................................................................  40 

353 Sabun, preparat pembersih, parfum dan preparat rias ........................................................  40 

354 Produk kimia ytdl ............................................................................................................  41 

355 Serat buatan ..................................................................................................................  41 

 

36 PRODUK KARET DAN PLASTIK .........................................................................................  41 

361 Karet ban dan tabung .....................................................................................................  41 

362 Produk karet lainnya .......................................................................................................  42 

363 Semi-manufaktur dari plastik ...........................................................................................  42 

364 Produk kemasan dari plastik ............................................................................................  42 

369 Produk plastik lainnya .....................................................................................................  42 

 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    ix 

 

37 KACA DAN PRODUK KACA SERTA PRODUK BUKAN LOGAM LAINNYA, YTDL ..........................  43 

371 Kaca dan produk kaca .....................................................................................................  43 

372 Barang dari keramik yang tidak berstruktur .......................................................................  44 

373 Produk tahan panas dan produk tanah liat berstruktur yang tidak tahan panas ......................  44 

374 Plester, kapur dan semen ................................................................................................  45 

375 Barang dari beton, semen dan plester ...............................................................................  45 

376 Monumen atau bangunan batu dan barang daripadanya .....................................................  45 

379 Produk mineral bukan logam lainnya, ytdl .........................................................................  45 

 

38 Perabotan rumah tangga; barang-barang lainnya ytdl yang dapat dipindahkan ......................  46 

381 Perabotan rumah tangga .................................................................................................  46 

382 Perhiasan dan perlengkapannya yang terkait .....................................................................  46 

383 Alat-alat musik ...............................................................................................................  47 

384 Perlengkapan olahraga ....................................................................................................  47 

385 Permainan dan mainan....................................................................................................  47 

386 Komedi putar, ayunan, galeri tembak dan permainan taman hiburan lainnya .........................  48 

387 Bangunan prepabrikasi ....................................................................................................  48 

389 Barang-barang hasil industri pengolahan, ytdl ....................................................................  48 

 

39 LIMBAH ATAU SISAAN ....................................................................................................  50 

391 Limbah dari industri makanan dan tembakau .....................................................................  50 

392 Limbah atau sisaan bukan logam ......................................................................................  50 

393 Limbah atau sisaan logam ...............................................................................................  51 

399 Limbah dan skrap lainnya ................................................................................................  51 

 

4 PRODUK LOGAM, MESIN DAN PERLENGKAPANNYA ...................................................  52 

41 LOGAM DASAR ...............................................................................................................  52 

411 Besi dan baja dasar ........................................................................................................  52 

412 Produk dari besi atau baja ...............................................................................................  52 

413 Logam mulia dasar dan logam yang dilapisi dengan logam mulia .........................................  54 

414 Tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng dan timah, tidak ditempa .........................  55 

415 Produk setengah jadi dari tembaga, nikel, aluminium, timbal, seng dan timah atau paduannya 55 

416 Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya (termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah 

logam); sermet dan barang daripadanya ...........................................................................  56 

 

42 PRODUK LOGAM FABRIKASI, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA ....................................  56 

421 Produk logam berstruktur dan bagiannya ..........................................................................  56 

422 Tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau aluminium ................................................  57 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 
x   

 

423 Generator uap air (kecuali ketel untuk pemanasan sentral) dan bagiannya ............................  57 

429 Produk logam pabrikasi lainnya  .......................................................................................  57 

 

43 MESIN KEPERLUAN UMUM ...............................................................................................  60 

431 Mesin dan turbin dan bagiannya .......................................................................................  60 

432 Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup serta bagian 

daripadanya ...................................................................................................................  60 

433 Bantalan, gir, elemen gir dan kemudi, dan bagian-bagian daripadanya .................................  61 

434 Oven dan tungku pembakar serta bagiannya .....................................................................  61 

435 Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta bagian-bagiannya ........................................  61 

439 Mesin-mesin keperluan umum lainnya beserta bagian-bagiannya .........................................  62 

 

44 MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS .................................................................................  63 

441 Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-bagiannya ....................................................  63 

442 Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya .............................................  64 

443 Mesin untuk metalrugi dan bagian daripadanya ..................................................................  66 

444 Mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi serta bagian  daripadanya .................  66 

445 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, dan bagian daripadanya ...........  67 

446 Mesin untuk memproduksi tesktil, pakaian dan kulit, serta bagian-bagiannya ........................  67 

447 Senjata dan amunisi serta bagiannya ................................................................................  68 

448 Peralatan rumah tangga dan bagiannya ............................................................................  68 

449 Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan bagiannya.........................................................  70  

 

45 MESIN PERKANTORAN, AKUNTING DAN KOMPUTASI .........................................................  70 

451 Mesin untuk keperluan kantor dan akunting, dan bagian serta perlengkapannya ....................  70 

452 Mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya ...........................................................  71 

 

46 MESIN LISTRIK DAN PIRANTINYA ....................................................................................  72 

461 Motor, generator dan transformator listrik dan bagian daripadanya ......................................  72 

462 Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian daripadanya ...............................................  72 

463 Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik .....................................................................  72 

464 Akumulator, sel primer dan baterai primer serta bagiannya .................................................  73 

465 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur; peralatan pencahayaan; bagian-

bagiannya ......................................................................................................................  73 

469 Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya .......................................................................  73 

 

47 PERALATAN RADIO, TELEVISI DAN ALAT KOMUNIKASI SERTA KELENGKAPANNYA ................  74 

471 Katup dan tabung elektronik; komponen elektronik; bagian-bagiannya .................................  74 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    xi 

 

472 Pemancar televisi dan radio; kamera televisi, video dan digital; perangkat telepon .................  75 

473 Penerima siaran radio dan televisi; peralatan untuk merekam dan memproduksi suara dan 

video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll .............................................................  75 

474 Bagian untuk barang-barang dari klas 4721 sampai 4733 dan 4822 ......................................  76 

475 Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat dan media lainnya, tidak 

direkam .........................................................................................................................  76 

476 Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media fisik lainnya, direkam ................................  76 

478 Paket perangkat lunak ....................................................................................................  76 

479 Kartu dengan jalur magnetik atau chip ..............................................................................  77 

 

48 PERALATAN UNTUK APLIKASI MEDIS, PRESISI DAN OPTIK, JAM TANGAN DAN JAM ..............  77 

481 Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik ...................................................  77 

482 Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi dan 

keperluan lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan kontrol proses industri; bagian dan 

aksesoris daripadanya .....................................................................................................  78 

483 Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta bagian dan aksesoris daripadanya ............  79 

484 Jam tangan dan jam, serta bagiannya ...............................................................................  80 

 

49 PERALATAN TRANSPORTASI ............................................................................................  81 

491 Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya .................................  81 

492 Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya .......................  81 

493 Kapal ............................................................................................................................  82 

494 Perahu olahraga dan wisata .............................................................................................  82 

495 Lokomotif kereta api dan trem serta kendaraan yang bergerak diatas rel, dan bagian 

daripadanya ...................................................................................................................  82 

496 Kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa, serta bagian-bagiannya .............................  83 

499 Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-bagiannya ....................................................  83 

 

KOMODITI JASA .....................................................................................................................  85 

5  KONSTRUKSI DAN JASA KONSTRUKSI .......................................................................  87 

53 KONSTRUKSI .................................................................................................................  87 

531 Bangunan ......................................................................................................................  87 

532 Pekerjaan teknik sipil ......................................................................................................  87 

 

54 JASA KONSTRUKSI .........................................................................................................  88 

541 Jasa konstruksi umum untuk bangunan ............................................................................  88 

542 Jasa konstruksi umum untuk pekerjaan teknik sipil .............................................................  88 

543 Jasa penyiapan tempat ...................................................................................................  89 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 
xii   

 

544 Perakitan dan pembangunan konstruksi rumah pabrikan .....................................................  89 

545 Jasa konstruksi ketrampilan khusus ..................................................................................  89 

546 Jasa instalasi .................................................................................................................  89  

547 Jasa pekerjaan akhir dan penyelesaian gedung ..................................................................  90 

 

6 JASA PERDAGANGAN DISTRIBUSI (BARANG); AKOMODASI; JASA PELAYANAN 

MAKANAN DAN MINUMAN; JASA TRANSPORTASI; JASA DISTRIBUSI LISTRIK, 

GAS, DAN AIR BERSIH ................................................................................................  90 

61 JASA PERDAGANGAN BESAR ...........................................................................................  90 

611 Jasa perdagangan besar kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak .....................................  90 

612 Jasa perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak ................................................  90 

 

62 JASA PERDAGANGAN ECERAN .........................................................................................  90 

621 Jasa perdagangan eceran, bukan di toko khusus ................................................................  90  

622 Jasa perdagangan eceran, di toko khusus .........................................................................  90 

623 Jasa perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet .................................  90 

624 Jasa perdagangan eceran bukan toko lainnya ....................................................................  90 

625 Jasa perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak ..............................................  90 

 

63 JASA PENYEDIAAN AKOMODASI, MAKANAN DAN MINUMAN ...............................................  93 

631 Jasa akomodasi untuk wisatawan .....................................................................................  93 

632 Jasa akomodasi penginapan lainnya untuk wisatawan dan lainnya .......................................  93 

633 Jasa penyediaan/pelayanan makanan ...............................................................................  93 

634 Jasa penyediaan minuman ..............................................................................................  93 

 

64 JASA TRANSPORTASI/ANGKUTAN PENUMPANG .................................................................  94 

641 Jasa transportasi/angkutan penumpang berupa transportasi lokal dan transportasi untuk 

bertamasya ...................................................................................................................  94 

642 Jasa transportasi/angkutan penumpang jarak jauh .............................................................  94 

  

65 JASA ANGKUTAN BARANG ...............................................................................................  95 

651 Jasa angkutan barang  melalui darat ................................................................................  95 

652 Jasa angkutan air untuk barang .......................................................................................  96 

653 Jasa angkutan barang melalui udara dan angkasa ..............................................................  96 

  

66 JASA PENYEWAAN KENDARAAN ANGKUTAN DENGAN PETUGAS (OPERATOR) .......................  96 

660 Jasa penyewaan kendaraan angkutan dengan petugas (operator) ........................................  96 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    xiii 

 

67 JASA ANGKUTAN PENDUKUNG .........................................................................................  97 

671 Jasa bongkar muat barang ..............................................................................................  97 

672 Jasa penyimpanan dan pergudangan ................................................................................  97 

673 Jasa pendukung untuk angkutan kereta api .......................................................................  97 

674 Jasa pendukung untuk transportasi darat ..........................................................................  97 

675 Jasa pendukung untuk angkutan air .................................................................................  97 

676 Jasa pendukung untuk angkutan udara atau angkasa .........................................................  98 

679 Jasa pendukung angkutan lainnya ....................................................................................  98 

 

68 JASA YANG BERHUBUNGAN DENGAN POS DAN KURIR .......................................................  98 

681 Jasa pos dan kurir ..........................................................................................................  98 

 

69 DISTRIBUSI LISTRIK, GAS DAN AIR (REKENING MILIK SENDIRI) ........................................  98 

691 Distribusi listrik dan gas (rekening milik sendiri) .................................................................  98 

692 Distribusi air (rekening milik sendiri) .................................................................................  99 

  

7 JASA KEUANGAN DAN YBDI; JASA REAL ESTATE SERTA JASA PENYEWAAN DAN 

LEASING .....................................................................................................................  99 

71 JASA KEUANGAN DAN YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA .................................................  99 

711 Jasa keuangan, kecuali investasi perbankan, jasa asuransi dan jasa pensiun .........................  99  

712 Jasa investasi perbankan .................................................................................................  99 

713 Jasa asuransi dan pensiun (diluar jasa reasuransi) kecuali jasa jaminan sosial wajib ..............  99 

714 Jasa re-asuransi .............................................................................................................  100 

715 Jasa penunjang untuk jasa keuangan selain asuransi dan pensiun .......................................  100 

716 Jasa penunjang untuk asuransi dan pensiun ......................................................................  101 

717 Jasa penyimpanan aset keuangan ....................................................................................  101 

 

72 JASA REAL ESTATE .........................................................................................................  101 

721 Jasa real estate termasuk barang milik sendiri atau barang yang disewakan .........................  101 

722 Jasa real estate atas dasar balas jasa atau kontrak ............................................................  102 

 

73 JASA LEASING ATAU PERSEWAAN TANPA PETUGAS (OPERATOR) .......................................  102 

731 Jasa leasing atau persewaan mesin dan perlengkapannya tanpa petugas (operator) ..............  102 

732 Jasa leasing atau persewaan barang-barang lainnya ...........................................................  103 

733 Jasa resmi berlisensi untuk hak penggunaan properti intelektual dan produk sejenis ..............  103 

 

8 JASA PERUSAHAAN DAN PRODUKSI ..........................................................................  104 

81 JASA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ..........................................................................  104 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 
xiv   

 

811 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu alam dan rekayasa ......................  104 

812 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu sosial dan humaniora ...................  104 

813 Jasa pengembangan penelitian dan peecobaan antar cabang ilmu pengetahuan ....................  104 

814 Penelitian dan pengembangan murni ................................................................................  104 

 

82 JASA HUKUM DAN AKUNTANSI ........................................................................................  105 

821 Jasa hukum ...................................................................................................................  105 

822 Jasa akuntansi, pemeriksaan keuangan dan pembukuan .....................................................  105 

823 Jasa konsultan pajak dan persiapannya.............................................................................  105 

824 Jasa banrtuan untuk usaha yang bangkrut dan dalam pengawasan kantor ............................  105 

 

83 JASA AHLI, TEKNIS DAN JASA BISNIS LAINNYA ................................................................  105 

831 Konsultasi manajemen dan jasa manajemen; jasa teknologi informasi ..................................  105 

832 Jasa arsitektur, jasa perencanaan perkotaan dan wilayah, dan jasa arsitektur pertamanan .....  106 

833 Jasa keahlian teknik ........................................................................................................  106 

834 Jasa ilmu pengetahuan dan teknik lainnya .........................................................................  107 

835 Jasa kedokteran hewan ...................................................................................................  107 

836 Jasa periklanan dan jasa penyediaan tempat atau waktu untuk iklan ....................................  107 

837 Jasa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat .........................................................  108 

838 Jasa fotografi dan pencetakan hasilnya .............................................................................  108 

839 Jasa ahli, teknik dan jasa bisnis lainnya ytdl ......................................................................  108 

 

84 JASA TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI ...................................  109 

841 Jasa telepon dan alat-alat telekomunikasi lainnya ...............................................................  109 

842 Jasa alat telekomunikasi internet ......................................................................................  109 

843 Benda-benda yang bersifat online ....................................................................................  109 

844 Jasa agen berita .............................................................................................................  110 

845 Jasa perpustakaan dan tempat penyimpanan dokumen (pengarsipan) ..................................  110 

846 Jasa penyiaran, pemrograman dan distribusi program ........................................................  110 

 

85 JASA PENDUKUNG ..........................................................................................................  111 

851 Jasa ketenagakerjaan .....................................................................................................  111  

852 Jasa penyelidikan dan keamanan .....................................................................................  111 

853 Jasa kebersihan .............................................................................................................  111 

854 Jasa pengepakan ............................................................................................................  111 

855 Jasa perencanaan wisata, petugas wisata dan hal-hal lain yang berhubungan .......................  111 

859 Jasa pendukung lainnya ..................................................................................................  112 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    xv 

 

86 JASA PENDUKUNG UNTUK PERTANIAN, PERBURUAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, 

PERTAMBANGAN DAN KEPERLUAN LAIN ...........................................................................  113 

861 Jasa pendukung untuk pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan ...............................  113  

862 Jasa pendukung untuk pertambangan ..............................................................................  113 

863 Jasa pendukung untuk distribusi listrik, gas dan air ............................................................  113 

 

87 JASA PERAWATAN, PERBAIKAN DAN INSTALASI (KECUALI KONSTRUKSI) ............................  113 

871 Jasa perawatan dan perbaikan produk-produk logam pabrikan, mesin-mesin dan peralatan ....  113 

872 Jasa perbaikan barang-barang lainnya ..............................................................................  114 

873 Jasa instalasi (selain konstruksi) .......................................................................................  114 

 

88 JASA PENGOLAHAN/PEMBUATAN DENGAN INPUT DARI INDUSTRI LAIN ..............................  115 

881 Jasa pengolahan makanan, minuman dan tembakau ..........................................................  115 

882 Jasa pengolahan tekstil, pakaian jadi dan produk kulit ........................................................  116 

883 Jasa pengolahan kayu dan kertas .....................................................................................  116 

884 Jasa pengolahan produk minyak, bahan kimia dan barang-barang farmasi ............................  116 

885 Jasa pembuatan produk karet dan plastik, dan produk barang tambang bukan logam ............  117 

886 Jasa pembuatan logam dasar ..........................................................................................  117 

887 Jasa pembuatan logam pabrikan, mesin dan peralatan lainnya ............................................  118 

888 Jasa pembuatan alat-alat transportas/angkutan .................................................................  119 

889 Jasa pembuatan barang-barang lainnya ............................................................................  119 

 

89 JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG LAINNYA; JASA PENERBITAN, PERCETAKAN DAN 

PRODUKSI ULANG; JASA PERBAIKAN ALAT-ALAT ..............................................................  120 

891 Jasa penerbitan, percetakan dan produksi ulang ................................................................  120 

892 Jasa percetakan, pressing/pengepresan, pengecapan dan jasa pembuatan plastik sejenis ......  120 

893 Jasa pemilihan, penempaan, pengecapan dan pembuatan barang-barang logam sejenis ........  120 

894 Jasa daur ulang barang-barang, atas dasar balas jasa atau kontrak .....................................  120 

 

9 JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN ..............................................  121 

91 JASA ADMINISTRASI PUBLIK DAN JASA LAINNYA UNTUK MASYARAKAT; JASA JAMINAN 

SOSIAL WAJIB ...............................................................................................................  121 

911 Jasa administrasi pemerintahan .......................................................................................  121 

912 Jasa administrasi umum yang disediakan untuk komunitas masyarakat umum secara 

keseluruhan ...................................................................................................................  122 

913 Jasa administrasi yang berhubungan dengan skema jaminan sosial wajib .............................  122 

 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 
xvi   

 

92 JASA PENDIDIKAN ..........................................................................................................  122 

921 Jasa pendidikan pra-sekolah dasar (SD) ............................................................................  122 

922 Jasa pendidikan sekolah dasar (SD) ..................................................................................  122 

923 Jasa pendidikan sekolah menengah ..................................................................................  122 

924 Jasa pendidikan paska-pendidikan menengah non tersier ....................................................  123 

925 Jasa pendidikan tersier....................................................................................................  123 

929 Jasa pendidikan lain (informal) dan pelatihan/kursus lainnya serta jasa pendukung pendidikan 123  

  

93 JASA KESEHATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI SOSIAL KEMANUSIAAN ..........................  123 

931 Jasa kesehatan masyarakat .............................................................................................  123 

932 Jasa institusi rawat inap/panti untuk orang tua (panti jompo) dan orang cacat ......................  124 

933 Jasa sosial lainnya dengan akomodasi ..............................................................................  124 

934 Jasa sosial tanpa akomodasi untuk orang tua dan orang cacat ............................................  124 

935 Jasa sosial tanpa akomodasi lainnya .................................................................................  124 

  

94 JASA PENGUMPULAN KOTORAN DAN LIMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMBUANGANNYA SERTA 

JASA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAINNYA ...................................................................  125 

941 Jasa pembuangan kotoran, pengolahan kotoran dan pembersihan tangki septik ....................  125 

942 Jasa pengumpulan limbah ...............................................................................................  125 

943 Jasa pembuangan dan pengolahan sampah .......................................................................  125 

944 Jasa perbaikan ...............................................................................................................  126 

945 Jasa sanitasi dan hal sejenisnya .......................................................................................  126  

949 Jasa perlindungan lingkungan lainnya ytdl .........................................................................  126 

 

95 JASA KEANGGOTAAN ORGANISASI ..................................................................................  126 

951 Jasa yang disediakan oleh perusahaan, organisasi pekerja dan organisasi profesional ............  126 

952 Jasa yang disediakan oleh serikat perdagangan .................................................................  126 

959 Jasa yang disediakan oleh keanggotaan organisasi lainnya ..................................................  126 

  

96 JASA PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA ............................................................  127 

961 Jasa audiovisual dan ybdi ................................................................................................  127 

962 Jasa presentasi dan promosi acara pertunjukan kesenian dan hiburan langsung lainnya .........  128 

963 Jasa seniman pertunjukan dan seniman lainnya .................................................................  128 

964 Jasa museum dan pemeliharaannya .................................................................................  128 

965 Jasa olahraga dan olahraga rekreasi  ................................................................................  128 

966 Jasa atlet dan jasa ybdi ...................................................................................................  128  

969 Jasa hiburan dan rekreasi lainnya .....................................................................................  128 

 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    xvii 

 

97 JASA LAINNYA ...............................................................................................................  129  

971 Jasa pencucian, pembersihan dan pewarnaan ....................................................................  129 

972 Jasa kecantikan dan perawatan tubuh ..............................................................................  129 

973 Jasa penguburan, pembakaran mayat dan pengurusan pemakaman ....................................  129 

979 Aneka jasa lainnya..........................................................................................................  129 

 

98 JASA PEMBANTU RUMAH TANGGA ...................................................................................  129 

980 Jasa pembantu rumah tangga ..........................................................................................  129 

  

99 JASA YANG DISEDIAKAN OLEH BADAN DAN ORGANISASI DI LUAR WILAYAH DALAM NEGERI 

(LUAR NEGERI|) .............................................................................................................  129 

990 Jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi di luar wilayah dalam negeri (luar negeri|) ...  129 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010        xix 

 

PENJELASAN 

1. Pendahuluan 

 

Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010, merupakan klasifikasi 

hasil produksi yang mencakup komoditi barang dan jasa. Klasifikasi ini 

dimaksudkan untuk menyusun dan mentabulasikan berbagai jenis data yang 

memerlukan uraian mengenai hasil produksi yang rinci dan lengkap yang 

sering digunakan untuk statistik industri, neraca nasional, statistik 

perdagangan dalam negeri dan luar negeri, jasa yang diperdagangkan secara 

internasional, neraca pembayaran, pengeluaran konsumsi, dan statistik 

harga-harga. 

Dalam mempelajari fenomena ekonomi dibutuhkan klasifikasi yang 

sistematis tentang kegiatan ekonomi, tujuan utama klasifikasi adalah 

menyediakan suatu sistem pengklasifikasian aktivitas ekonomi yang dapat 

digunakan utnuk mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi. Untuk 

keperluan ini maka disusunlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

(KBLI) yang disusun berdasarkan rujukan dari International Standard of 

Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). 

Pada struktur KBLI mencakup kelompok kegiatan usaha sejumlah 

barang dan jasa tertentu, tetapi barang dan jasa tersebut belum  

mencerminkan karakteristik utama kegiatan ekonomi dari kelompok klasifikasi  

yang bersangkutan. Dalam KBLI tidak dapat membuat korespondensi antara 

aktivitas dan produksi. KBLI tidak digunakan untuk menyajikan data output 

sedemikian rinci. Untuk keperluan ini suatu klasifikasi lain telah dibangun 

yaitu Central Product Classification (CPC), Klasifikasi inilah yang menjadi 

rujukan disusunnya KBKI.  

Setelah diterbitkannya ISIC Rev.4 pada bulan Agustus tahun 2008 oleh 

United Nation Statistics Division (UNSD), maka lembaga tersebut juga 

menerbitkan CPC Rev.2 pada bulan Desember 2008 untuk melengkapi hasil 

produksi dari struktur Class pada ISIC atau struktur subgolongan (4 digit pada 

KBLI)   
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CPC muncul dari sebuah gagasan pada tahun 1970an ketika akan 

diadakan program untuk menyelaraskan klasifikasi hasil produksi 

internasional, ternyata bahwa klasifikasi baku tentang semua jenis produksi 

merupakan elemen yang pokok dalam penyelarasan tersebut. Pada tahun 

1976 kelompok ahli dari Komisi Statistik PBB dalam sidangnya pada sesi ke 19 

juga telah menentukan bahwa CPC merupakan sarana pokok untuk 

melaksanakan program penyelarasan klasifikasi kegiatan ekonomi PBB dan 

Masyarakat Eropa serta program pengembangan sistem klasifikasi kegiatan 

ekonomi dan klasifikasi barang dan jasa. Sejak itu komisi statistik, baik dari 

PBB, Eurostat, organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD) dan 

organisasi internasional lainnya, terus mengembangkan konsep dan draf CPC 

tersebut. Akhirnya pada tahun 1991 dipublikasikan Provisional CPC yang 

sampai kini telah direvisi menjadi CPC versi 1.0 , 1.1, dan 2. 

 

2. Tujuan 

Tujuan utama penyusunan KBKI adalah menyediakan kerangkan kerja 

untuk membuat perbandingan statistik secara internasional berkaitan dengan 

barang, jasa dan aset sekaligus untuk pengembangan klasifikasi lebih lanjut. 

KBKI disusun untuk membuat keselarasan antara berbagai bidang statistik 

ekonomi untuk menunjang peran neraca nasional sebagai alat koordinasi 

statistik ekonomi, serta untuk menyusun statistik klasifikasi baku dari 

klasifikasi aslinya untuk tujuan analisis. 

 

3. Cakupan 

KBKI, sebagaimana CPC yang menjadi rujukannya, mencakup semua 

jenis produksi yang merupakan hasil dari kegiatan ekonomi, baik barang yang 

dapat dipindahkan maupun barang dan jasa yang tidak dapat dipindahkan,  

mencakup semua jenis produksi yang diperdagangkan di dalam negeri 

maupun luar negeri. Klasifikasi ini mencakup juga aset yang tangible seperti 

lahan maupun yang intangible seperti hak paten, merek dagang dan hak 

cipta.  
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4. Kegunaan KBKI 

KBKI dapat digunakan antara lain untuk : 

a. Kerangka kerja dalam membuat perbandingan secara internasional dan 

pengembangan berbagai jenis statistik yang berkaitan dengan barang dan 

jasa. 

b. Untuk studi transaksi barang dan jasa. 

c. Sebagai dasar pengembangan daftar barang dan jasa untuk tujuan khusus 

seperti statistik harga-harga. 

 

5. Struktur dan Sistem Pemberian Kode KBHPI Komoditi Jasa 

KBKI menerapkan struktur dan sistem pemberian kode secara hirarki. 

Adapun struktur dan sistem pemberian kode KBKI adalah sebagai berikut : 

a. Seksi (section), merupakan garis besar penggolongan produk/ komoditi 

dan diberi kode satu digit. Dalam KBKI, seluruh produk digolongkan 

kedalam 10 seksi dan diberi kode angka dari 0 sampai dengan 9. 

b. Divisi (division), merupakan uraian lebih lanjut dari seksi produk/ 

komoditi. Kode divisi terdiri dari dua digit, dimana satu digit pertama 

menunjukkan seksi yang berkaitan dan satu digit terakhir menunjukkan 

produk/ komoditi dari divisi bersangkutan. 

c. Kelompok (group), merupakan uraian lebih lanjut dari divisi produk/ 

komoditi. Kode kelompok terdiri dari tiga digit, dimana dua digit pertama 

menunjukkan divisi yang berkaitan dan satu digit terakhir menunjukkan 

produk/ komoditi dari kelompok yang bersangkutan. 

d. Klas (class),  merupakan uraian lebih lanjut dari kelompok produk/ 

komoditi. Kode klas terdiri dari empat digit, dimana tiga digit pertama 

menunjukkan kelompok yang berkaitan dan satu digit terakhir 

menunjukkan produk/ komoditi dari klas bersangkutan. 

e. Subklas (subclass), merupakan uraian lebih lanjut dari klas produk/ 

komoditi dan menunjukkan penggolongan pada tingkatan paling rendah 

dalam struktur klasifikasi internasional yaitu CPC. Kode subklas terdiri dari 

lima digit, dimana empat digit pertama menunjukkan klas yang berkaitan 

dan satu digit terakhir menunjukkan produk/ komoditi dari subklas 
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bersangkutan. Setiap subklas dapat diuraikan lebih lanjut menjadi lebih 

dari satu komoditi yang mencakup produk/komoditi yang homogen.  

Secara keseluruhan struktur dari KBKI 2010 disajikan pada tabel 1 dibawah ini 

 

Tabel 1 : Banyaknya Seksi, Divisi, Kelompok, Klas, dan Subklas pada  

                KBKI 2010 

   

Struktur KBKI 2010 Jumlah 

    Seksi         (digit pertama)  10 

    Divisi         (digit kedua) 71 

    Kelompok  (digit ketiga) 326 

    Klas          (digit keempat)   1076 

    Subklas     (digit kelima) 2082 

 

Secara garis besar dari 10 seksi yang ada terdiri dari 5 seksi (kode 0-4) 

merupakan penggolongan produk/komoditi barang dan 5 seksi lainnya (kode 

5-9) adalah penggolongan produk/komoditi jasa. 

 

Pada KBKI, jika suatu tingkat klasifikasi tidak dirinci/diuraikan lagi, maka “0” 

digunakan sebagai digit tambahan untuk tingkat selanjutnya yang lebih rinci. 

Sebagai contoh kode untuk subklas “Jasa Penyediaan Minuman” adalah 

63400, terjadi bila kelompok 634 “Jasa Penyediaan Minuman” tidak dirinci 

kedalam klas maupun subklas.  

 

6. Hubungan KBKI dengan Harmonize System (HS)  

Hubungan KBKI dengan HS mempunyai hubungan yang sangat dekat, 

khususnya dalam pengelompokan barang-barang yang dapat dipindahkan, 

sebagai contoh subklas KBKI dalam seksi 0-4 merupakan pengelompokan dan 

penyusunan kembali dari penggolongan-penggolongan lengkap pada HS. 
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Sesuai kode-kode HS yang ditunjukan bersebelahan dengan masing-masing 

subklas KBKI dalam tabel-tabel yang dirinci menurut struktur KBKI. 

  

 

7. Hubungan KBKI dengan ISIC 

KBHI dan ISIC keduanya merupakan klasifikasi yang berfungsi umum, dimana 

ISIC menyajikan sisi aktivitas/kegiatan ekonominya, sedangkan KBKI 

menyajikan sisi produk/komoditi yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan 

ekonomi dari ISIC.  Setiap subklas dari KBKI mencakup barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh suatu golongan (class) tertentu dari ISIC. Masing-masing 

subklas KBKI mempunyai kaitan dengan aktivitas/kegiatan ekonomi pada 

ISIC, atau aktivitas/kegiatan ekonomi dimana barang atau jasa dihasilkan. 

Golongan ISIC utama ditunjukan oleh daftar yang menghubungkan kode 4 

digit ISIC ke subklas KBKI yang relevan pada tabel yang menyajikan struktur 

KBKI yang terinci.    
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Seksi   0   Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan     

Divisi   01   Hasil dari Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan     

011   Serealia     

 0111  Gandum     

  01111 Gandum, benih 1001.10*, .90*  0111  

  01112 Gandum, lainnya 1001.10*, .90*  0111  

 0112  Jagung   

  01121 Jagung, benih 1005.10  0111  

  01122 Jagung, lainnya 1005.90  0111  

 0113  Padi   

  01131 Padi, benih 1006.10*  0112  

  01132 Padi, lainnya (tidak digiling) 1006.10*  0112  

 0114  Sorghum   

  01141 Sorghum, benih 1007.00*  0111  

  01142 Sorghum, lainnya 1007.00*  0111  

 0115  Jelai/barli   

  01151 Jelai/barli, benih 1003.00*  0111  

  01152 Jelai/barli, lainnya 1003.00*  0111  

 0116  Gandum hitam   

  01161 Gandum hitam, benih 1002.00*  0111  

  01162 Gandum hitam, lainnya 1002.00*  0111  

 0117  Oat   

  01171 Oat, benih 1004.00*  0111  

  01172 Oat, lainnya 1004.00*  0111  

 0118  Millet   

  01181 Millet, benih 1008.20*  0111  

  01182 Millet, lainnya 1008.20*  0111  

 0119 01190 Serealia lainnya 1008.10, .30, .90 0111 

      

012   Sayur-sayuran    

 0121  Sayuran yang diambil batang atau daunnya    

  01211 Asparagus 0709.20  0113  

  01212 Kubis 0704.20, .90  0113  

  01213 Bunga kol dan brokoli 0704.10  0113  

  01214 Selada dan chicory 0705 0113  

  01215 Bayam 0709.70  0113  

  01216 Artichokes 0709.90*  0113  

  01219 Sayuran yang diambil batang atau daunnya lainnya  0709.90*  0113  

 0122  Melon   

  01221 Semangka 0807.11  0113  

  01229 Cantaloupe dan melon lainnya 0807.19  0113  

 0123  Buah yang digunakan untuk sayur   

  01231 Cabe dan paprika, hijau (jenis capsicum) 0709.60  0128  

  01232 Timun dan ketimun acar 0707 0113  

  01233 Terong 0709.30  0113  



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    

 

Kelompok Klas Sub Klas Deskripsi 
Korespondensi 

HS 2007     KBLI 2009 

 

4 

 

  01234 Tomat 0702 0113  

  01235 Waluh, laby dan labu 0709.90*  0113  

  01239 Buah yang digunakan untuk sayur lainnya 0709.90*  0113  

 0124  Sayuran polongan hijau   

  01241 Kacang, hijau 0708.20  0111  

  01242 Kacang kapri, hijau 0708.10  0111  

  01249 Sayuran polongan hijau lainnya 0708.90  0111  

 0125  Sayuran yang diambil akar, umbi atau bonggolnya   

  01251 Wortel dan lobak cina 0706.10  0113  

  01252 Bawang putih 0703.20  0113  

  01253 Bawang bombay 0703.10  0113  

  01254 Bawang bakung/perai dan sayuran sejenisnya 0703.90  0113  

  01259 Sayuran yang diambil akar, umbi dan bonggolnya, ytdl 0706.90  0113  

 0126 01260 Biji sayuran, kecuali biji bit 1209.91  0113  

 0127 01270 Jamur dan cendawan tanah 0709.51 - .59 0113, 
0230  

 0129 01290 Sayuran segar, ytdl 0709.40, .90* 0113  

      

013   Buah-buahan dan kacang-kacangan    

 0131  Buah-buahan tropis dan subtropis   

  01311 Alpukat 0804.40*  0122  

  01312 Pisang 0803.00*  0122  

  01313 Plantain dan lainnya 0803.00*  0122  

  01314 Kurma 0804.10*  0122  

  01315 Buah ara 0804.20*  0122  

  01316 Mangga 0804.50*  0122  

  01317 Pepaya 0807.20  0122  

  01318 Nanas 0804.30*  0122  

  01319 Buah-buahan tropis dan subtropis lainnya 0810.60, .90* 0122  

 0132  Buah jeruk   

  01321 Jeruk pamelo dan grapefruit 0805.40*  0123  

  01322 Jeruk lemon dan limau 0805.50*  0123  

  01323 Orange 0805.10*  0123  

  01324 Tangerin, mandarin, clementine 0805.20*  0123  

  01329 Buah jeruk lainnya, ytdl 0805.90*  0123  

 0133 01330 Buah anggur segar 0806.10  0121  

 0134  Berries dan buah dari genus vaccinium   

  01341 Kismis dan gooseberry 0810.90*  0125  

  01342 Buah kiwi 0810.50  0125  

  01343 Buah rapsberries, blackberries, mulberries dan 
loganberries 

0810.20  0125  

  01344 Buah stroberi 0810.10  0125  

  01349 Berries lainnya, buah dari genus vaccinium, ytdl 0810.40, .90*  0125, 
0230  

 0135  Buah pome dan buah batu    

  01351 Buah apel 0808.10  0124  
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  01352 Buah pear dan quince 0808.20  0124  

  01353 Buah aprikot 0809.10  0124  

  01354 Buah ceri 0809.20  0124  

  01355 Buah persik dan nektarin 0809.30  0124  

  01356 Plum dan sloe 0809.40  0124  

  01359 Buah pome dan buah batu lainnya, ytdl 0810.90*  0124  

 0136 01360 Buah berbiji 1209.99  0125  

 0137  Kacang-kacangan (kecuali kacang yang tumbuh liar yang 
dapat dimakan dan kacang tanah), berkulit 

  

  01371 Almond, berkulit 0802.11  0125  

  01372 Kacang mente, berkulit 0801.31  0125  

  01373 Chestnut, berkulit 0802.40*  0125  

  01374 Hazelnut, berkulit 0802.21  0125  

  01375 Pistachio, berkulit 0802.50*  0125  

  01376 Walnut, berkulit 0802.31  0125  

  01377 Kacang brazil, berkulit 0801.21  0125  

  01379 Kacang lainnya (kecuali kacang yang tumbuh liar yang 
dapat dimakan dan kacang tanah), berkulit 

0802.60*, .90*  0125  

 
0139 

 
Buah-buahan lainnya, ytdl 

  
 

 
01391 Kacang locust (carobs) 1212.99*  0125  

 
 

01399 Buah-buahan lainnya, ytdl 0810.90*  0125  

      

014   Biji-bijian dan buah-buahan yang mengandung 
minyak 

   

 0141 
 

Kacang kedelai   
 

  01411 Kacang kedelai, untuk benih 1201.00*  0111  

  01412 Kacang kedelai, lainnya 1201.00*  0111  

 0142  Kacang tanah   

  01421 Kacang tanah berkulit, untuk benih 1202.10*  0111  

  01422 Kacang tanah berkulit, lainnya 1202.10*  0111  

 0143  Biji kapas   

  01431 Biji kapas, untuk benih 1207.20*  0111  

  01432 Bji kapas, lainnya 1207.20*  0111  

 0144  Biji-bijian yang mengandung minyak lainnya   

  01441 Biji rami 1204 0111  

  01442 Biji mustard 1207.50  0111  

  01443 Biji lobak atau Colza  1205 0111  

  01444 Biji wijen 1207.40  0111  

  01445 Biji bunga matahari 1206 0111  

  01446 Biji safflower 1207.99*  0111  

  01449 Biji-bijian yang mengandung minyak lainnya, ytdl 1207.91, .99*  0111  

 0145 01450 Buah zaitun 0709.90*  0126  

 0146 01460 Buah kelapa, berkulit 0801.19*  0126  

 0149  Buah yang mengandung minyak lainnya   

  01491 Buah dan kernel kelapa sawit 1207.99*  0126  

  01499 Buah yang mengandung minyak lainnya, ytdl 1203, 1207.99* 0126  
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015   Akar-akaran dan umbi-umbian yang dapat 
dimakan yang mengandung karbohidrat atau 

berinulin tinggi 

  

 0151 01510 Kentang 0701 0113  

 0159  Akar-akaran dan umbi-umbian lainnya yang dapat 
dimakan yang mengandung karbohidrat atau berinulin 
tinggi 

  

  01591 Ubi jalar 0714.20  0113  

  01592 Ubi kayu 0714.10  0113  

  01593 Yam 0714.90*  0113  

  01599 Akar-akaran dan umbi-umbian lainnya yang dapat 

dimakan dengan karbohidrat atau berinulin tinggi, ytdl 

0714.90*  0113  

      

016   Tanaman stimulan, rempah-rempah dan aromatik    

 0161 01610 Kopi, hijau 0901.11  0127  

 0162 01620 Daun teh 0902.20, .40  0127  

 0163 01630 Daun mate 0903 0127  

 0164 01640 Biji kakao 1801 0127  

 0165  Rempah-rempah dan tanaman aromatik, mentah   

  01651 Lada, mentah 0904.11  0128  

  01652 Cabe dan paprika, kering, mentah 0904.20*  0128  

  01653 Biji pala, bunga pala, kapulaga, mentah 0908.10*, .20*, .30*  0128  

  01654 Adas, badian, ketumbar, jinten hitam, caraway, adas 

pedas dan buah juniper, mentah 

0909.10*, .20*, .30*, 
.40*, .50*  

0128  

  01655 Kayu manis (canella), mentah 0906.11, .19  0128  

  01656 Cengkeh (tangkai utuh), mentah 0907.00*  0128  

  01657 Jahe, mentah 0910.10*  0128  

  01658 Panili, mentah 0905.00*  0128  

  01659 Kerucut buah hop 1210 0128  

 0169 01690 Tanaman stimulan, rempah-rempah dan aromatik, ytdl 0709.90*, 0910.20 - 
.99, 1212.99*  

0128  

      

017   Pulse (sayuran polongan kering)    

 0170  Pulse (sayuran polongan kering)   

  01701 kacang, kering 0713.31 - .39  0111  

  01702 Kacang babi, kering 0713.50  0111  

  01703 Chick peas, kering 0713.20  0111  

  01704 Miju-miju, kering 0713.40  0111  

  01705 Kacang kapri, kering 0713.10  0111  

  01709 Pulse, ytdl 0713.90  0111  

      

018   Tanaman yang menghasilkan gula   

 0180  Tanaman yang menghasilkan gula   

  01801 Bit Gula 1212.91  0113  

  01802 Tebu 1212.99*  0114  

  01803 Biji Bit Gula 1209.10  0113  

  01809 Tanaman lain yang menghasilkan gula, ytdl 1212.99*  0125, 

0129 
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019   Produk makanan ternak, serat, tanaman hidup, 
bunga potong, kuncup bunga, tembakau yang 
belum diproses, dan karet alam 

    

 0191 
 

Produk makanan ternak   

  01911 Jagung untuk pakan dan makanan ternak yang disimpan 

di ruang kedap udara 

1214.90*  0119  

  01912 Tanaman alfalfa untuk pakan dan makanan ternak yang 
disimpan di ruang kedap udara 

1214.90*  0119  

  01913 Serealia dari jerami, sekam, yang belum diolah, 
ditumbuk, dipadatkan, atau dalam bentuk pellet 

1213 0111  

  01919 Produk makanan ternak, ytdl 1214.90*  0119  

 0192 
 

Tanaman Serat   

  01921 Kapas, dipisahkan ataupun tidak dipisahkan dari biji 
kapas  

5201 0116  

  01922 Goni, kenaf dan serat tekstil kulit pohon lainnya, mentah 

atau diproses tanpa dipintal, kecuali batang lenan, henep 
asli dan rami 

5303.10  0116  

  01929 Tanaman serat lainnya, kering, ytdl 5301.10, 5302.10, 
5305.00*  

0116  

 0193 01930 Tanaman dan bagiannya yang terutama dipakai dalam 
pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk 
insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam 

itu 

1211, 1302.11  0128  

 0194 01940 Bibit bit (termasuk biji gula bit) dan bibit dari tanaman 

makanan ternak 

1209.21 - .29  0119  

 0195 01950 Karet alam dalam bentuk asalnya atau lempengan, 

lembaran atau strip 

4001.10, .21 - .29 0129, 
0230  

 0196  Tanaman hidup, bunga potong dan kuncup bunga, bibit 
bunga 

   

  01961 Tanaman hidup, umbi-umbian dan akar-akaran, 
potongan dan cangkokan, sulur jamur 

0601, 0602  0130  

  01962 Bunga dan kuncup bunga potong termasuk karangan 
bunga, rangkaian bunga, bunga keranjang dan barang 
sejenisnya 

0603 0119  

  01963 Bibit bunga 1209.30  0119  

 0197 01970 Tembakau belum diolah 2401.10  0115  

 0199 01990 Bahan baku nabati lainnya, ytdl 1212.99*  0119, 
0129  

      

Divisi   02   Binatang hidup dan hasil hewani (tidak termasuk 
daging) 

    

021   Binatang hidup    

 0211  Binatang jenis lembu, hidup   

  02111 Sapi 0102.10*, .90* 0141  

  02112 Kerbau 0102.10*, .90* 0141  

 0212  Pemamah biak lainnya   

  02121 Unta dan camelid 0106.19*  0143  

  02122 Biri-biri 0104.10  0144  

  02123 Kambing 0104.20  0144  

  02129 Pemamah biak lain, ytdl 0106.19*  0149, 
0170  

 0213 02130 Kuda dan equines lainnya 0101 0142  

 0214 02140 Babi 0103 0145  

 0215  Unggas   

  02151 Ayam 0105.11, .94  0146  
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  02152 Kalkun 0105.12, .99*  0146  

  02153 Angsa 0105.19*, .99*  0146  

  02154 Bebek 0105.19*, .99*  0146, 
0170  

  02155 Ayam guinea 0105.19*, .99*  0146  

 0219  Binatang hidup lainnya   

  02191 Kelinci dan hare 0106.19*  0149, 
0170  

  02192 Binatang menyusui lainnya 0106.11, .12, .19*  0149, 
0170 

  02193 Burung unta dan emu 0106.39*  0149  

  02194 Burung lainnya 0106.31, .32, .39*  0149, 
0170 

  02195 Binatang melata 0106.20  0149  

  02196 Lebah 0106.90*  0149  

  02199 Binatang hidup lain, ytdl 0106.90*  0149, 
0170 

      

022   Susu segar     

 0221  Susu segar dari binatang sejenis lembu   

  02211 Susu segar dari sapi perah 0401.20*, .30*  0141  

  02212 Susu segar dari kerbau 0401.20*, .30*  0141  

 0229  Susu segar lainnya   

  02291 Susu segar dari domba 0401.20*, .30*  0144  

  02292 Susu segar dari kambing 0401.20*, .30*  0144  

  02293 Susu segar dari unta 0401.20*, .30*  0143  

  02299 Susu segar lainnya, ytdl 0401.20*, .30*  0142, 
0149  

      

023   Telur ayam atau burung lain berkulit, segar   

 0231 02310 Telur ayam berkulit, segar 0407.00* 0146  

 0232 02320 Telur dari burung lain berkulit, segar, ytdl 0407.00* 0146, 
0149  

 0233 02330 Telur untuk ditetaskan 0407.00* 0146, 
0149 

      

024   Bahan reproduksi dari hewan     

 0241  Mani   

  02411 Mani dari binatang sejenis lembu 0511.10  0141  

  02419 Mani, ytdl 0511.99*  0144, 

0145, 
0149  

 0242 02420 Embrio 0511.99*  0141, 
0142  

      

029   Hasil hewani lainnya   

 0291 02910 Madu alam 0409 0149  

 0292 02920 Siput, segar, dingin, beku, kering, diasinkan atau dalam 
air garam, kecuali siput laut 

0307.60  0149  

 0293 02930 Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, ytdl 0410 0149  

 0294  Bahan baku dari binatang yang digunakan dalam industri 
tekstil 

  

  02941 Wol cukur, berlemak, termasuk wol cukur fleece-washed 5101.11  0144  
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  02942 Wol cabut, berlemak, termasuk wol cabut fleece-washed; 
bulu hewan kasar 

5101.19, 5102.20  0144  

  02943 Bulu hewan halus, tidak digaruk atau disisir 5102.11, .19  0141, 
0143, 
0144, 
0149, 

0170  

  02944 Kepompong ulat sutra cocok untuk digulung 5001  0149  

 0295  Jangat, kulit dan kulit berbulu, mentah   

  02951 Jangat dan kulit mentah dari binatang sejenis lembu 4101.20*, .50*, .90* 1010  

  02952 Jangat dan kulit mentah dari binatang sejenis kuda 4101.20*, .50*, .90* 1010  

  02953 Jangat dan kulit mentah dari binatang domba atau biri-

biri 

4102  1010  

  02954 Jangat dan kulit mentah dari binatang kambing atau anak 

kambing  

4103.90*  1010  

  02955 Kulit berbulu, mentah 4301  1010  

  02959 Kulit mentah dari binatang lainnya 4103.20, .30, .90*  1010  

 0296 02960 Malam serangga dan spermaceti, dimurnikan atau 
diwarnai maupun tidak 

1521.90  1040  

      

Divisi   03   Hasil kehutanan dan penebangan kayu    

031   Kayu yang kasar   

 0311 03110 Kayu gelondongan dari pohon jenis konifera 4403.20  0211, 
0212, 
0220  

 0312 03120 Kayu gelondongan dari pohon bukan jenis konifera 4403.41 - .49, .91 - 
.99 

0211, 
0212, 
0220  

 0313 03130 Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau 

cabang atau dalam bentuk semacam itu 

4401.10  0220  

    
  

032 
  

Hasil hutan selain kayu 
    

 0321  Getah alam dan damar, getah damar dan oleoresins     

  03211 Balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam 
semacamnya dalam bentuk asal atau pelat, lembaran 
atau strip 

4001.30  0230  

  03219 Lak, damar, getah balsem, getah alam dan damar 
lainnya, ytdl 

1301.20, 1301.90  0230  

 0322 03220 Gabus alam, mentah atau diolah sederhana 4501.10  0230  

 0323 03230 Hasil hutan yang tumbuh liar yang dapat dimakan 0802.90*  0230  

 0324  Bagian tanaman, tanpa bunga atau kuncup bunga, dan 
rumput, lumut mosse dan lumut lichen, untuk keperluan 
pajangan 

   

  03241 Pohon cemara 0604.91*  0129  

  03249 Bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau kuncup 
bunga, dan rumput, lumut  mosse dan lumut lichen, 
untuk keperluan pajangan 

0604.10, .91*, .99  0230  

 0325 03250 Bahan nabati dari jenis yang terutama digunakan untuk 
anyam-anyaman atau sebagai bahan pengisi atau 
lapisan; bahan baku nabati yang terutama digunakan 
dalam pencelupan atau penyamakan; produk nabati ytdl 

1401, 1404.90  0129  
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Divisi   04   Ikan dan hasil perikanan lainnya     

041   Ikan, hidup, segar atau dingin     

 0411  Ikan, hidup     

  04111 Ikan hias 0301.10  0321, 
0322 

  04119 Ikan hidup lainnya 0301.91 - .99  0311, 
0312, 
0321, 
0322, 
0325  

 0412 04120 Ikan, segar atau dingin 0302.11 - .69  0311, 
0312, 
0321, 
0322, 

0325 

      

042   Crustacea, tidak beku; tiram; mollusca dan 

invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin 

   

 0421 04210 Crustacea, tidak beku 0306.21 - .29  0311, 
0312, 
0321, 
0322, 
0325 

 0422 04220 Tiram 0307.10  0311, 
0321, 
0325  

 0429  Mollusca dan invertebrate air lainnya, hidup, segar atau 
dingin 

   

  04291 Mollusca lainnya, hidup, segar atau dingin 0307.21, .31, .41, .51, 
.91*  

0311, 
0321, 
0325  

  04299 Invetebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin 0307.91*  0311, 
0321, 
0325 

      

049   Tumbuhan dan hewan air lainnya     

 0491 04910 Koral dan hasil sejenisnya, cangkang mollusca, crustacea 
atau binatang berkulit lunak dan cuttle-bone 

0508  0311, 
0325  

 
0492 04920 Spons alam yang berasal dari hewan air 0511.99*  0311  

 0493 04930 Rumput laut dan ganggang lainnya, segar, beku atau 
kering, ditumbuk maupun tidak 

1212.20  0311, 
0312, 
0321, 
0323, 
0325, 
0326  

      

Seksi   1   Bijih besi dan mineral; listrik, gas dan air    

Divisi   11   Batubara dan lignit, tanah gemuk   

110   Batubara dan lignit, tanah gemuk   

 1101 11010 Batubara, tidak diaglomerasi 2701.11, .12, .19 0510  

 1102 11020 Briket dan bahan bakar padat semacamnya dibuat dari 

batubara 

2701.20  1921, 
1929  

 1103 11030 Lignit, tidak diaglomerasi 2702.10  0520  

 1104 11040 Lignit, diaglomerasi 2702.20  1921, 
1929  

 1105 11050 Tanah gemuk 2703  0892  
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Divisi   12   Minyak mentah dan gas alam    

120   Minyak mentah dan gas alam    

 1201 12010 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari 
mineral yang mengandung bitumen, mentah 

2709  0610  

 1202 12020 Gas alam, dicairkan atau dalam bentuk gas 2711.11, .21 0620  

 1203 12030 Shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter 2714.10  0610  

      

Divisi   13   Bijih uranium dan thorium dan konsentratnya   

130   Bijih uranium dan thorium dan konsentratnya   

 1300 13000 Bijih uranium dan thorium dan konsentratenya 2612  0721, 
0730 

      

Divisi   14   Bijih logam     

141   Bijih besi dan konsentratnya, selain dari pirit besi 
panggang 

    

 1410 14100 Bijih besi dan konsentratnya, selain dari pirit besi 
panggang 

2601.11, .12 0710  

      

142   Bijih logam bukan besi dan konsentratnya (selain 
bijih uranium atau thorium dan konsentratnya) 

   

 1421 14210 Bijih tembaga dan konsentratnya 2603  0729  

 1422 14220 Bijih nikel dan konsentratnya 2604  0729  

 1423 14230 Bijih aluminium dan konsentratnya 2606  0729  

 1424 14240 Bijih logam mulia dan konsentratnya 2616  0730  

 1429 14290 Bijih logam bukan besi lainnya dan konsentratnya (selain 
bijih uranium atau thorium dan konsentratnya) 

2602, 2605, 2607 - 
2611, 2613 - 2615, 
2617  

0729  

      

Divisi   15   Batu, pasir dan tanah liat    

151   Monumen/tugu atau bangunan batu    

 1511 15110 Batu sabak 2514  0810  

 1512 15120 Marmer dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau 
bangunan 

2515  0810  

 1513 15130 Granit, batu pasir dan batu lainnya untuk membuat 

monumen atau bangunan 

2506.20, 2516  0810  

      

152   Gips; anhidrit; fluks batu kapur; batu kapur dan 
batu berkapur lainnya, dari jenis yang digunakan 
untuk pembuatan kapur atau semen 

  

 1520 15200 Gips; anhidrit; fluks batu kapur; batu kapur dan batu 
yang mengandung kapur lainnya, dari jenis yang 
digunakan untuk pembuatan kapur atau semen 

2520.10, 2521  0810  

      

153   Pasir, batu kecil, gravel, batu pecah atau batu 
tumbuk, bitumen alam dan aspal 

  

 1531 15310 Pasir alam 2505  0810  

 1532 15320 Batu kecil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, 
makadam; butir, keping dan bubuk dari batuan 

2517.10, .20, .41, .49 0810  

 1533 15330 Bitumen dan aspal, alam; asphaltite dan batu karang 
mengandung aspal 

2714.90  0899  
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154   Tanah liat   

 1540 15400 Tanah liat 2507, 2508  0810  

      

Divisi   16   Mineral lainnya    

161   Mineral kimia dan pupuk    

 1611 16110 Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan 
kapur fosfat 

2510  0891  

 1612 16120 Pirit besi tak digongseng 2502  0891  

 1619 16190 Mineral kimia lainnya 2511, 2528, 2529.21, 
.22, 2530.20, .90  

0891  

      

162   Garam dan natrium klorida murni; air laut    

 1620 16200 Garam dan natrium klorida murni; air laut 2501 0893  

      

163   Batu permata dan semi batu permata; batu apung; 

batu asah; abrasive alam; mineral lainnya 

   

 1631 16310 Batu permata (termasuk intan, tetapi bukan intan 
industri) dan batu semi permata, tidak dikerjakan atau 
dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar 

7102.10, .31, 7103.10 0899  

 1632 16320 Intan industri, tidak dikerjakan atau dipotong secara 
sederhana, dibelah atau dipecah; batu apung; batu asah; 
korundum alam, garnet alam dan abrasive alam lainnya 

2513, 7102.21  0899  

 1633 16330 Kapur dan dolomite 2509, 2518.10  0810  

 1639 16390 Mineral lainnya ytdl 2504, 2506.10, 2512, 
2519, 2524, 2525.10, 

.20, 2526, 2529.10, 

.30, 2530.10  

0899  

      

Divisi   17   Listrik, gas kota, uap dan air panas    

171   Tenaga listrik    

 1710 17100 Tenaga listrik 2716  3510  

      

172   Gas batubara, gas air, gas produser dan gas 
semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas 
hidrokarbon lainnya 

  

 1720 17200 Gas batubara, gas air, gas produser dan gas semacam 
itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya 

2705  3520  

      

173   Uap air dan air panas   

 1730 17300 Uap air dan air panas 2201.90*  3530  

      

174   Es dan salju   

 1740 17400 Es dan salju 2201.90*  3530  

      

Divisi   18   Air alam    

180   Air alam    

 1800 18000 Air alam 2201.90*  3600  
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Seksi   2   Produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, 
pakaian dan produk kulit 

   

Divisi   21   Daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, 
minyak dan lemak 

   

211   Daging dan hasil-hasilnya    

 2111  Daging mamalia, segar atau dingin    

  21111 Daging sapi, segar atau dingin 0201.10*, .20*, .30*  1011  

  21112 Daging kerbau, segar atau dingin 0201.10*, .20*, .30*  1011  

  21113 Daging babi, segar atau dingin 0203.11 - .19  1011  

  21114 Daging kelinci dan hare, segar atau dingin 0208.10*  1011  

  21115 Daging biri-biri, segar atau dingin 0204.10 - .23  1011  

  21116 Daging kambing, segar atau dingin 0204.50*  1011  

  21117 Daging unta dan camelid, segar atau dingin 0208.90*  1011  

  21118 Daging kuda dan equine lainnya, segar atau dingin 0205.00*  1011  

  21119 Daging mamalia lainnya, segar atau dingin 0208.40*, .90*  1011  

 2112  Daging unggas, segar atau dingin   

  21121 Daging ayam, segar atau dingin 0207.11, .13*  1012  

  21122 Daging bebek, segar atau dingin 0207.32*, .35*  1012  

  21123 Daging angsa, segar atau dingin 0207.32*, .35*  1012  

  21124 Daging kalkun, segar atau dingin 0207.24, .26*  1012  

  21125 Daging ayam guinea, segar atau dingin 0207.32*, .35*  1012  

 2113  Daging mamalia, beku    

  21131 Daging sapi, beku 0202.10*, .20*, .30*  1013  

  21132 Daging kerbau, beku 0202.10*, .20*, .30*  1013  

  21133 Daging babi, beku 0203.21, .22, .29  1013  

  21134 Daging kelinci dan hare, beku 0208.10*  1013  

  21135 Daging biri-biri, beku 0204.30 - .43  1013  

  21136 Daging kambing, beku 0204.50*  1013  

  21137 Daging unta dan camelid, beku 0208.90*  1013  

  21138 Daging kuda dan equine lainnya, beku 0205.00*  1013  

  21139 Daging mamalia lainnya, beku 0208.40*, .90*  1013  

 2114  Daging unggas, beku   

  21141 Daging ayam, beku 0207.12, .14*  1013  

  21142 Daging bebek, beku 0207.33*, .36*  1013  

  21143 Daging angsa, beku 0207.33*, .36*  1013  

  21144 Daging kalkun, beku 0207.25, .27*  1013  

  21145 Daging ayam guinea, beku 0207.33*, .36*  1013  

 2115  Sisaan yang dapat dimakan dari hewan mamalia, segar, 
dingin atau beku 

  

  21151 Sisaan yang dapat dimakan dari sapi, segar, dingin atau 

beku 

0206.10*, .21*, .22*, 
.29*, 0504.00*  

1013  

  21152 Sisaan yang dapat dimakan dari kerbau, segar, dingin 
atau beku 

0206.10*, .21*, .22*, 
.29*, 0504.00*  

1013 
  

  21153 Sisaan yang dapat dimakan dari babi, segar, dingin atau 
beku 

0206.30, .41, .49, 
0504.00*  

1013  

  21155 Sisaan yang dapat dimakan dari biri-biri, segar, dingin 
atau beku 

0206.80*, .90*, 

0504.00*  

1013 
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  21156 Sisaan yang dapat dimakan dari kambing, segar, dingin 
atau beku 

0206.80*, .90*, 
0504.00*  

1013  

  21159 Sisaan yang dapat dimakan dari mamalia, segar, dingin 
atau beku, ytdl 

0206.80*, .90*, 
0208.10*, .30, .40*, 

.90*  

1013  

 2116 21160 Sisaan yang dapat dimakan dari hewan unggas, segar, 

dingin atau beku 

0207.13*, .14*, .26*, 
.27*, .34, .35*, .36*  

1013  

 2117  Pengawetan dan pengolahan daging, sisaan daging atau 
darah 

   

  21171 Daging babi, dipotong, diasinkan, dikeringkan atau 
diasap (bacon dan paha) 

0210.11 - .19  1013  

  21172 Daging lembu, diasinkan, dikeringkan atau diasap 0210.20  1013  

  21173 Daging lainnya dan sisaan daging yang dapat dimakan, 

diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasap; 

tepung dan tepung kasar dari daging atau sisaannya 
yang dapat dimakan 

0210.91 - .99  1013  

  21174 Sosis dan hasil sejenisnya dari daging, sisaan daging atau 

darah 

1601.00*  1013  

  21175 Ekstrak dan jus dari daging, ikan, crustacea, mollusca 
atau invertebrata air lainnya 

1603  1077  

  21176 Makanan olahan dan tepung kasar siap saji yang bahan 

dasarnya dari daging 

1601.00*, 1602.20*, 
.31*, .32*, .39*, .41*, 
.42*, .49*, .50*, .90*  

1075  

  21179 Pengawetan dan pengolahan lainnya dari daging, sisaan 
daging atau darah 

1602.20*, .31*, .32*, 
.39*, .41*, .42*, .49*, 
.50*, .90*  

1013  

 2118 21180 Tepung, tepung kasar dan pelet dari daging atau 
sisaannya, tidak dapat dimakan; greaves 

2301.10  1013  

 2119 21190 Daging dan sisaan daging lainnya yang dapat dimakan, 
segar, dingin atau beku 

0208.50, .90*  1013  

      

212   Ikan, crustacea, mollusca dan invertebrata air 
lainnya yang diolah dan diawetkan 

    

 2121 21210 Ikan, beku (tidak termasuk potongan daging ikan tanpa 

tulang/fillet dan daging ikan) 

0303.11 - .79  1021  

 2122  Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet; 
hati dan telur ikan 

  

  21221 Daging ikan dan potongan daging ikan tanpa tulang/fillet 
(dicincang ataupun tidak), segar atau dingin 

0304.11, .12, .19  1021  

  21222 Potongan ikan tanpa tulang/fillet; beku 0304.21, .22, .29  1021  

  21223 Daging ikan, dicincang ataupun tidak, beku 0304.91, .92, .99  1021  

  21224 Potongan ikan tanpa tulang/fillet, dikeringkan, diasinkan 
atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi 

0305.30  1021  

  21225 Hati dan telur ikan, segar atau dingin 0302.70  1021  

  21226 Hati dan telur ikan, beku 0303.80  1021  

  21227 Hati dan telur ikan dikeringkan, diasapi, diasinkan atau 
dalam air garam 

0305.20  1021  

 2123  Ikan, dikeringkan, diasinkan atau tidak, atau dalam air 
garam; termasuk potongan ikan tanpa tulang/fillet yang 

diasapi;  tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan 

  

  21231 Ikan, dikeringkan, tetapi tidak diasapi; diasinkan, tetapi 
tidak dikeringkan atau diasapi; atau dalam air garam 

0305.51 - .69  1021  

  21232 Ikan termasuk potongan ikan tanpa tulang/fillet, diasapi 0305.41 - .49  1021  

  21233 Tepung kasar dari ikan yang dapat dimakan 0305.10  1021  

 2124  Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya; caviar 
dan pengganti caviar 
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  21241 Makanan olahan dan tepung kasar siap saji yang bahan 
dasarnya dari ikan, mollusca dan crustacea 

1604.20*, 1605.10*, 
.20*, .30*, .40*, .90*  

1075  

  21242 Ikan, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya 1604.11 - .19, .20*  1021  

  21243 Caviar dan pengganti caviar 1604.30  1021  

 2125 21250 Crustacea, beku 0306.11 - .19  1021  

 2126  Mollusca dan invertebrata air lainnya, beku, dikeringkan, 

diasinkan atau dalam air garam 

  

  21261 Mollusca, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air 
garam 

0307.29, .39, .49, .59, 
.99*  

1022, 
1029  

  21269 Invertebrata air lainnya, beku, dikeringkan, diasinkan 
atau dalam air garam 

 0307.99*  1022, 
1029  

 2127 21270 Crustacea, diolah atau diawetkan dengan cara lainnya 1605.10*, .20*, .30*, 
.40*  

1022, 
1029  

 2128 21280 Mollusca dan invertebrata air lainnya, diolah atau 
diawetkan dengan cara lainnya 

1605.90*  1021, 
1022, 
1029  

 2129  Tepung, tepung kasar dan pellet,  yang tidak dapat 

dimakan, dan produk lainnya ytdl, dari ikan atau 
crustacea, mollusca atau invertebrata air lainnya; ikan 

mati, crustacea, mollusca atau invertebrata air lainnya 
yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia 

   

  21291 Tepung, tepung kasar dan pelet, yang tidak dapat 
dimakan, terbuat dari ikan, crustacea, mollusca atau 
invertebrata air lainnya 

2301.20  1021, 
1022, 
1029  

  21299 Produk ytdl, dari ikan, crustacea, mollusca atau 
invertebrata air lainnya; ikan mati, crustacea, mollusca 
atau invertebrata air lainnya yang tidak layak untuk 
dikonsumsi manusia 

0511.91  1021, 
1022, 
1029 

      

213   Sayur-sayuran , kacang-kacangan dan kentang-
kentangan yang diolah dan diawetkan 

    

 2131  Sayuran, kacang-kacangan dan kentang beku     

  21311 Kacang, beku 0710.22  1031  

  21312 Kacang kapri, beku 0710.21  1031  

  21313 Kentang, beku 0710.10  1031  

  21319 Sayuran dan kacang-kacangan lainnya, beku 0710.29 - .90  1031  

 2132  Jus sayur-sayuran   

  21321 Jus tomat 2009.50  1033  

  21329 Jus sayuran lainnya 2009.80*, .90*  1033  

 2133 21330 Sayur-sayuran yang diawetkan sementara 0711  1039  

 2134 21340 Sayuran, kacang-kacangan dan kentang, diawetkan 
dengan cuka atau asam asetat  

2001.10, .90*  1039  

 2139  Sayuran, kacang-kacangan dan kentang yang diolah dan 

diawetkan dengan cara lain 

  

  21391 Makanan siap saji berbahan dasar sayuran, kacang-

kacangan dan kentang 

2004.90*  1075  

  21392 Tepung, tepung kasar, bubuk, serpihan, butiran dan pelet 
dari kentang 

1105  1031  

  21393 Sayuran kering 0712  1031  

  21394 Kentang, diolah dan diawetkan dengan cara lainnya 2004.10, 2005.20  1031  

  21395 Kacang-kacangan, diolah dan diawetkan dengan cara 
lainnya, tidak dibekukan 

2005.51, .59  1031  

  21396 Kacang kapri, diolah dan diawetkan dengan cara lainnya, 

tidak dibekukan 

2005.40  1031  
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  21397 Jamur dan cendawan tanah, diolah dan diawetkan 
dengan cara lainnya 

2003  1031  

  21399 Sayuran dan kacang-kacangan lainnya, diawetkan selain 
dengan cuka, asam asetat atau gula, ytdl 

2002.10, .90, 
2004.90*, 2005.60 - 

.99  

1031  

      

214   Buah dan kacang-kacangan yang diolah dan 
diawetkan 

   

 2141  Buah kering    

  21411 Kismis 0806.20  1031  

  21412 Plum, dikeringkan 0813.20  1031  

  21419 Buah kering lainnya, ytdl 0803.00*, 0804.10*, 
.20*, .30*, .40*, .50*, 
0805.10*, .20*, .40*, 

.50*, .90*, 0813.10, 

.30 - .50  

1031  

 2142  Kacang dikupas    

  21421 Kacang tanah, dikupas 1202.20  1031  

  21422 Almond, dikupas 0802.12  1031  

  21423 Hazelnut, dikupas 0802.22  1031  

  21424 Kacang mete, dikupas 0801.32  1031  

  21429 Kacang lainnya dikupas 0801.11, .19*, .22, 
0802.32, .40*, .50*, 
.60*, .90*  

1031  

 2143  Jus buah-buahan    

  21431 Jus orange 2009.11, .12, .19 1033  

  21432 Jus grapefruit 2009.21, .29  1033 

  21433 Jus nanas 2009.41, .49  1033  

  21434 Jus anggur 2009.61, .69  1033  

  21435 Jus apel 2009.71, .79  1033  

  21439 Jus buah lainnya, ytdl 2009.31, .39, .80*, 
.90* 

1033  

 2149  Buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah dan 
diawetkan dengan cara lain (kecuali dengan gula) 

  

  21491 Nanas, diolah atau diawetkan dengan cara lain 2008.20  1031  

  21492 Persik, diolah atau diawetkan dengan cara lain 2008.70  1031  

  21493 Buah-buahan dan kacang-kacangan, tidak dimasak atau 
dimasak, beku 

0811  1031  

  21494 Selai, jeli buah, marmalade, pure dan pasta dari buah 
atau kacang 

2007.91, .99  1031  

  21495 Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, disangrai, 

diasinkan atau diolah dengan cara lain ytdl 

2008.11, .19  1031  

  21496 Buah dan kacang-kacangan, diawetkan sementara, tidak 
untuk dikonsumsi langsung 

0812, 0814  1031, 
1032  

  21499 Pengolahan dan pengawetan lainnya dari buah-buahan 
dan kacang-kacangan, ytdl 

1212.99*, 2001.90*, 
2008.30 - .60, .80 - 
.99 

1031, 
1032  

      

215   Minyak dan lemak dari hewani dan nabati    

 2151  Lemak hewan, belum dicairkan     

  21511 Lemak babi dan unggas, belum dicairkan 0209.00  1011  

  21512 Lemak sapi, belum dicairkan 1502.00*  1011  

  21513 Lemak kerbau, belum dicairkan 1502.00*  1011  
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  21514 Lemak biri-biri, belum dicairkan 1502.00*  1011  

  21515 Lemak kambing, belum dicairkan 1502.00*  1011  

  21519 Lemak hewan lainnya, belum dicairkan, ytdl 1505.00*, 1506.00* 1011  

 2152  Lemak dan minyak hewani, telah dicairkan   

  21521 Lemak babi, telah dicairkan 1501.00*  1011  

  21522 Lemak unggas, telah dicairkan 1501.00*  1012  

  21523 Tallow 1502.00*  1049  

  21524 Minyak hati ikan dan fraksinya 1504.10  1041  

  21525 Lemak dan minyak serta fraksinya dari ikan, selain 
minyak hati ikan 

1504.20  1041  

  21526 Lemak dan minyak dan fraksinya, dari binatang mamalia 
laut 

1504.30  1041  

  21529 Lemak hewan lainnya, telah dicairkan 1503, 1505.00*, 
1506.00*  

1041  

 2153  Minyak nabati, mentah     

  21531 Minyak kacang kedelai, mentah 1507.10  1041  

  21532 Minyak kacang tanah, mentah 1508.10  1041  

  21533 Minyak biji bunga matahari, mentah 1512.11  1041  

  21534 Minyak biji lobak, mentah 1514.11, .91  1041  

  21535 Minyak kelapa sawit, mentah 1511.10  1041  

  21536 Minyak kelapa, mentah 1513.11  1042  

  21537 Minyak zaitun, mentah 1509.10, 1510.00*  1041  

  21538 Minyak biji kapas, mentah 1512.21  1041  

  21539 Minyak nabati lainnya, mentah, ytdl 1513.21, 1515.11, 
.21, .30*, .50*, .90*  

1041  

 2154  Minyak nabati, dimurnikan    

  21541 Minyak kacang kedelai, dimurnikan 1507.90  1041  

  21542 Minyak kacang tanah, dimurnikan 1508.90  1041  

  21543 Minyak biji bunga matahari, dimurnikan 1512.19  1041  

  21544 Minyak biji lobak, dimurnikan 1514.19, .99  1041  

  21545 Minyak kelapa sawit, dimurnikan 1511.90  1042  

  21546 Minyak kelapa, dimurnikan 1513.19  1042  

  21547 Minyak zaitun, dimurnikan 1509.90, 1510.00*  1041  

  21548 Minyak biji kapas, dimurnikan 1512.29  1041  

  21549 Minyak nabati lainnya, dimurnikan, ytdl 1513.29, 1515.19, 
.29, .30*, .50*, .90*  

1049  

 2155 21550 Margarine dan olahan yang sejenis 1517  1041  

 2159 21590 Minyak dan lemak dari hewani dan nabati lainnya, 
dimurnikan, ytdl 

1516  1049  

      

216   Linter kapas   

 2160 21600 Linter kapas 1404.20  1040  

217   Bungkil dan residu lainnya hasil dari ekstraksi 
lemak atau minyak nabati; tepung dan tepung 
kasar dari biji atau buah yang mengandung 

minyak, kecuali mustar;  malam nabati, kecuali 
trigliserida; degras; residu hasil dari pengolahan 

zat berlemak atau malam hewani atau nabati 

  

 2171 21710 Bungkil dan residu padat lainnya, dari lemak atau minyak 
nabati 

2304 - 2306  1049 
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 2172 21720 Tepung dan tepung kasar dari biji atau buah yang 
mengandung minyak, kecuali dari sejenis moster 

1208  1049  

 2173  Malam nabati (selain trigliserida), malam serangga dan 
spermaceti; degra; residu hasil dari pengolahan zat 

berlemak atau malam hewani atau nabati 

  

  21731 Malam nabati (selain trigliserida) 1521.10  1049  

  21732 Degra; residu hasil dari pengolahan zat berlemak atau 
malam hewani atau nabati 

1522 1049  

      

Divisi   22   Produk susu dan produk telur   

221   Susu dan kepala susu cair yang diolah   

 2211 22110 Susu cair yang diolah 0401.10, .20*  1051  

 2212 22120 Kepala susu, segar 0401.30*  1059  

 2213 22130 Whey 0404.10  1059  

      

222   Produk susu lainnya   

 2221  Susu dan kepala susu dalam bentuk padat   

  22211 Susu bubuk murni 0402.21, .29  1052  

  22212 Susu skim dan bubuk whey 0402.10  1052  

  22219 Susu dan kepala susu lain dalam bentuk padat, ytdl 0404.90*  1052  

 2222  Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung 
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, selain dalam 
bentuk padat 

   

  22221 Susu yang diuapkan 0402.91*  1052  

  22222 Susu yang dikentalkan 0402.99*  1052  

  22229 Susu dan kepala susu, ytdl 0402.91*, 0402.99* 1052  

 2223 22230 Yoghurt dan susu serta kepala susu yang diragikan atau 
diasamkan lainnya 

0403  1059 

 2224  Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh 
dari susu 

  

  22241 Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh 
dari susu sapi 

0405.10*, .20*, .90* 1059 

  22242 Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh 
dari susu kerbau 

0405.10*, .20*, .90* 1059 

  22249 Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh 

dari susu lainnya 

0405.10*, .20*, .90* 1059 

 2225  Keju, segar atau olahan    

  22251 Keju dari susu sapi, segar atau olahan 0406.10*, .20*, .30*, 
.40*, .90*  

1059 

  22252 Keju dari susu kerbau, segar atau olahan 0406.10*, .20*, .30*, 
.40*, .90*  

1059 

  22253 Keju dari susu biri-biri, segar atau olahan 0406.10*, .20*, .30*, 

.40*, .90*  

1059 

  22254 Keju dari susu kambing, segar atau olahan 0406.10*, .20*, .30*, 
.40*, .90*  

1059 

  22259 Keju, segar atau olahan, ytdl 0406.10*, .20*, .30*, 
.40*, .90*  

1059 

 2226 22260 Kasein 3501.10  1059 

 2227 22270 Es krim dan es lainnya  yang dapat dimakan  2105  1053 

 2229 22290 Produk susu, ytdl 0404.90*  1059 
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223   Telur, berkulit, diawetkan atau dimasak   

 2230 22230 Telur, berkulit, diawetkan atau dimasak 0407.00*  1079 

      

Divisi   23   Produk padi-padian giling, kanji dan produk kanji; 
produk makanan lainnya 

  

231   Produk padi-padian giling   

 2311 23110 Tepung gandum dan tepung meslin 1101  1061 

 2312 23120 Tepung serealia lainnya 1102  1061 

 2313 23130 Menir, tepung kasar dan pellet dari gandum dan serealia 
lainnya 

1103.11 - .20  1061 

 2314 23140 Produk butir serealia lainnya (termasuk pipihan jagung) 1104, 1904  1061 

 2316  Beras, setengah atau seluruhnya digiling, atau dikupas   

  23161 Beras, setengah atau seluruhnya digiling 1006.30, .40  1063 

  23162 Gabah dikuliti 1006.20  1061 

 2317 23170 Tepung nabati dan tepung kasar lainnya 1106  1061 

 2318 23180 Campuran dan adonan untuk pembuatan roti 1901.20  1061 

      

232   Pati dan produk pati; gula dan sirup gula ytdl     

 2321 23210 Glukosa dan sirup glukosa; fruktosa dan sirup fruktosa; 
laktosa dan sirup laktosa; gula invert; gula dan sirup gula 
ytdl; madu buatan; karamel 

1702.11, .19, .30 - 
.90 

1059, 
1062, 
1079  

 2322 23220 Pati; inulin; gluten gandum; dekstrin dan pati yang 
dimodifikasi lainnya 

1108, 1109, 3505.10  1062  

 2323 23230 Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk 
serpih, butir, hasil ayakan atau bentuk semacam itu 

1903  1062  

      

233   Makanan hewan yang diolah     

 2331  Makanan hewan yang diolah     

  23311 Makanan anjing atau kucing, yang disiapkan untuk 
penjualan eceren 

2309.10  1080  

  23319 Makanan hewan yang diolah ytdl 2309.90  1080  

 2332 23320 Tepung kasar dan pellet lucerne (alfalfa) 1214.10  1080  

      

234   Produk roti   

 2341 23410 Roti kering, rusk, roti panggang dan produk panggang 
semacamnya 

1905.10, .40  1071  

 2342 23420 Roti jahe dan sejenisnya, biskuit manis, wafel dan wafer 1905.20, .31, .32  1071  

 2343 23430 Kue kering dan kue sejenisnya 1905.90*  1071  

 2349 23490 Roti dan produk roti lainnya 1905.90*  1071  

      

235   Gula   

 2351  Gula tebu atau gula bit kasar   

  23511 Gula tebu 1701.11  1072  

  23512 Gula bit 1701.12  1072  

 2352 23520 Gula murni 1701.99  1072  
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 2353 23530 Gula tebu atau bit murni, dalam bentuk padat, 
mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; 

gula maple dan sirup maple 

1701.91, 1702.20  1072  

 2354 23540 Tetes tebu 1703  1072  

      

236   Kakao, coklat dan kembang gula   

 2361 23610 Pasta kakao, dihilangkan lemaknya atau tidak 1803  1073  

 2362 23620 Mentega, lemak dan minyak kakao 1804  1073  

 2363 23630 Bubuk kakao, tidak dimaniskan 1805  1073  

 2364 23640 Bubuk kakao, dimaniskan 1806.10  1073  

 2365 23650 Coklat dan makanan olahan lainnya yang mengandung 
kakao (kecuali bubuk kakao yang dimaniskan), dalam 
bentuk curah 

1806.20  1073  

 2366 23660 Coklat dan makanan olahan lainnya yang mengandung 
kakao (kecuali bubuk kakao yang dimaniskan), selain 
dalam bentuk curah 

1806.31 - .90  1073  

 2367 23670 Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak 
mengandung kakao; sayuran, buah, kacang, kulit buah 
dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula 

1704, 2006  1073  

      

237   Makaroni, mie, couscous dan produk farinaceous 

sejenis 

   

 2371 23710 Pasta mentah, tidak diisi atau diolah dengan cara lain 1902.11, .19  1074  

 2372  Pasta, dimasak, diisi atau diolah dengan cara lain; 
couscous 

  

  23721 Pasta, dimasak, diisi atau diolah secara lain (tetapi bukan 
sebagai hidangan pelengkap); couscous, kecuali sebagai 
hidangan pelengkap 

1902.20*, .30*, .40*  1074  

  23722 Makanan olahan mengandung pasta yang diisi; makanan 
olahan dari couscous 

1902.20*, .30*, .40*  1075  

      

  239   Produk makanan ytdl    

 2391  Kopi dan teh    

  23911 Kopi, dihilangkan kafeinnya atau disangrai  0901.12, .21, .22  1076  

  23912 Pengganti kopi yang mengandung kopi; ekstrak, esens 
dan konsentrat kopi, serta olahan dengan bahan dasar 
daripadanya atau dengan bahan dasar kopi; chicory 

disangrai dan pengganti kopi yang disangrai lainnya, dan 
ekstrak, esens dan konsentratnya 

0901.90*, 2101.11, 

.12, .30  

1076  

  23913 Teh hijau (tidak difermentasi), teh  hitam (difermentasi) 

dan teh difermentasi sebagian, dikemas langsung dalam 
kemasan tidak melebihi 3 kg 

0902.10, .30  1076  

  23914 Ekstrak, esens dan konsentrat dari teh atau mate, dan 

olahan dengan bahan dasar daripadanya atau olahan 
dengan bahan dasar teh atau mate 

2101.20  1076  

 2392  Rempah-rempah dan tanaman aromatik, diolah   

  23921 Lada (genus piper), diolah 0904.12  1077  

  23922 Cabe dan paprika, kering (genus capsicum, pimenta), 
diolah 

0904.20*  1077  

  23923 Biji pala, bunga pala, kapulaga, diolah 0908.10*, .20*, .30*  1077  

  23924 Adas manis, badian, ketumbar, jintan hitam, jintan, adas 
pedas dan buah juniper, diolah 

0909.10*, .20*, .30*, 
.40*, .50*  

1077  
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  23925 Kayu manis, diolah 0906.20  1077  

  23926 Cengkeh (tangkai utuh), diolah 0907.00*  1077  

  23927 Jahe, diolah 0910.10*  1077  

  23928 Panili, diolah 0905.00*  1077  

 2399  Produk makanan lainnya   

  23991 Daging, sayuran, buah-buahan atau kacang olahan yang 
dihomogenasi; susu, tepung, tepung kasar, pati atau 
ekstrak malt yang diolah, untuk bayi ytdl; makanan 
campuran olahan yang homogen 

1602.10, 1901.10, 
2005.10, 2007.10, 
2104.20  

1079  

  23992 Sop dan kaldu serta olahannya 2104.10  1079  

  23993 Telur, tanpa kulit, dan kuning telur, segar atau 
diawetkan; albumin telur 

0408, 3502.11 - .19  1079  

  23994 Cuka dan pengganti cuka, diperoleh dari asam asetat 2209  1079  

  23995 Saus; campuran bumbu; tepung moster dan tepung 
kasar moster; moster olahan  

2103  1079  

  23996 Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel 
tunggal lainnya, mati; bubuk pengembang roti 

2102  1079  

  23997 Tepung kasar dan makanan olahan lainnya 2106.90*  1075  

  23999 Produk makanan lainnya 1302.12 - .39, 
1901.90, 2106.10, 
.90*  

1079  

      

Divisi   24   Minuman    

241   Etil alkohol; alkohol, sopi manis dan minuman 

yang mengandung alkohol lainnya 

   

 2411 24110 Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol  
80% atau lebih menurut volumenya 

2207.10  2011  

 2413  Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol  

kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi 
manis dan minuman beralkohol lainnya 

   

  24131 Alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya 

dengan kadar alkohol sekitar 40% menurut volumenya 

2208.20 - .70 1101 

  24139 Minuman beralkohol dan etil alkohol yang tidak 
didenaturasi lainnya dengan kadar alkohol kurang dari 
80% menurut volumenya 

2208.90  1101 

      

242   Anggur   

 2421  Minuman fermentasi dari buah anggur segar, dibubuhi 
perasa atau tidak; grape must 

  

  24211 Minuman fermentasi pancar dari buah anggur segar 2204.10  1102 

  24212 Minuman fermentasi dari buah anggur segar, kecuali 
minuman fermentasi pancar; grape must 

2204.21 - .30  1102 

 2422 24220 Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah 
anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat 
beraroma 

2205  1102 

 2423 24230 Fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu 
dan minuman fermentasi lainnya, kecuali fermentasi dari 
buah anggur segar dan bir yang dibuat dari malt 

2206  1102 
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243   Malt liquor dan malt   

 2431 24310 Bir terbuat dari malt 2203  1103 

 2432 24320 Malt, disangrai maupun tidak 1107  1103 

      

244   Minuman ringan; air mineral dalam botol   

 2441 24410 Air dalam botol, tidak mengandung bahan pemanis 
ataupun perasa 

2201.10, .90*  1104 

 2449 24490 Minuman kalori tidak mengandung alkohol lainnya 2202  1104 

      

Divisi   25   Produk tembakau   

250   Produk tembakau   

 2501 25010 Daun tembakau tanpa tangkai/tulang daun 2401.20  1201 

 2502 25020 Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret dari tembakau 
atau pengganti tembakau 

2402  1201 

 2509 25090 Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau 
dipabrikasi; tembakau “dihomogenisasi” atau “dibentuk 
kembali”; ekstrak dan esens tembakau 

2403  1201 

      

Divisi   26   Benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan 

kain tekstil berumbai 

   

261   Serat tekstil alami siap pintal   

 2611 26110 Sutra mentah (tidak dipintal) 5002  1311 

 2613 26130 Wol, tidak berlemak atau dikarbonasi, tidak digaruk atau 

disisir 

5101.21, .29, .30  1311 

 2614 26140 Noil dari wol atau dari bulu halus hewan 5103.10  1311 

 2615 26150 Wol dan bulu halus atau kasar hewan, digaruk atau disisir 5105  1311 

 2616 26160 Kapas, digaruk atau disisir 5203  1311 

 2617 26170 Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya, (kecuali 
lena, true hemp dan rami), diolah tetapi tidak dipintal; 
tow dan sisaan dari serat tersebut 

5303.90  1311 

 2619 26190 Serat tekstil dari nabati lainnya, diolah tetapi tidak 
dipintal; tow dan sisaan dari serat tersebut 

5301.21, .29, .30, 
5302.90, 5305.00* 

1311  

      

262   Serat staple tekstil buatan yang diolah untuk 
dipintal 

   

 2621 26210 Serat staple sintetik, digaruk, disisir atau diproses dengan 
cara lain untuk dipintal 

5506  1311  

 2622 26220 Serat staple tiruan, digaruk, disisir atau diproses dengan 
cara lain untuk dipintal 

5507  1311  

      

263   Benang tekstil dan benang tenun dari serat alami     

 2631 26310 Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra; benang 
sutra untuk bedah 

5004 - 5006  1311  

 2632 26320 Benang wol, mengandung wol 85% atau lebih menurut 
beratnya, tidak  disiapkan untuk penjualan eceren 

5106.10, 5107.10  1311  

 2633 26330 Benang wol, mengandung wol kurang dari 85% menurut 
beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran 

5106.20, 5107.20  1311  

 2634 26340 Benang wol, tidak disiapkan untuk penjualan eceran; 
benang dari bulu halus atau kasar hewan atau bulu kuda 
(termasuk benang lilit dari bulu kuda), disiapkan untuk 
penjualan eceran maupun tidak 

5108 - 5110  1311  
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 2635 26350 Benang jahit dari kapas 5204  1311  

 2636 26360 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 
85% atau lebih menurut beratnya 

5205, 5207.10  1311  

 2637 26370 Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 
kurang dari 85% menurut beratnya 

5206, 5207.90  1311  

 2638 26380 Benang dari serat tekstil nabati selain dari kapas 

(termasuk lena, serat jute, serat sabut kelapa dan true 
hemp); benang kertas 

5306 - 5308  1311  

      

264   Benang tekstil dan benang dari filamen buatan 
atau serat staple 

  

 2641 26410 Benang jahit dari filamen buatan atau serat staple 5401, 5508  1311  

 2642 26420 Benang dari filamen buatan, rangkap atau dibentuk kabel 
(selain dari benang jahit, benang berkekuatan tinggi dari 
poliamida, poliester atau rayon viskose), tidak disiapkan  
untuk penjualan eceran; benang filamen buatan (selain 
benang jahit), disiapkan untuk penjualan eceran 

5402.61 - .69, 
5403.41- .49, 5406  

1311  

 2643 26430 Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, 
mengandung serat 85% atau lebih menurut beratnya 

5509.11 - .42, 
5511.10 

1311  

 2644 26440 Benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik, 
mengandung serat kurang dari 85% menurut beratnya 

5509.51 - .99, 
5511.20 

1311  

 2645 26450 Benang (selain benang jahit) dari serat stapel tiruan, 
mengandung serat 85% atau lebih menurut beratnya, 

tidak disiapkan untuk penjualan eceran 

5510.11, .12  1311  

 2646 26460 Benang (selain benang jahit) dari serat staple tiruan, 
mengandung serat kurang dari 85% menurut beratnya, 

tidak disiapkan untuk penjualan eceran; benang (selain 
benang jahit) dari serat staple tiruan, disiapkan untuk 
penjalan eceran 

5510.20 - .90, 
5511.30 

1311  

      

265   Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari serat 
alami selain dari kapas 

   

 2651 26510 Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra 5007  1312  

 2652 26520 Kain tenunan dari wol digaruk atau bulu halus hewan, 
digaruk, mengandung 85% atau lebih wol atau bulu 
halus hewan menurut beratnya 

5111.11, .19  1312  

 2653 26530 Kain tenunan dari wol disisir atau bulu halus hewan, 
disisir, mengandung 85% atau lebih wol atau bulu halus 
hewan menurut beratnya 

5112.11, .19  1312  

 2654 26540 Kain tenunan dari wol atau bulu halus hewan, 

mengandung kurang dari 85% wol atau bulu halus 
hewan menurut beratnya 

5111.20 - .90, 
5112.20 - .90  

1312  

 2655 26550 Kain tenunan dari bulu kasar hewan atau dari bulu kuda 5113  1312  

 2656 26560 Kain tenunan dari lena 5309  1312 

 2657 26570 Kain tenunan dari jute dan serat tekstil kulit pohon 
lainnya (kecuali lena, true hemp dan rami) 

5310  1312 

 2659 26590 Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain 

tenunan dari benang kertas 

5311  1312 

      

266   Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas   

 2661 26610 Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih 

kapas menurut beratnya, dengan berat tidak lebih dari 
200 g/m2 

5208  1312 
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 2662 26620 Kain tenunan dari kapas, mengandung 85% atau lebih 
kapas menurut beratnya, dengan berat lebih dari 200 

g/m2 

5209  1312 

 2663 26630 Kain tenunan dari kapas, mengandung kurang dari 85% 
kapas menurut beratnya, dicampur terutama atau 
semata-mata dengan serat buatan 

5210, 5211  1312 

 2669 26690 Kain tenunan lainnya dari kapas 5212  1312 

      

267   Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen 
buatan dan serat staple 

  

 2671 26710 Kain tenunan dari benang filamen buatan, diperoleh dari 
benang berkuatan tinggi dari nilon atau poliamida 
lainnya, dari poliester atau rayon viskose; kain tenunan 

dari benang filamen sintetik, dari strip atau sejenisnya; 
kain tenunan dari benang filamen sintetik, terdiri dari 

lapisan benang paralel disetiap bagian sudut, yang diikat 
pada titik potong dari benang (termasuk mesh scrims) 

5407.10 - .30, 

5408.10 

1312 

 2672 26720 Kain tenunan lainnya dari benang filamen buatan, 

mengandung filamen 85% atau lebih menurut beratnya 

5407.41 - .74, 
5408.21 - .24  

1312 

 2673 26730 Kain tenunan lainnya dari benang filamen buatan 5407.81 - .94, 

5408.31 - .34  

1312 

 2674 26740 Kain tenunan dari serat staple sintetik, mengandung 85% 

atau lebih serat stapel sintetik menurut beratnya 

5512  1312 

 2675 26750 Kain tenunan dari serat staple tiruan, mengadung 85% 
atau lebih serat stapel tiruan menurut beratnya 

5516.11 - .14  1312 

 2676 26760 Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung 
kurang dari 85% serat, dicampur terutama atau semata-

mata dengan kapas 

5513, 5514, 5516.41 - 
.44  

1312 

 2677 26770 Kain tenunan dari serat stapel buatan, mengandung 
kurang dari 85% serat, dicampur terutama atau semata-

mata dengan wol atau bulu halus hewan 

5515.13, .22, 5516.31 
- .34  

1312  

 2679 26790 Kain tenunan lainnya dari serat stapel buatan 5515.11, .12, .19, .21, 
.29, .91, .99, 5516.21 
- .24, .91 - .94  

1312  

      

268   Kain khusus     

 2681 26810 Kain tenunan berbulu dan kain chenille dari kapas (selain 

terry towelling dan kain pita) 

5801.21 - .26 1312  

 2682 26820 Kain tenunan berbulu dan kain chenille dari serat buatan 
(selain terry towelling dan kain pita) 

5801.31 - .36 1312  

 2683 26830 Kain tenunan berbulu dan kain chenille lainnya (selain 

terry toweling dan kain pita) 

5801.10, .90  1312  

 2684 26840 Terry toweling dan kain tenunan terry semacamnya dari 
kapas (selain kain pita) 

5802.11, .19  1312 

 2685 26850 Terry towelling dan kain tenunan terry semacamnya yang 

lain (selain kain pita) 

5802.20  1312  

 2686 26860 Gauze (selain kain pita) 5803  1312  

 2688 26880 Kain tekstil berumbai, selain karpet 5802.30  1312  

 2689 26890 Kain tenunan (termasuk kain pita) dari serat kaca 7019.40 - .59  1312  
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Divisi   27   Barang dari tekstil selain pakaian    

271   Barang jadi dari tekstil    

 2711 27110 Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan (kecuali 
selimut listrik) 

6301.20 - .90  1392  

 2712 27120 Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur 6302  1392  

 2713 27130 Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau 
kelambu tempat tidur 

6303  1392  

 2714 27140 Barang perabot lainnya ytdl; set dari kain tenunan dan 

benang untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, 
kain meja sulaman atau serbet, atau barang-barang 

tekstil serupa, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan 
eceran 

5805, 6304, 6308 1392  

 2715 27150 Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk 
membungkus barang 

6305  1392  

 2716 27160 Terpal, layar untuk perahu dan yang lainnya, awning, 
kerai matahari, tenda dan barang keperluan berkemah 
(termasuk matras bertekanan udara) 

6306  1392  

 2717 27170 Parasut 8804  1392  

 2718 27180 Selimut tebal, eiderdown, bantalan kursi, pouffe, bantal, 
kantong tidur dan sejenisnya, dilengkapi dengan pegas 

atau diisi serta dilengkapi bagian dalamnya dengan 
berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler 

9404.30, .90  1392  

 2719  27190 Barang jadi dari tekstil lainnya (termasuk kain pembersih 
lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap 

pembersih sejenis, jaket penyelamat dan sabuk 
penyelamat) 

6307  1392  

      

272   Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya   

 2721 27210 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan 5701  1393  

 2722 27220 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak 

berumbai atau dibentuk flock 

5702  1393  

 2723 27230 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai 5703  1393  

 2729 27290 Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk kain 
kempa) 

5704, 5705  1393  

      

273   Benang pintal, tali, tambang dan kabel dan 
barang-barang semacamnya (termasuk jaring) 

   

 2731 27310 Benang pintal, tali, tambang dan kabel 5607  1394  

 2732 27320 Jaring rajutan dari benang pintal, tali atau tambang; 
jaring jadi dari bahan tekstil; barang dari benang, strip, 
benang pintal, tali, tambang atau kabel ytdl 

5608, 5609  1394  

      

279   Bahan dari tekstil, ytdl   

 2791  Kain tule, renda, kain pita tenunan, kain hiasan dan 
sulaman 

  

  27911 Kain pita tenunan; kain pita dari benang lusi tanpa 
benang pakan yang digabungkan dengan perekat 
(bolduc); label, lencana dan barang sejenis dari bahan 
tekstil, tidak disulam; kain jalinan dalam lembaran; kain 
perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain 
rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang 

sejenisnya 

5806 - 5808  1399  
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  27912 Kain tule dan kain jaring lainnya, kecuali kain tenunan, 
rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau 

motif 

5804  1399  

  27913 Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif 5810  1399  

 2792  Kain kempa dan kain bukan tenunan   

  27921 Kain kempa 5602  1399  

  27922 Kain bukan tenunan 5603  1399  

 2799  Barang dari tekstil lainnya   

  27991 Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat 
tekstil yang panjangnya tidak melebihi 5 mm (flock), 
debu tekstil dan mill nep 

5601  1399, 
1709  

  27992 Benang dan tali karet, ditutupi tekstil; benang tekstil dan 
strip, diresapi atau ditutupi dengan karet atau plastik 

5604  1399  

  27993 Benang dilapisi logam 5605  1399  

  27994 Kain tenunan dari benang logam atau benang yang 
dilapisi logam ytdl 

5809  1399  

  27995 Benang berpalut dan strip; benang chenille; benang loop- 

wale 

5606  1399  

  27996 Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, 

poliester atau rayon viscose yang berkekuatan tinggi 

5902  1399  

  27997 Kain tekstil, diresapi, dilapisi atau ditutupi, ytdl 5901, 5903, 5907 1399  

  27998 Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis 

(termasuk sumbu, gas pijar, selang, ban atau belting 
penggerak, kain ayak dan kain saring) 

5908 - 5911  1399  

  27999 Produk tekstil dilapisi dalam lembaran ytdl 5811  1399  

      

Divisi   28   Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi    

281   Kain rajutan atau kaitan    

 2811 28110 Kain berbulu dan kain terry, rajutan atau kaitan 6001  1391  

 2819 28190 Kain rajutan atau kaitan lainnya 6002, 6003, 6004, 
6005, 6006  

1391  

      

282   Pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang    

 2821 28210 Panty hose, tights, stocking, sock dan kaos kaki lainnya, 
rajutan atau kaitan 

6115  1430  

 2822  Pakaian jadi, rajutan atau kaitan   

  28221 Setelan, mantel, jas, celana panjang, celana pendek dan 

sejenisnya untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau 
kaitan 

6101, 6103  1411, 
1412  

  28222 Kemeja, celana kolor, piama, dressing gown dan barang 

sejenisnya untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau 
kaitan 

6105, 6107  1411, 
1412  

  28223 Setelan, mantel, jas, gaun, rok, celana panjang, celana 

pendek dan sejenisnya untuk wanita dan anak 
perempuan, rajutan atau kaitan 

6102, 6104  1411, 
1412  

  28224 Blus, kemeja, petticoat, panty, gaum malam, dressing 

gown dan sejenisnya untuk wanita dan anak perempuan, 
rajutan atau kaitan 

6106, 6108  1411, 
1412  

  28225 T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau 

kaitan 

6109  1411, 
1412, 
1430  
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  28226 Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang sejenisnya, 
rajutan atau kaitan 

6110  1430  

  28227 Pakaian dan perlengkapan pakaian untuk bayi, rajutan 
atau kaitan 

6111  1411, 
1412  

  28228 Track suit, ski suit, pakaian renang dan pakaian lainnya, 
rajutan atau kaitan ytdl 

6112, 6114  1411, 
1412  

  28229 Sarung tangan, syal, scarf, veil, dasi, cravat dan 
perlengkapan pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; 

bagian dari pakaian atau perlengkapan pakaian yang 
dirajut atau dikait 

6116, 6117  1413  

 2823  Pakaian jadi dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait; 

kutang, korset, suspender dan barang sejenisnya, 
rajutan/kaitan atau tidak  

  

  28231 Setelan, mantel, jas, celana panjang, celana pendek dan 

sejenisnya dari kain tekstil untuk pria atau anak laki-laki, 
tidak dirajut atau dikait 

6201, 6203  1411, 
1412  

  28232 Kemeja, singlet, celana kolor, piama, dressing gown dan 

barang sejenisnya dari kain tekstil untuk pria atau anak 
laki-laki, tidak dirajut atau dikait 

6205, 6207  1411, 
1412  

  28233 Setelan, mantel, jas, gaun, rok, celana panjang, celana 

pendek dan sejenisnya dari kain tekstil untuk wanita atau 
anak perempuan, tidak dirajut atau dikait 

6202, 6204  1411, 
1412  

  28234 Blus, kemeja, singlet, petticoat, panty, gaun malam, 

dressing gown dan sejenisnya dari kain tekstil untuk 
wanita atau anak perempuan, tidak dirajut atau dikait 

6206, 6208  1411, 
1412  

  28235 Pakaian dan perlengkapan pakaian untuk bayi dari kain 

tekstil, tidak dirajut atau dikait 

6209  1411, 
1412  

  28236 Track suit, ski suit, pakaian renang dan pakaian lainnya, 

dari kain tekstil, tidak dirajut atau dikait ytdl 

6211  1411, 
1412  

  28237 Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan 

barang sejenisnya serta bagiannya, rajutan atau kaitan 
maupun tidak 

6212  1411, 
1412  

  28238 Saputangan, syal, scarf, veil, dasi, cravat, sarung tangan 

dan perlengkapan pakaian jadi lainnya dari kain tekstil, 
tidak dirajut atau dikait; bagian dari pakaian atau 

perlengkapan pakaian, dari kain tekstil, tidak dirajut atau 
dikait ytdl 

 6213 - 6217  1413  

 2824  Pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit, kulit 
komposisi atau plastik 

   

  28241 Pakaian dari kulit atau kulit komposisi 4203.10  1411, 
1412  

  28242 Perlengkapan pakaian dari kulit atau dari kulit komposisi, 
kecuali sarung tangan olahraga 

4203.29 - .40  1413  

  28243 Pakaian dan perlengkapan pakaian dari plastik (termasuk 
sarung tangan) 

3926.20  1411, 
1412, 
1413, 
2220 

 2825 28250 Pakaian jadi dari kain kempa atau bukan tenunan; 

pakaian jadi dari kain tekstil yang diresapi atau dilapisi 
dengan plastik, karet atau material lainnya 

6113, 6210  1411, 
1412  

 2826  Topi dan tutup kepala   

  28261 Bentuk topi, badan dan tudung topi dari kain kempa; 
plateaux dan manchon dari kain kempa; model topi, 
dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai 
bahan 

6501, 6502  1413  
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  28262 Topi dan tutup kepala lainnya, dari kain kempa, atau 
dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai 

bahan, atau rajutan atau kaitan atau dibuat dari renda 
atau kain tekstil lainnya dalam lembaran; jaring rambut 

6504 - 6505  1413  

  28269 Tutup kepala lainnya kecuali tutup kepala dari karet atau 
plastik, tutup kepala pengaman dan tutup kepala 
asbestos; ikat kepala, pelapis topi, tutup topi, dasar topi, 
rangka topi, klep dan tali dagu, untuk tutup kepala 

6506.99, 6507  1413 

      

283   Kulit berbulu dan bulu tiruan yang disamak atau 
diolah; barang-barang terbuat daripadanya 
(kecuali tutup kepala) 

  

 2831 28310 Kulit berbulu disamak atau diolah 4302  1511 

 2832 28320 Pakaian, perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari 
kulit berbulu (kecuali tutup kepala) 

4303  1420 

 2833 28330 Bulu tiruan dan barang-barang yang terbuat daripadanya 
(kecuali tutup kepala) 

4304  1420 

      

Divisi   29   Kulit dan produk dari kulit; alas kaki   

291   Kulit disamak atau diolah; kulit komposisi   

 2911 29110 Kulit chamois; kulit paten dan kulit paten dilaminasi; kulit 
samak diberi logam 

4114  1511 

 2912 29120 Kulit lainnya, dari hewan atau binatang sejenis lembu 
atau kuda, tanpa bulu 

4104, 4107  1511 

 2913 29130 Kulit lainnya, tanpa bulu (termasuk kulit biri-biri, biri-biri 
muda, kambing atau kambing muda); kulit komposisi 
dengan bahan dasar dari kulit samak atau serat kulit 
samak 

4105, 4106, 4112, 
4113, 4115.10  

1511 

      

292   Koper, tas tangan dan sejenisnya; saddlery dan 

harness; barang lainnya dari kulit 

   

 2921 29210 Saddlery dan harness untuk semua macam binatang dari 
berbagai bahan 

4201  1512 

 2922 29220 Koper, tas tangan dan sejenisnya, dari kulit, kulit 

komposisi, lembaran plastik, bahan tekstil, serat 
vulkanisasi atau kertas karton; perangkat bepergian 

untuk keperluan rias pribadi, untuk menjahit atau untuk 
membersihkan sepatu atau pakaian 

4202, 9605  1512 

 2923 29230 Tali arloji, kecuali dari logam 9113.90  1512 

 2929 29290 Barang-barang lainnya dari kulit samak atau kulit 

komposisi (termasuk barang-barang dari jenis yang 
digunakan dalam mesin atau perangkat makanis atau 

untuk kegunaan teknik lainnya) ytdl 

4205  1512 

      

293   Alas kaki, dengan sol luar dan bagian atas dari 
karet atau plastik, atau bagian atas dari kulit atau 
bahan tekstil, selain alas kaki olahraga, alas kaki 
yang dilengkapi dengan logam pelindung jari dan 

berbagai alas kaki khusus 

  

 2931 29310 Alas kaki tahan air, dengan sol luar dan bagian atasnya 
dari karet atau plastik, selain alas kaki yang dilengkapi 
dengan logam pelindung jari 

6401.92 - .99  1520 
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 2932 29320 Alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet 
atau plastik, selain alas kaki tahan air atau alas kaki 
olahraga 

6402.20 - .99  1520 

 2933 29330 Alas kaki dengan bagian atas dari kulit, selain alas kaki 
olahraga, alas kaki yang dilengkapi dengan logam 
pelindung jari dan berbagai alas kaki khusus 

6403.51 - .99, 
6405.10 

1520 

 2934 29340 Alas kaki dengan bagian atas dari bahan tekstil, selain 

alas kaki olahraga 

6404.19, .20, 6405.20 1520 

      

294   Alas kaki olahraga, kecuali sepatu boot skating     

 2941 29410 Sepatu bot ski, sepatu bot papan luncur salju dan alas 
kaki ski untuk lintas alam 

6402.12, 6403.12  3230 

 2942 29420 Sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu 

latihan dan sejenisnya 

6404.11  1520 

 2949 29490 Alas kaki olahraga lainnya, kecuali sepatu bot skating 6402.19, 6403.19 1520  

      

295   Alas kaki lainnya, kecuali alas kaki asbestos, alas 

kaki kesehatan dan sepatu bot skating 

  

 2951 29510 Alas kaki yang dilengkapi dengan logam pelindung jari, 
kecuali yang tercakup dalam sub klas 29320 

6401.10, 6403.40 1520  

 2952 29520 Alas kaki dari kayu, berbagai alas kaki khusus dan alas 

kaki lainnya ytdl 

6403.20, 6405.90 1520  

      

296   Bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat 
dibuka, bantalan tumit dan barang-barang 
sejenis; pelindung kaki, pembalut kaki dan 

barang-barang sejenis, dan bagiannya 

  

 2960 29600 Bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas, 

bantalan tumit dan barang sejenisnya; pelindung kaki, 
pembalut kaki dan barang sejenisnya, serta bagiannya 

6406  1520, 
1629, 
2219, 
2220  

      

Seksi   3   Barang lainnya yang dapat diangkut, kecuali 
produk logam, mesin dan perlengkapannya 

    

Divisi   31   Produk dari kayu, gabus, jerami dan bahan 

anyaman 

    

311   Kayu, digergaji atau dibelah memanjang, diiris 
atau dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 mm; 
bantalan rel kereta api atau trem (cross-ties) dari 

kayu, tidak diresapi 

    

 3110 31100 Kayu, digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau 
dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 mm; bantalan rel 
kereta api atau trem (cross-ties) dari kayu, tidak diresapi 

4406.10, 4407 1610  

      

312   Kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau 
permukaannya; wol kayu; tepung kayu; kayu 
dalam bentuk keping atau pecahan kayu 

    

 3121 31210 Kayu, dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau 
permukaannya (termasuk strip dan frieze untuk lantai 

papan, tidak dirakit dan bermanik-manik serta diberi pola 
bentukan) 

4409  1610  
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 3122 31220 Wol kayu, tepung kayu 4405  1610  

 3123 31230 Kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu 4401.21, .22  1610  

      

313   Kayu kasar, termasuk yang diawetkan dengan cat, 
zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya; 

bantalan rel kereta api atau trem (cross-ties) dari 
kayu, diresapi 

  

 3131 31310 Kayu kasar, diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot 
atau bahan pengawet lainnya 

4403.10  1610  

 3132 31320 Bantalan rel kereta api atau trem (cross-ties) dari kayu, 

diresapi 

4406.90  1610  

 3133 31330 Kayu kasar lainnya (termasuk galah belahan dan tiang 
pancang) 

4404  1610  

      

314   Papan dan panel   

 3141 31410 Kayu lapis hanya terdiri dari lembaran kayu, kecuali dari 

bamboo 

4412.31 - .39  1621  

 3142 31420 Kayu lapis lainnya, panel veneer dan kayu yang 
dilaminasi  sejenis itu, kecuali dari bambu 

4412.94, .99  1621  

 3143 31430 Papan partikel dan papan sejenis dari kayu atau dari 
bahan yang mengandung lignin lainnya 

4410  1621  

 3144 31440 Papan fiber dari kayu atau bahan yang mengandung 
lignin lainnya 

4411  1621  

 3145 31450 Kayu lapis, panel veneer dan kayu yang dilaminasi 
semacam itu dari bambu 

4412.10  1621  

      

315   Lembaran veneer, lembaran kayu lapis; kayu yang 
dipadatkan 

   

 3151 31510 Lembaran veneer dan lembaran kayu lapis serta kayu 
yang digergaji memanjang lainnya, diiris atau dikuliti, 
dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm 

4408  1621  

 3152 31520 Kayu yang dipadatkan 4413  1621  

      

316   Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah 
dari kayu (termasuk panel kayu seluler, rakitan 
panel parquet, atap sirap dan shake) 

  

 3160 31600 Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari 

kayu (termasuk panel kayu seluler, rakitan panel parquet, 
atap sirap dan shake) 

4418  1622  

      

317   Peti, kotak, krat, drum dan pengema sejenisnya 

dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet 
kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; 

tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya 
dari pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu 
(termasuk stave) 

  

 3170 31700 Peti, kotak, krat, drum dan pengema sejenisnya dari 

kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan 
papan untuk muatan lainnya, dari kayu; tahang, tong, 
bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu 
dan bagiannya, dari kayu (termasuk stave) 

4415, 4416  1623  
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319   Produk lainnya dari kayu, barang dari gabus, 
bahan anyaman dan jerami 

   

 3191  Produk lainnya dari kayu   

  31911 Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan 
gagang sapu atau sikat dan gagangnya, acuan dan 
kelebut bot atau sepatu, dari kayu 

4417  1629  

  31912 Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu 4419  1629  

  31913 Tatakan kayu dan kayu bertatah, kotak untuk perhiasan 
atau barang tajam, dan barang semacam itu, dari kayu; 
patung dan ornamen lainnya, dari kayu 

4420  1629  

  31914 Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda 
semacam itu, dan barang lainnya dari kayu 

4414, 4421  1629  

 3192  Barang-barang dari gabus dan jerami atau bahan 

anyaman lainnya; keranjang dan barang anyaman 

    

  31921 Gabus alam, dikupas atau dibentuk bujur sangkar secara 
kasar, atau blok, pelat, lembaran atau strip; gabus 
pecahan, butiran atau gilingan; limbah gabus 

4501.90, 4502  1629  

  31922 Barang-barang dari gabus alam, gabus diaglomerasi dan 
barang daripadanya 

4503, 4504  1629  

  31923 Hasil produksi dari jerami, esparto atau bahan anyaman 

lainnya; keranjang dan barang anyaman 

4601, 4602  1629  

      

Divisi   32   Pulp, kertas dan produk kertas; barang cetakan 

dan barang-barang terkait 

   

321   Pulp, kertas dan kertas karton    

 3211  Pulp dari kayu atau bahan selulosa berserat lainnya    

  32111 Pulp kayu kimia, mutu larut 4702  1701  

  32112 Pulp kayu kimia, selain mutu larut 4703, 4704 1701  

  32113 Pulp kayu mekanik; pulp kayu semi-kimia; pulp dari 
bahan serat selulosa selain kayu 

4701, 4705, 4706  1701  

 3212  Kertas koran, kertas buatan tangan dan kertas dan kertas 
karton tidak dilapisi lainnya dari jenis yang digunakan 
untuk keperluan grafik, dan kertas untuk stok punch card 
dan punch tape 

  

  32121 Kertas koran 4801  1701  

  32122 Kertas dan kertas karton buatan tangan 4802.10  1701  

  32129 Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dari jenis 
yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau 

keperluan grafik lainnya dan kertas untuk stok punch 

card dan punch tape 

4802.20 - .69  1701  

 3213  Kertas tisu toilet, kraftliner yang tidak dilapisi dan kertas 
dan kertas karton yang tidak dilapisi lainnya, berbagai 
jenis kertas lainnya 

  

  32131 Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas 
handuk atau kertas serbet dan kertas yang sejenis, 
gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa 

4803  1701  

  32132 Kraftliner, tidak dilapisi 4804.11, .19  1701  

  32133 Kertas dan kertas karton kraft lainnya yang tidak dilapisi; 

kertas kraft untuk kantong, dikisutkan atau dikerutkan 

4804.21 - .59, 
4808.20 

1701  

  32134 Kertas beralur, termasuk beralur jerami dan beralur semi-
kimia 

4805.11 - .19  1701  
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  32135 Testliner (karton liner daur ulang) 4805.24, .25  1701  

  32136 Kertas bungkus sulfit, kertas dan kertas karton saring, 
kertas dan kertas karton kempa lainnya; kertas sigaret 
yang tidak dipotong menurut ukuran atau dalam bentuk 
buklet serta tabung 

4805.30 - .93, 
4813.90 

1701  

  32137 Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan 
kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau 
kertas bening lainnya 

4806  1701  

 3214  Kertas dan kertas karton yang diproses    

  32141 Kertas dan kertas karton komposit, permukaannya tidak 

dilapisi atau diresapi 

4807  1701  

  32142 Kertas dan kertas karton, dikisutkan, dikerutkan, diembos 
atau diperforasi ytdl 

4808.30, .90  1701  

  32143 Kertas dan kertas karton dilapisi dengan kaolin atau 
dengan zat anorganik lainnya 

4810  1701  

  32149 Kertas dan kertas karton lainnya, gumpalan selulosa dan 
web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, diberi perekat 

atau adesif, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau 
dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran 

4809, 4811  1701  

 3215  Kertas dan kertas karton bergelombang serta kemasan 
dari kertas dan kertas karton 

   

  32151 Kertas dan kertas karton bergelombang  4808.10  1702  

  32152 Kantong dan tas dari kertas 4819.30, .40  1702  

  32153 Kardus, kotak, peti, record sleeve dan kemasan lainnya 

dari kertas (kecuali tas), kertas karton, gumpalan 
selulosa atau web dari serat selulosa, kotak arsip, talam 
surati, dan barang serupa, dari kertas atau kertas karton 
dari jenis yang digunakan di kantor, toko atau sejenisnya 

4819.10, .20, .50, .60 1702  

 3219  Produk dari kertas dan kertas karton yang lainnya     

  32191 Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas copy atau 
kertas transfer lainnya, tidak dalam ukuran besar; stensil 
duplikator dan pelat offset, dari kertas 

4816  1709  

  32192 Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu 
korespondensi dari kertas atau kertas karton; kotak, 

kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas 
atau kertas karton, berisi kertas surat 

4817  1709  

  32193 Kertas toilet, saputangan, handuk, serbet, popok bayi, 
tampon, dan barang keperluan rumah tangga sejenisnya, 
barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan 
aksesori pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan 
selulosa atau web serat selulosa 

4818  1709  

  32194 Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, kertas 
transparansi untuk jendela 

4814  1709  

  32195 Penutup dinding dari tekstil 5905  1709  

  32197 Label dari kertas atau kertas karton 4821  1709  

  32198 Block, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas 4812  1709  

  32199 Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat 
selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; 
kertas sigaret, dalam buklet atau tabung, atau dalam 

gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm; barang 
lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan 

selulosa atau web serat selulosa 

4813.10, .20, 4822, 

4823.20 - .90  

1709  
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322   Buku, cetakan    

 3221 32210 Buku pendidikan, cetakan 4901.10*, .99*  5811  

 3222 32220 Buku referensi umum, cetakan 4901.10*, .91, .99*, 
4905.91  

5811  

 3223 32230 Direktori, cetakan 4901.10*, .99*  5812  

 3229  Buku lainnya, cetakan   

  32291 Buku profesional, teknik dan buku-buku ilmiah, cetakan 4901.10*, .99*  5811  

  32292 Buku anak-anak, cetakan 4901.10*, .99*, 4903 5811  

  32299 Buku-buku lainnya ytdl, cetakan 4901.10*, .99*  5811  

      

323   Surat kabar dan majalah berkala, harian, cetakan   

 3230 32300 Surat kabar dan majalah berkala, harian, cetakan 4902.10  5813  

      

324   Surat kabar dan majalah berkala, selain harian, 
cetakan 

  

 3241 32410 Surat kabar dan majalah berkala untuk umum, selain 
harian, cetakan 

4902.90*  5813  

 3242 32420 Surat kabar dan majalah berkala untuk kalangan bisnis, 

profesional atau akademisi, selain harian, cetakan 

4902.90*  5813  

 3249 32490 Surat kabar dan majalah berkala lainnya, selain harian, 
cetakan 

4902.90*  5813  

      

325   Peta cetakan; buku musik, cetakan atau dalam 
bentuk manuskrip, kartu pos, kartu ucapan, 

gambar dan rancangan 

  

 3251  Peta dan peta hidrografi atau peta semacamnya 

(termasuk peta dinding, peta topografi dan bola dunia), 
cetakan, selain dalam bentuk buku 

    

  32511 Peta dan peta hidrografi atau peta semacamnya 

(termasuk peta dinding, peta topografi dan peta bola 
dunia), cetakan, selain dalam bentuk buku 

4905.99  5811  

  32512 Globe/bola dunia 4905.10  3290  

 3252 32520 Buku musik, cetakan atau dalam bentuk manuskrip 4904  5920  

 3253 32530 Kartu pos cetakan atau diberi gambar; kartu atau pesan  

ucapan selamat pribadi, dengan atau tanpa amplop atau 
hiasan 

4909  5819  

 3254 32540 Gambar, desain dan foto cetakan 4911.91  5819  

 3255 32550 Rancangan dan gambar untuk arsitektur, permesinan, 

industri, perdagangan, topografi atau keperluan 
semacam itu, asli buatan tangan; teks tulisan tangan; 

reproduksi fotografi dan karbon copy dari barang-barang 
tersebut 

4906  7110  

      

326   Perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat 

saham, brosur dan leaflet, bahan iklan dan barang 
cetakan lainnya 

  

 3261 32610 Perangko, materai atau perangko semacam itu yang 
belum digunakan; kertas materai; formulir cek; uang 
kertas, sertifikat saham, andil atau obligasi dan dokumen 
kepemilikan semacamnya 

4907  5310, 
6411  

 3262 32620 Bahan iklan dagang, katalog komersial dan sejenisnya 4911.10  5819  

 3263 32630 Gambar tempel (decalcomania) dan kalender cetak 4908, 4910 5819  
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 3269 32690 Barang cetakan lainnya 4911.99  1811  

      

327   Buku daftar, buku kas, buku catatan,blok kertas 
surat, buku harian dan barang semacam itu, blok 

kertas isap, penjilid, penyimpan berkas, formulir 
dan barang tulis-menulis lainnya, dari kertas atau 

kertas karton 

   

 3270 32700 Buku daftar, buku kas, buku catatan, blok kertas surat, 

buku harian dan barang semacam itu, blok kertas isap, 
penjilid, penyimpan berkas, formulir dan barang tulis-
menulis lainnya, dari kertas atau kertas karton 

4820  1709  

      

328   Jenis composed, preparat pelat atau silinder 

cetakan, batu litograf impressed atau media 
impressed lain yang digunakan dalam pencetakan 

   

 3280 32800 Jenis composed, preparat pelat atau silinder cetakan, 

batu litograf impressed atau media impressed lain yang 
digunakan dalam pencetakan 

8442.50  1812  

      

Divisi   33   Produk oven kokas, produk olahan petroleum, 

bahan bakar nuklir 

  

331   Kokas dan semi-kokas dari batubara, dari lignit 
atau dari tanah gemuk; retort carbon 

  

 3310 33100 Kokas dan semi-kokas dari batubara, dari lignit atau dari 

tanah gemuk; retort carbon 

2704  1910  

      

332   Ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari 
tanah gemuk, dan ter mineral lainnya 

  

 3320 33200 Ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah 
gemuk, dan ter mineral lainnya 

2706  1910  

      

333   Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari 
mineral yang mengandung bitumen, selain 
mentah; preparat ytdl yang mengandung bitumen 
70% atau lebih menurut beratnya, sehingga 
minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat 
tersebut 

  

 3331 33310 Bahan bakar motor (gasolene), termasuk bahan bakar 
pesawat terbang 

2710.11*  1921  

 3332 33320 Bahan bakar jet jenis gasolene 2710.11*  1921  

 3333 33330 Minyak petroleum ringan dan minyak ringan lainnya yang 
diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain 
mentah); preparat ringan ytdl yang mengandung minyak 
petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral yang 
mengandung bitumen (selain mentah) tidak kurang dari 
70% menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur 
dasar dari preparat tersebut 

2710.11*  1921  

 3334  Kerosin dan bahan bakar jet jenis kerosin    

  33341 Kerosin 2710.19*  1921  

  33342 Bahan bakar jet jenis kerosin 2710.19*  1921  

 3335 33350 Minyak petroleum medium dan minyak medium lainnya 
yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen 
(bukan kerosin), selain mentah; preparat medium ytdl 
yang mengandung minyak petroleum atau minyak yang 

2710.19*  1921  
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diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen (selain 
mentah) tidak kurang dari 70% menurut beratnya, 
minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut 

 3336 33360 Minyak gas 2710.19*  1921  

 3337 33370 Minyak bahan bakar ytdl 2710.19*  1921  

 3338 33380 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari 
mineral yang mengandung bitumen untuk pelumas, 
minyak petroleum berat dan minyak berat lainnya yang 
diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen (selain 
mentah), dan preparat berat ytdl yang mengandung 
minyak petroleum atau minyak yang mengandung 

bitumen (selain mentrah) tidak kurang dari 70% menurut 
beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari 

preparat tersebut 

2710.19*  1921  

      

334   Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, 
kecuali gas alam 

   

 3341 33410 Propana dan butana, dicairkan 2711.12, .13  1921  

 3342 33420 Etilena, propilena, butilena, butadiena dan gas petroleum 
atau gas hidrokarbon lainnya, kecuali gas alam 

2711.14, .19, .29 1921  

      

335   Jeli petroleum, malam parafin, malam petroleum 

micro- crystalline, slack wax, ozokerit, malam 
lignit, malam tanah gemuk, malam mineral 

lainnya, dan produk sejenisnya; kokas petroleum, 

bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak 
petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari 

mineral yang mengandung bitumen 

   

 3350 33500 Jeli petroleum, malam parafin, malam petroleum micro- 
crystalline, slack wax, ozokerit, malam lignit, malam 

tanah gemuk, malam mineral lainnya, dan produk 
sejenisnya; kokas petroleum, bitumen petroleum dan 
residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak 
yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen 

2712, 2713  1929  

      

336   Unsur radioaktif dan isotop serta senyawanya; 
paduan, dispersi, produk keramik dan campuran 

yang mengandung unsur ini, isotop atau 
senyawanya; residu radioaktif 

  

 3361 33610 Uranium alam dan senyawanya; paduan, dispersi, produk 
keramik dan campuran yang mengandung uranium alam 
dan senyawanya 

2844.10  2011  

 3362 33620 Uranium yang diperkaya dengan U235 dan senyawanya; 
plutonium dan senyawanya; paduan, dispersi, produk 
keramik dan campuran yang mengandung uranium yang 

diperkaya dengan U235, plutonium atau senyawa dari 
produk ini 

2844.20  2011  

 3363 33630 Uranium dipisahkan dari U235 dan senyawanya; torium 
dan senyawanya; paduan, dispersi, produk keramik dan 

campuran yang mengandung uranium yang dipisahkan 
dari U235, torium atau senyawa dari produk ini 

2844.30  2011  

 3369 33690 Unsur radioaktif dan isotop serta senyawa lainnya; 
paduan, dispersi, produk keramik dan campuran yang 
mengandung unsur ini, isotop atau senyawanya; residu 

radioaktif 

2844.40  2011  
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337   Elemen bahan bakar (cartridges), untuk atau dari 
reaktor nuklir 

  

 3371 33710 Elemen bahan bakar (cartridges), non radiasi, untuk 
reaktor nuklir 

8401.30  2011  

 3372 33720 Unsur bahan bakar dari reaktor nuklir (cartridges) bekas 
pakai (telah disinari) 

2844.50  3510  

      

Divisi   34   Kimia dasar   

341   Kimia dasar organik   

 3411 34110 Hidrokarbon dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi 
atau nitrosasinya 

2901 - 2904  2011  

 3412 34120 Asam lemak monokarboksilat industry; minyak asam dari 
pemurnian 

3823.11 - .19 2011  

 3413  Alkohol, fenol, fenol-alkohol, dan turunan halogenasi, 
sulfonasi, nitrasi atau nitrasasinya; alkohol lemak industri 

  

  34131 Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun 
kadarnya 

2207.20  2011  

  34139 Alkohol, fenol, fenol-alkohol lainnya, dan turunan 
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya; alkohol 

lemak industri 

2905.11 - .44, 
2905.49 - 2908, 
3823.70  

2011  

 3414 34140 Asam karbosilat dan anhidrida, halida, peroksida dan 
asam peroksinya serta turunan halogenasi, sulfonasi, 

nitrasi atau nitrosasinya, kecuali asam salisilat dan 
garamnya serta ester atau garamnya 

2915 - 2917, 2918.11 
- .19, .29 - .99  

2011  

 3415 34150 Senyawa berfungsi amine; senyawa amino berfungsi 
oksigen, kecuali lisin dan ester serta garamnya dan asam 
glutamat serta garamnya; ureine dan turunan serta 
garamnya; senyawa fungsi karboksimida dan senyawa 
imina; senyawa fungsi nitrit; senyawa diazo-, azo- atau 

azoksi; turunan organik dari hidrazin atau dari 
hidroksilamina; senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya 

2921, 2922.11 - .39, 
.43, .44, .49, .50, 
2924.21, 2925 - 2929, 
3102.50  

2011  

  3416 34160 Senyawa organo-belerang dan senyawa organo 
anorganik lainnya; senyawa heterosiklik, ytdl; asam 

nukleat dan garamnya 

2930, 2931, 2932.11 -
.19, .21, .91 - .99, 
2933.29 - .49, .61, 
.71 - .99, 2934.10, 
.20, .91 - .99  

2011 

  3417 34170 Eter, alkohol peroksida, eter peroksida, epoksida, asetal 
dan hemiasetal, serta turunan halogenasi, sulfonasi, 
nitrasi atau nitrosasinya; senyawa berfungsi aldehida; 
senyawa berfungsi keton dan senyawa berfungsi kinon; 
enzim; enzim olahan ytdl; senyawa organik ytdl 

2909 - 2914, 2942, 
3507  

2011 

  3418 34180 Ester fosfat dan garamnya atau ester dari asam 

anorganik lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen 
halida) dan garamnya; serta turunan halogenasi, 

sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya 

2919, 2920  2011 

      

342     Kimia dasar anorganik, ytdl     

  3421 34210 Hidrogen, nitrogen, oksigen, karbondioksida dan gas 

mulia; senyawa oksigen anorganik dari non logam, ytdl 

2804.10 - .40, 
2811.21 .29  

2011 

  3422 34220 Seng oksida; seng peroksida; kromium oksida dan 
kromium hidroksida; mangan dioksida; besi oksida dan 
besi hidroksida; tanah warna; kobalt oksida dan kobalt 
hidroksida; titanium oksida; timbal oksida; timbal merah 
dan timbal oranye; basa anorganik ytdl; logam oksida, 
logam hidroksida dan logam peroksida ytdl, kecuali 
merkuri 

2817, 2819 - 2824 
2825.20 - .90  

2011 
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  3423   Unsur kimia ytdl; asam anorganik, senyawa oksigen 
anorganik dari boron, silikon dan karbon; halogen atau 
senyawa belerang non-logam; sodium hidroksida; 
hidroksida dan peroksida dari magnesium; oksida, 
hidroksida dan peroksida dari strontium atau barium; 
aluminium hidroksida; hydrozine dan hidroksilamin serta 

garam anorganiknya 

    

    34231 Unsur kimia ytdl; asam anorganik kecuali asam fosfat, 
asam nitrat, asam sulfonitrat; senyawa oksigen anorganik 

dari boron, silikon dan karbon; halogen atau senyawa 
belerang non-logam; sodium hidroksida; hidroksida dan 

peroksida dari magnesium; oksida, hidroksida dan 
peroksida dari strontium atau barium; aluminium 
hidroksida; hydrozine dan hidroksilamin serta garam 
anorganiknya 

2801 - 2803, 2804.50 
- .90, 2805 - 2807, 

2809.10, 2810, 
2811.11, .19, .22, 
2812, 2813, 2815, 
2816, 2818.30, 
2825.1 

2011 

    34232 Asam fosfat 2809.20 2011 

    34233 Asam nitrat, asam sulfonitrat 2808  2012 

  3424 34240 Triammonium fosfat; garam dan garam peroksi dari asam 
anorganik dan logam, ytdl 

2826, 2827.20 - .60, 
2828 - 2833, 2834.29, 

2835.10, .22 - .39, 
2836 

2011 

  3425 34250 Garam dari asam oksometalik atau peroksometalik; 
logam mulia koloidal dan senyawanya; senyawa 

anorganik dan organik dari merkuri; bahan kimia 
anorganik lainnya ytdl; udara tekan; amalgam 

2841, 2843, 2852, 

2853 

2011 

  3426 34260 Isotop ytdl dan senyawa daripadanya (termasuk heavy 
water) 

2845 2011 

  3427 34270 Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks; fulminat, 
sianat dan tiosianat; silikat, borat; perborat 

2837 - 2840, 2842 2011 

  3428 34280 Hidrogen peroksida; fosfida; karbida; hidrida, nitrida, 
azida, silisida dan borida 

2847 - 2850 2011 

  3429 34290 Senyawa dari logam tanah langka, dari itrium atau dari 
skandium 

2846 2011 

      

343     Ekstrak penyamak atau pencelupan; tanin dan 
turunannya; zat pewarna ytdl 

    

  3431 34310 Bahan pewarna organik sintetis dan preparat yang dibuat 
daripadanya; produk organik sintetis dari jenis  yang 

digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau 

sebagai luminofor; lak warna dan preparat yang dibuat 
daripadanya 

3204, 3205 2011 

  3432 34320 Ekstrak penyamak dari bahan nabati; tanin dan garam, 
eter, ester serta turunannya; bahan pewarna dari nabati 
atau hewani, kecuali warna hitam hewani; preparat yang 
berasal dari bahan pewarna nabati dan hewani 

3201, 3203 2011 

  3433 34330 Zat penyamak organik sintetis; zat penyamak anorganik; 

preparat penyamak; preparat yang mengandung enzim 
untuk penyamakan pendahuluan 

3202 2011 

  3434 34340 Bahan pewarna ytdl; produk anorganik dari jenis yang 

digunakan sebagai luminofor 

3206 2011 
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344     Produk mineral alam aktif; jelaga hewani; minyak 
tall; minyak yang mengandung terpena yang 

dihasilkan dari pengolahan kayu jenis konifera; 
dipentena mentah; para-simena mentah; minyak 

cemara; asam rosin dan asam damar, serta 
turunannya; spirit rosin dan minyak rosin; rum 

gum; ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; 
nafta kayu; pek nabati; pek untuk pabrik bir 

    

  3440 34400 Produk mineral alam aktif; jelaga hewani; minyak tall; 

minyak yang mengandung terpena yang dihasilkan dari 
pengolahan kayu jenis konifera; dipentena mentah; para-

simena mentah; minyak cemara; asam rosin dan asam 
damar, serta turunannya; spirit rosin dan minyak rosin; 

rum gum; ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; nafta 
kayu; pek nabati; pek untuk pabrik bir 

3802.90, 3803, 3805 -
3807 

2011 

      

345     Berbagai produk kimia dasar     

  3451 34510 Arang kayu 4402 0220, 
2011 

  3452 34520 Belerang, kecuali belerang sublimasi, belerang hasil 

endapan dan belerang koloidal 

2503.00  2011 

  3453 34530 Pirit besi panggang 2601.20  2011 

  3454 34540 Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batubara 

bersuhu tinggi, dan produk serupa; pek dan pek kokas, 
diperoleh dari ter mineral 

2707, 2708  2011 

  3455 34550 Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, 
dimodifikasi secara kimia, kecuali yang dihidrogenasi, 

diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinized; 
campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari 

lemak atau minyak hewani atau nabati 

1518 2029 

  3456 34560 Batu mulia atau semi mulia sintetik atau direkonstruksi, 
tidak dikerjakan 

7104.10, .20 2399 

  3457 34570 Gliserol 1520, 2905.45 2011, 
2023 

      

346     Pupuk dan pestisida     

  3461   Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen     

    34611 Urea 3102.10  2012  

    34612 Amonium sulfat 3102.21  2012  

    34613 Amonium nitrat 3102.30  2012  

    34614 Garam ganda dan campuran dari kalsium nitrat dan 
amonium nitrat 

3102.60  2012  

    34615 Campuran dari amonium nitrat dengan kalsium karbonat 
atau zat anorganik bukan penyubur lainnya 

3102.40  2012  

    34619 Pupuk yang mengandung nitrogen dan campuran 
lainnya, ytdl 

3102.29, .80, .90  2012  

  3462   Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat     

    34621 Superfosfat 3103.10  2012 

    34629 Pupuk yang mengandung fosfat lainnya, ytdl 3103.90  2012 

  3463   Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium     

    34631 Kalium klorida (muriate dari garam abu) 3104.20  2012  

    34632 Kalium sulfat (sulfat dari garam abu) 3104.30  2012  

    34639 Karnalit, silvit dan pupuk kalium lainnya, ytdl 3104.90  0891, 
2012  
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  3464   Pupuk mineral atau kimia mengandung setidaknya dua 
nutrisi dari nitrogen, fosfat dan kalium 

    

    34641 Pupuk yang mengandung tiga nutrisi: nitrogen, fosfor 

dan kalium 

3105.20  2012  

    34642 Diamonium hidrogenortofosfat (diammonium fosfat) 3105.30  2012  

    34643 Monoamonium fosfat 3105.40 2012  

    34644 Pupuk yang mengandung dua nutrisi: nitrogen dan fosfor 3105.51, .59  2012  

    34645 Pupuk yang mengandung dua nutrisi: fosfor dan kalium  3105.60  2012  

    34646 Kalium nitrat 2834.21  2012  

    34649 Pupuk mineral atau kimia lainnya mengandung 
setidaknya dua nutrisi (nitrogen, fosfat, kalium), ytdl 

3105.90  2012  

  3465   Pupuk lainnya     

    34651 Amonia, anhidrat 2814.10  2012  

    34652 Amonia, dalam larutan air 2814.20  2012  

    34653 Amonium klorida; nitrit 2827.10, 2834.10  2012  

    34654 Kotoran hewan yang digunakan untuk pupuk 

kandang/pupuk dan preparat bahan bakar 

3101  0141, 
0142, 
0143, 
0144, 
0145, 

0146, 
0149, 
0891  

    34659 Pupuk, ytdl 3105.10  2012  

  3466   Insektisida, fungisida, herbisida dan desinfektan     

    34661 Insektisida 3808.91  2021 

    34662 Fungisida 3808.92  2021 

    34663 Herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur 
pertumbuhan tanaman 

3808.93  2021  

    34664 Desinfektan 3808.94  2021  

    34666 Pestisida berbahaya 3808.50  2021  

    34669 Insektisida, fungisida, herbisida dan desinfektan lainnya 3808.99  2021  

      

347     Plastik dalam bentuk asal     

  3471 34710 Polimer dari etilena, dalam bentuk asal 3901  2013  

  3472 34720 Polimer stirena, dalam bentuk asal 3903  2013  

  3473 34730 Polimer dari vinil klorida atau dari halogenasi olefin 
lainnya, dalam bentuk asal 

3904  2013  

  3474 34740 Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam 
bentuk asal; polikarbonat, resin alkid, polialil ester dan 

poliester lainnya, dalam bentuk asal 

3907  2013  

  3479 34790 Plastik lainnya dalam bentuk asal; penukar ion 3902, 3905, 3906 
3908 - 3914  

2013 

      

348     Karet sintetik dan factice yang diperoleh dari 
minyak, dan campurannya dengan karet alam dan 
getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau 

pelat, lembaran atau strip 

   

  3480 34800 Karet sintetik dan factisc yang diperoleh dari minyak, dan 
campurannya dengan karet alam dan getah alam 

semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran 
atau strip 

4002 2013  
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Divisi   35     Produk kimia lainnya; serat buatan     

351     Cat dan pernis dan produk-produk terkait; 
pewarna untuk karya seni; tinta 

    

  3511 35110 Cat dan pernis dan produk-produk terkait 3207 - 3212, 3214, 
3814  

2022  

  3512 35120 Pewarna untuk karya seni atau lukisan papan petunjuk, 
tinta yang dimodifikasi, untuk seni dan sejenisnya 

3213  2022 

  3513 35130 Tinta cetak 3215.11, .19 2022  

  3514 35140 Tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya 3215.90  2029  

      

352     Produk farmasi     

  3521 35210 Asam salisilat dan garam serta esternya 2918.21 - .23  2101  

  3522 35220 Lisin dan esternya serta garamnya; asam glutamat dan 
garamnya; garam dan hidroksida ammonium kuarterner; 
lesitin dan fosfoaminolipid lainnya; amida asiklik dan 
turunannya serta garamnya; amida siklik (kecuali ureine) 
dan turunannya serta garamnya 

2922.41, .42, 2923, 
2924.11 - .19, .23 - 
.29 

2011  

  3523 35230 Lakton ytdl, senyawa heterosiklik dengan hetero atom 
nitrogen, mengandung cincin pirazola tidak menyatu, 

cicin pirimidin, cincin piperazin, cincin triazina tidak 
menyatu atau sistem cincin fenotiazin yang tidak 

disatukan lebih lanjut, hydantion dan turunannya; 
sulfonamide 

2932.29, 2933.11, 
.19,.21, .52 - .59, .69, 
2934.30, 2935  

2011 

  3524 35240 Gula, murni secara kimia ytdl; gula eter dan gula ester 
serta garamnya, ytdl 

2940  2101  

  3525 35250 Provitamin, vitamin dan hormone; glikosida dan alkaloid 
nabati serta garamnya, eter dan ester dan turunan 
lainnya; antibiotik 

2936 - 2939, 2941  2101 

  3526 35260 Obat-obatan, untuk keperluan terapeutik atau profilaktik 3003, 3004  2101 

  3527 35270 Produk farmasi lainnya 3001, 3002, 3005, 
3006.20, .30, .60  

2102 

  3529 35290 Barang lainnya untuk keperluan medis atau bedah 3006.10, .40, .50, .70  2101, 
3250  

      

353     Sabun, preparat pembersih, parfum dan preparat 
rias 

    

  3531 35310 Bahan aktif permukaan organik, kecuali sabun 3402.11 - .19  2023  

  3532   Sabun dan deterjen, parfum dan preparat rias   

    35321 Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik 

yang digunakan sebagai sabun; kertas, gumpalan, kain 
kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi 

dengan sabun atau deterjen  

3401  2023  

    35322 Deterjen dan preparat untuk mencuci 3402.20, .90  2023  

    35323 Parfum dan preparat  rias  3303 - 3306, 3307.10, 
.30, .90  

2023  

  3533   Preparat pembersih dan polishing     

    35331 Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan 3307.41, .49  2023  

    35332 Malam tiruan dan malam olahan 3404  2023  

    35333 Poles dan krim, untuk alas kaki, perabotan, lantai, 
coachwork, kaca atau logam 

3405.10 - .30, .90 2023  

    35334 Pasta dan bubuk penggosok serta preparat penggosok 

lainnya 

3405.40  2023  
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354     Produk kimia ytdl     

  3541 35410 Minyak atsiri dan konsentratnya, hasil sulingan dan 
larutan yang mengandung air daripadanya; resinoida; 

produk sertaan bersifat terpena pada proses 
penghilangan terpena dari minyak atsiri; campuran dari 

berbagai zat bau-bauan dari jenis yang digunakan 
sebagai bahan baku industry 

3301, 3302  2029  

  3542 35420 Perekat dan gelatin, pepton dan turunannya, serta 

produk-produk terkait; kaseinat dan turunan kasein 
lainnya; albuminat dan turunan albumin lainnya 

3501.90, 3502.20, 
.90, 3503, 3504, 
3505.20, 3506  

2029  

  3543 35430 Preparat pelumas dan preparat dari jenis yang digunakan 

untuk meminyaki atau melumasi bahan, kecuali 
petroleum; olahan aditif untuk minyak mineral; cairan 
olahan untuk transmisi hodrolik, kecuali petroleum; 
preparat anti-beku dan olahan cairan untuk 
menghilangkan es 

3403, 3811, 3819, 
3820  

2029  

  3544 35440 Pasta untuk model; "malam untuk gigi" atau “kompon 
untuk membuat cetakan gigi”; preparat lainnya yang 

digunakan dalam kedokteran gigi dengan dasar plaster; 
preparat dan bahan pengisi alat pemadam kebakaran; 

granat pemadam kebakaran yang sudah diisi; media 
kultur olahan untuk pengembangan dan perawatan mikro 
organisme dan sel tumbuhan, manusia atau hewan; 

reagen diagnosa atau laboratorium komposit ytdl 

3407, 3813, 
3821,3822  

2029, 
3250  

  3545 35450 Bahan peledak olahan; sekering pengaman; sekering 
peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyala; 

detonator listrik 

3601 - 3603  2029  

  3546 35460 Barang piroteknik 3604  2029  

  3547 35470 Unsur dan senyawa kimia yang diolah untuk digunakan 
dalam elektronik 

3818  2029  

  3549 35490 Produk kimia lainnya ytdl 3802.10, 3809, 3810, 

3812, 3815, 3817, 
3824.10 - .40, .60 - 
.90 

2029  

      

355     Serat buatan    

  3551 35510 Tow filamen sintetik dan serat staple, tidak digaruk atau 
disisir 

5501, 5503  2030  

  3552 35520 Benang filamen sintetik (kecuali benang jahit dan benang 
rangkap atau dibentuk kabel), tidak disiapkan untuk 
penjualan eceran 

5402.11 - .59  2030  

  3553 35530 Monofilamen sintetik dan strip 5404  2030  

  3554 35540 Tow filamen tiruan dan serat staple, tidak digaruk atau 

disisir 

5502, 5504  2030  

  3555 35550 Benang filamen tiruan (kecuali benang jahit dan benang 
rangkap atau dibentuk kabel), tidak disiapkan untuk 

penjualan eceran 

5403.10 - .39  2030  

  3556 35560 Monofilamen tiruan dan strip 5405  2030  

      

Divisi   36     Produk karet dan plastik     

361     Karet ban dan tabung     

  3611   Ban baru bertekanan, ban dalam, ban padat atau 
bantalan, telapak ban yang dapat dipertukarkan, 
pelindung ban dan 'camel back", dari karet 

    

    36111 Ban baru bertekanan, dari karet, dari jenis yang 
digunakan pada mobil 

4011.10  2211  
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    36112 Ban baru bertekanan, dari karet, dari jenis yang 
digunakan pada sepeda motor atau sepeda 

4011.40, .50  2211  

    36113 Ban baru bertekanan lainnya, dari karet 4011.20, .30, .61 - 
.99  

2211  

    36114 Ban dalam, ban padat atau bantalan, telapak ban, dan 

ban pelindung dari karet yang dapat dipertukarkan 

4012.90, 4013  2211  

    36115 Jalur "camel-back" untuk vulkanisir ban karet 4006.10  2211  

  3612 36120 Ban vulkanisir bertekanan, dari karet 4012.11 - .19  2211  

      

362     Produk karet lainnya     

  3621 36210 Reklamasi karet 4003  3830 

  3622 36220 Karet campuran tidak divulkanisasi, dalam bentuk dasar 
atau dalam pelat, lembaran atau jalur; karet tidak 
divulkanisasi dalam bentuk selain bentuk dasar atau 
pelat, lembaran atau jalur (kecuali jalur camel untuk ban 
karet bekas);  barang-barang dari karet yang tidak 

divulkanisasi; benang, tali, pelat, lembaran, jalur, batang 
dan bentuk profil, dari karet yang divulkanisasi selain 

karet keras 

4005, 4006.90, 4007, 
4008  

2219 

  3623 36230 Tabung, pipa dan selang dari  karet divulkanisasi selain 

karet keras 

4009  2219  

  3624 36240 Ban atau belting pengangkut atau penggerak, dari karet 
divulkanisasi 

4010  2219  

  3625 36250 Kain tekstil berkaret, kecuali kain tali ban 5906  2219  

  3626 36260 Barang-barang pakaian dan perlengkapan pakaian 
(termasuk sarung tangan) dari karet yang divulkanisasi 

selain karet keras 

4015  2219  

  3627 36270 Barang dari karet yang divulkanisasi ytdl; karet keras; 
barang dari karet keras 

4014, 4016, 4017  2219  

      

363     Semi-manufaktur dari plastik     

  3631 36310 Monofilamen yang setiap penampang silangnya melebihi 
1 mm, berbentuk batang kecil, stik dan profil, dari plastik 

3916  2221  

  3632 36320 Tabung, pipa dan selang, dan alat kelengkapan, dari 
plastik 

3917  2221  

  3633 36330 Pelat, lembaran, film, foil dan strip, dari plastik, tidak 
berperekat, tidak berpori dan tidak diperkuat, dilaminasi, 
diperkuat atau digabung dengan cara semacam itu 
dengan bahan lainnya 

3920  2229  

  3639 36390 Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik 3921  2229  

      

364     Produk kemasan dari plastik   

  3641 36410 Kantong dan karung, dari plastik 3923.21, .29  2222  

  3649 36490 Wadah lainnya untuk mengangkut atau mengemas 

barang, dari plastik; sumbat, tutup, tudung dan penutup 
lainnya, dari plastik 

3923.10, .30 - .90  2222  

      

369     Produk plastik lainnya    

  3691 36910 Penutup lantai dari plastik, gulungan atau dalam bentuk 
ubin; penutup dinding atau langit-langit dari plastik 

3918  2229  

  3692 36920 Pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih 
lainnya berperekat, dari plastik 

3919  2229  
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  3693 36930 Bak mandi, wastafe, mangkuk dan penutup kloset, tangki 
air penyiram dan perlengkapan saniter semacam itu, dari 
plastik 

3922  2229  

  3694 36940 Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah 
tangga lainnya dan peralatan toilet, dari plastik 

3924  2229  

  3695 36950 Perangkat bangunan dari plastik ytdl 3925  2229  

  3696 36960 Bagian-bagian dari lampu ytdl, alat kelengkapan 
penerangan, tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan 
sejenisnya, dari plastik 

9405.92  2229  

  3697   Tutup kepala pengaman; tutup kepala lainnya dari karet 
atau plastik 

    

    36971 Tutup kepala pengaman 6506.10  3290  

    36972 Tutup kepala lainnya dari karet atau plastik 6506.91  2219, 
2229  

  3698 36980 Alat kelengkapan pengisolasi listrik dari plastik 8547.20  2229  

  3699 36990 Perlengkapan dari plastik ytdl 3006.91, 3926.10, .30 
-.90  

2229  

      

Divisi   37     Kaca dan produk kaca serta produk bukan logam 

lainnya, ytdl 

    

371     Kaca dan produk kaca      

  3711   Kaca, kaca flat dan kaca padat atau kaca tuang yang 

belum diolah untuk konstruksi; kaca cermin 

    

    37111 Kaca dalam bentuk gumpalan, dalam bentuk bola 
(kecuali mikrosfir), batang atau tabung, yang belum 

diolah; sisaan dan potongan dari kaca 

7001, 7002  2311  

    37112 Kaca tuang, giling, tarik, tiup, dalam lembaran, yang 
belum diolah 

7003, 7004  2311  

    37113 Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau 

dipoles, dalam lembaran 

7005  2311  

    37114 Kaca dalam lembaran, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, 
diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi 
tidak dibingkai, dan lain-lain 

7006  2311  

    37115 Kaca pengaman 7007  2311  

    37116 Kaca cermin, kaca dinding isolasi berlapis 7008, 7009  2311  

    37117 Paving blok, batu bata, ubin dan barang lainnya dari kaca 
padat atau kaca tuang, dari jenis yang digunakan untuk 
keperluan bangunan atau kontruksi; kaca lapis timbal dan 
sejenisnya; kaca multi selular atau kaca busa dalam 

bentuk blok, pelat atau bentuk semacam itu 

7016.90 2312  

  3712   Serat kaca dan barang daripadanya, kecuali kain tenunan     

    37121 Silvers, roving, benang dan chopped strands dari kaca 7019.11 - .19  2312  

    37129 Lembaran tipis (voile), web, mat, matras, papan dan 

barang lainnya dari serat kaca, kecuali kain tenunan 

7019.31 - .39, .90  2312  

  3719   Barang-barang lainnya dari kaca   

    37191 Botol, kendi, botol kecil untuk obat dan kemasan lainnya 
dari kaca, dari jenis kaca yang digunakan untuk 

pengangkutan atau pengemasan barang, kecuali ampul; 
sumbat, tutup dan penutup lainnya dari kaca 

7010.20, .90  2312  

    37192 Envelope kaca, terbuka, dan bagiannya dari kaca, untuk 
lampu listrik, tabung sinar katoda atau sejenisnya 

7011  2312  
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    37193 Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, 
dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau 

keperluan semacam itu (kecuali botol, kendi dan 
sejenisnya, dari kaca, serta ornamen lampu kaca olahan) 

7013  2312  

    37194 Kaca lonceng atau kaca arloji dan kaca semacam itu; 
kaca untuk kacamata, tidak dikerjakan secara optis; bola 
kaca berongga dan bagiannya untuk membuat kaca 
semacam itu 

7015  2312  

    37195 Barang kaca untuk keperluan laboratorium, kesehatan 

atau farmasi; ampul dari kaca 

7010.10, 7017  2312  

    37196 Bagian dari lampu ytdl, alat kelengkapan penerangan, 
tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, 
dari kaca 

9405.91  2312  

    37197 Isolator listrik dari kaca 8546.10  2312  

    37199 Peralatan dari kaca ytdl (termasuk botol kaca untuk 

termos, barang kaca signal, kaca kubus untuk mosaik, 
manik kaca, kaca mikrosfir dan hiasan dari lampu kaca 

olahan) 

7014, 7016.10, 7018, 
7020  

2312  

      

372     Barang dari keramik yang tidak berstruktur     

  3721 37210 Bak cuci, bak mandi, bejana kloset, tangki air pembilasan 
dan perlengkapan saniter semacamnya dari keramik 

6910  2392  

  3722   Barang-barang perlengkapan rumah tangga dan hiasan 

dari keramik  

  

    37221 Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah 

tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik 

6911, 6912  2393  

    37222 Patung dan barang keramik ornamental lainnya 6913  2393  

  3729   Barang-barang lainnya dari keramik yang tidak 

berstruktur 

  

    37291 Barang keramik untuk laboratorium, kimia atau 
penggunaan teknik lainnya; palung keramik, pasu dan 
wadah semacam itu dari jenis yang digunakan dalam 
pertanian; pot keramik, tempayan dan barang semacam 
itu dari jenis yang digunakan untuk mengangkut atau 
mengepak barang 

6909  2393  

    37292 Isolator listrik dari keramik; alat kelengkapan pengisolasi, 

untuk mesin, peralatan atau perlengkapan listrik dari 
keramik 

8546.20, 8547.10 2393  

    37299 Barang-barang lainnya dari keramik yang tidak 
berstruktur, ytdl 

6914  2393  

      

373     Produk tahan panas dan produk tanah liat 

berstruktur yang tidak tahan panas 

  

  3731 37310 Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari 
tanah yang mengandung silika 

6901  2392  

  3732 37320 Batu bata, blok, ubin dan barang bangunan keramik 
tahan panas semacam itu, selain dari tanah yang 

mengandung silika 

6902  2391  

  3733 37330 Semen, mortar, beton dan komposisi semacam itu yang 

tahan api, ytdl 

3816  2391  

  3734 37340 Produk unfired tahan panas; barang keramik tahan panas 

lainnya 

6815.91, 6903  2391  

  3735 37350 Batu bata bangunan, blok lantai, ubin penopang atau 
pengisi, ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup 
cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan 
bahan bangunan lain dari keramik yang tidak tahan 

panas 

6904, 6905  2392  
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  3736 37360 Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari 
keramik yang tidak tahan panas 

6906  2392  

  3737 37370 Ubin dan paving, ubin perapian atau ubin dinding dari 
keramik; kubus mosaik dari keramik dan sejenisnya 

6907, 6908  2392  

      

374     Plester, kapur dan semen   

  3741 37410 Plester 2520.20  2394  

  3742 37420 Kapur tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis 2522  2394  

  3743 37430 Semen clinker 2523.10  2394  

  3744 37440 Semen portland, semen alumina, semen terak dan semen 
hidrolis semacam itu, kecuali dalam bentuk clinker 

2523.21 - .90  2394  

  3745 37450 Dolomit yang dikalsinasi atau diaglomerasi 2518.20, .30  2394  

      

375     Barang dari beton, semen dan plester    

  3751 37510 Mortar dari beton yang tidak tahan api 3824.50  2394  

  3752 37520 Papan, blok dan barang semacam itu terbuat dari serat 
nabati, jerami atau limbah kayu yang diaglomerasi 
dengan pengikat mineral 

6808  2395  

  3753 37530 Barang dari plester atau dari komposisinya dengan dasar 
plester 

6809  2395  

  3754 37540 Ubin, batu ubin, batu bata dan barang semacam itu, dari 
semen, beton atau batu tiruan 

6810.11, .19  2395  

  3755 37550 Komponen bangunan prepabrikasi untuk perekayasaan 
bangunan atau sipil, semen, beton atau batu tiruan 

6810.91  2395  

  3756 37560 Barang lainnya dari semen, beton atau batu tiruan 6810.99  2395  

  3757 37570 Barang-barang dari semen asbes, semen serat selulosa 
atau sejenisnya 

6811  2395  

      

376     Monumen atau bangunan batu dan barang 
daripadanya 

  

  3761 37610 Batu pualam, travertin dan alabaster, diolah dan barang-
barang daripadanya (kecuali batu jalan, batu tepi, batu 
ubin, ubin, kubus dan barang-barang semacam itu); 

butiran dengan warna tiruan, serpihan dan bubuk dari 
batu pualam, travertin dan alabaster 

6802.21, .91  2396  

  3769 37690 Batu monumen atau batu bangunan yang diolah lainnya 
dan barang-barang daripadanya; butiran dengan warna 

tiruan lainnya, serpihan dan bubuk dari batu alam; 
barang-barang dari batu sabak yang digumpalkan 

6801, 6802.10, .23 - 
29, .92 - .99, 6803  

2396  

      

379     Produk mineral bukan logam lainnya, ytdl    

  3791 37910 Batu giling, batu asah, roda gerinda dan semacamnya, 
tanpa rangka, untuk mengolah batu, dan bagian-bagian 
daripadanya, dari batu alam yang digumpalkan, atau 
batu tiruan, atau dari keramik; bubuk atau butiran gosok 
alami atau tiruan, diatas dasar bahan tekstil, kertas atau 
bahan lainnya 

6804, 6805  2399  

  3792 37920 Serat asbes pabrikasi; campuran dengan dasar dari asbes 
atau dengan dasar dari asbes dan magnesium karbonat; 
barang dari campuran semacam itu atau dari asbes 

6812, 6813  2399  

  3793 37930 Barang dari aspal atau dari bahan semacam itu 6807  2399  
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  3794 37940 Campuran mengandung bitumen yang berasal dari aspal 
dan batu alam maupun tiruan, aspal alam atau zat yang 

terkait sebagai pengikat 

2517.30, 2715  2399  

  3795 37950 Grafit tiruan; grafit koloidal atau grafit semi koloidal; 
preparat yang dibuat dari grafit atau karbon lainnya 
dalam bentuk semi-manufaktur 

3801  2399  

  3796 37960 Korundum tiruan 2818.10  2399  

  3799 37990 Produk mineral bukan logam ytdl (termasuk wol mineral, 

bahan mineral muai, mika buatan, barang-barang dari 
mika, barang-barang bukan listrik dari grafit atau karbon 
lainnya dan barang-barang dari tanah gemuk) 

6806, 6814, 6815.10, 
20, .99  

2399  

      

Divisi   38     Perabotan rumah tangga; barang-barang lainnya 
ytdl yang dapat dipindahkan 

    

381     Perabotan rumah tangga     

  3811   Kursi      

    38111 Kursi, terutama dengan rangka logam 9401.10, .20, .30, .71, 
.79  

2930, 
3020, 

3030, 
3100  

    38112 Kursi, terutama dengan rangka kayu 9401.40 - .69  3100  

    38119 Kursi lainnya 9401.80  3100  

  3812   Furnitur lainnya, yang digunakan di kantor   

    38121 Furnitur lainnya dari logam, yang digunakan di kantor 9403.10  3100  

    38122 Furnitur lainnya dari kayu, yang digunakan di kantor 9403.30  3100  

  3813 38130 Furnitur lainnya dari kayu, yang digunakan di dapur 9403.40  3100  

  3814 38140 Furnitur lainnya, ytdl 9403.20, .50 - .89, 
9610  

3100  

  3815 38150 Alas kasur; kasur, dilengkapi dengan pegas atau diisi 

atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan  
atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun 
tidak 

9404.10 - .29  3100  

  3816 38160 Bagian-bagian dari furnitur 9401.90, 9403.90  3100  

      

382     Perhiasan dan perlengkapannya yang terkait   

  3821 38210 Mutiara, alami atau budidaya dan belum diolah 7101.10, .21  0311, 
0321  

  3822 38220 Mutiara budidaya, batu permata atau semi permata, dan 

batu permata atau semi-permata sintetik atau 
rekonstruksi (kecuali intan industri dan kwarsa piezo-
elektrik), diolah (kecuali potongan sederhana, dibelah, 

dibuat atau dibentuk secara kasar), tetapi tidak diikat, 
dipasang atau disusun 

7101.22, 7102.39, 
7103.91, .99, 7104.90 

3211  

  3823 38230 Intan industri, diolah; debu dan bubuk dari batu mulia 

atau semi mulia, alam atau sintetik 

7102.29, 7105  3211  

  3824 38240 Perhiasan dan barang lainnya dari logam mulia atau dari 
logam kerajang dengan logam mulia; barang dari mutiara 
alam atau budidaya, atau batu permata atau semi 
permata (alam, sintetik atau dirancang) 

7113, 7114, 7115.90, 
7116  

3211  

  3825 38250 Koin 7118  3211  

      



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    

 

Kelompok Klas Sub Klas Deskripsi 
Korespondensi 

HS 2007     KBLI 2009 

 

     47 

    

383     Alat-alat musik   

  3831 38310 Piano dan alat musik keyboard bersenar lainnya 9201  3220  

  3832 38320 Alat musik bersenar lainnya 9202  3220  

  3833 38330 Alat musik tiup (termasuk organ berpipa organ, akordeon 
dan alat musik brass-wind) 

9205  3220  

  3834 38340 Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau 

harus diperkuat secara, secara elektrik 

9207  3220  

  3835 38350 Alat musik lainnya (termasuk alat music perkusi, kotak 
musik dan fairground organ); instrumen pemikat; peluit, 

terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan 
tiupan mulut lainnya 

9206, 9208  3220  

  3836 38360 Bagian dan perlengkapan dari alat musik; metronom, 
garpu tala dan pipa penala 

9209  3220  

      

384     Perlengkapan olahraga   

  3841 38410 Ski salju dan peralatan ski salju lainnya; sepatu luncur es 
dan sepatu roda 

9506.11 - .19, .70  3230  

  3842 38420 Peralatan ski air, papan selancar, papan selancar layar 
dan olahraga air lainnya 

9506.21, .29  3230  

  3843 38430 Peralatan dan perlengkapan gimnastik atau atletik 9506.91  3230  

  3844 38440 Perlengkapan dan peralatan lainnya untuk olahraga atau 
permainan diluar ruang 

4203.21, 9506.31 - 
.39, .40 - .69, .99  

3230  

  3845 38450 Joran dan perlengkapan joran lainnya; jaring ikan, jaring 
kupu-kupu dan jaring semacamnya; “burung” pemikat 

dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu 

9507  3230  

      

385     Permainan dan mainan     

  3851 38510 Kereta boneka; mainan beroda yang dirancang untuk 
dikendarai oleh anak-anak 

9503.00*  3240  

  3852 38520 Boneka yang menyerupai manusia; mainan menyerupai 
binatang atau selain manusia 

9503.00*  3240  

  3853 38530 Bagian dan aksesori boneka yang menyerupai manusia 9503.00*  3240  

  3854 38540 Mainan kereta api listrik dan relnya, tanda dan aksesori 
lainnya; perabot rakitan model yang diperkecil 
("skalanya"), dan perangkat konstruksi serta mainan 
konstruksional lainnya 

9503.00*  3240  

  3855 38550 Puzzle 9503.00*  3240  

  3856 38560 Mainan lainnya (termasuk mainan alat-alat musik) 9503.00*  3240  

  3857 38570 Permainan kartu 9504.40  3240  

  3858   Video game dari jenis yang digunakan dengan penerima 
pesawat televisi 

    

    38581 Console video game 9504.10*  2649  

    38582 Perangkat lunak kartrid untuk consol video game 9504.10*  5820  

  3859 38590 Perlengkapan lainnya untuk taman hiburan, meja atau 
permainan dalam ruangan (termasuk perlengkapan untuk 

bilyar, meja putar, meja khusus untuk permainan kasino 
dan peralatan otomatis untuk bowling), kecuali video 

game dari jenis yang digunakan dengan penerima 
pesawat televisi 

9504.20, .30, .90  3240  
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386     Komedi putar, ayunan, galeri tembak dan 
permainan taman hiburan lainnya 

  

  3860 38600 Komedi putar, ayunan, galeri tembak dan permainan 
taman hiburan lainnya 

9508  2829  

      

387     Bangunan prepabrikasi   

  3870   Bangunan prepabrikasi   

    38701 Bangunan prepabrikasi, dari kayu 9406.00*  1622  

    38702 Bangunan prepabrikasi, dari logam 9406.00*  2511  

    38703 Bangunan prepabrikasi, dari plastik 9406.00*  2221  

    38704 Bangunan prepabrikasi, dari beton 9406.00*  2395  

      

389     Barang-barang hasil industri pengolahan, ytdl   

  3891   Pena, pensil, stempel, pita mesin ketik atau pita 
semacam itu, bantalan tinta dan perlengkapan semacam 
itu 

  

    38911 Pena, duplicating stylo, pensil, tangkai pena, tangkai 
pensil dan tangkai semacam itu serta bagiannya; crayon, 
inti pensil, pastel, arang gambar dan kapur gambar 

9608, 9609  3290  

    38912 Stempel tanggal, cap materai atau cap nomor, dan 
barang semacam itu, yang rancang untuk digunakan 
dengan tangan; batang penyusun yang digerakkan 
dengan tangan dan perangkat cetak dengan tangan yang 
dilengkapi dengan batang tersebut; pita mesin ketik dan 
sejenisnya, yang disiapkan untuk memberian kesan; 

bantalan tinta 

9611 - 9612  3290  

  3892   Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, 
cambuk, pecut, kancing, kancing tekan, kancing jepret, 

kancing pijat, kancing sorong dan bagiannya; button 
blank 

    

    38921 Payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, 
cambuk, pecut, dan sejenisnya 

6601, 6602  1512, 
3290 

    38922 Bagian, hiasan dan aksesori dari payung, payung panas, 
tongkat jalan, tongkat duduk , cambuk, pecut dan 

sejenisnya 

6603  3290  

    38923 Kancing tekan, kancing jepret, kancing pijat dan 
bagiannya; kancing; kancing sorong 

9606.10 - .29, 
9607.11, .19  

3290  

    38924 Bentukan kancing dan bagian lainnya dari kancing; 
button blank; bagian dari kancing sorong 

9606.30, 9607.20  3290  

  3893 38930 Linolium 5904  2229  

  3894   Pelat, film, kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, 
disinari 

  

    38941 Pelat, film, kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, 

disinari tetapi tidak dicuci 

3704  7420  

    38942 Pelat dan film fotografi, disinari dan dicuci, selain film 
sinematografi 

3705  7420  

  3895 38950 Film gambar bergerak, disinari dan dicuci, digabung 
dengan jalur suara maupun tidak atau hanya terdiri dari 

jalur suara 

3706  5911  
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  3896   Lukisan, gambar dan gambar pastel; ukiran, cetakan dan 
litograf asli; arca dan patung asli dari segala jenis bahan; 
perangko atau materai, perangko dibubuhi cap pos, 
sampul hari pertama, benda pos (kertas bermaterai) dan 
sejenisnya; koleksi dan barang kolektor untuk 
kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, 

sejarah, etnografi atau numismatika; barang antik 

  

    38961 Lukisan, gambar dan gambar pastel; ukiran, cetakan dan 
litograf asli; arca dan patung asli dari segala jenis bahan 

9701 - 9703  9000  

    38962 Perangko atau materai, perangko dibubuhi cap pos, 
sampul hari pertama, benda pos (kertas bermaterai) dan 
sejenisnya 

9704  5310  

    38963 Koleksi dan barang kolektor untuk kepentingan zoologi, 
botani, mineralogi, anatomi, sejarah, etnografi atau 
numismatika; barang antik 

9705 - 9706  9102  

  3897   Rambut manusia; wol atau rambut hewan lainnya atau 
bahan tekstil lainnya; rambut palsu, janggut, alis dan 
bulu mata palsu, cemara dan yang sejenisnya; barang-
barang dari rambut manusia ytdl; rambut kuda 

  

    38971 Rambut manusia, tidak dikerjakan, dicuci atau digosok 

maupun tidak; sisa rambut manusia 

0501  3290  

    38972 Rambut manusia, ditata, ditipiskan, dikelantang atau 

dikerjakan secara lain; wol atau bulu hewan lainnya atau 
bahan tekstil lainnya, disiapkan untuk digunakan dalam 

pembuatan wig atau sejenisnya; wig, jenggot, alis dan 
bulu mata palsu, cemara dan sejenisnya, dari rambut 

manusia atau bulu hewan atau dari bahan tekstil; 
barang-barang dari rambut manusia ytdl 

6703, 6704  3290  

  3899   Perlengkapan lainnya   

    38991 Perlengkapan festival, carnaval atau hiburan lainnya, 
termasuk alat sulap dan lelucon 

9505  3290  

    38992 Kereta bayi dan bagiannya 8715  3092  

    38993 Sapu, sikat, penyapu lantai mekanis yang digerakkan 
dengan tangan (tidak bermesin), pengepel dan 

kemucing; simpul dan jumbai yang disiapkan untuk 
pembuatan sapu atau sikat; baki dan roll; penyapu air 

(selain roller squeegee) 

9603  3290  

    38994 Pemantik sigaret dan pemantik lainnya; pipa rokok atau 

pipa cerutu atau pipa sigaret dan bagian daripadanya; 
sisir, jepitan perapih rambut dan yang semacam itu; 

jepitan rambut, jepitan pengikat, pengikal rambut dan 
pengeriting rambut dan yang semacam itu (kecuali 

peralatan temperatur elektro), dan bagian daripadanya; 
penyemprot minyak wangi dan penyemprot semacam itu 

untuk kecantikan, dan bingkai serta kepala bingkainya; 
pemupur bedak dan bantalan bedak untuk digunakan 
sebagai alat kecantikan atau preparat kecantikan 

9613.10 - .80, 9614 - 
9616  

3290  

    38995 Bagian dari pemantik sigaret dan sigaret lainnya (kecuali 

batu api dan sumbu); campuran piroforik; perlengkapan 
dari bahan yang mudah terbakar ytdl 

3606.90, 9613.90  3290  

    38996 Instrumen, aparatus dan model, dirancang untuk 
keperluan peragaan, tidak cocok untuk keperluan lainnya 

9023  3290  

    38997 Perhiasan imitasi 7117  3212  

    38998 Korek api 3605  2029  
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    38999 Perlengkapan ytdl (termasuk lilin, taper, sumbu berlilin 
dari bulu unggas, bunga tiruan, perlengkapan hiburan, 

ayakan tangan, termos, boneka tailor, barang mekanik 
yang digunakan untuk menghias jendela toko dan 

bagiannya ytdl 

3406, 3606.10, 4206, 
6701, 6702, 9601, 
9602, 9604, 9617, 
9618  

3290  

 

Divisi   39     Limbah atau sisaan    

391     Limbah dari industri makanan dan tembakau    

 3911  39110  Sisaan mentah yang tidak dapat dimakan (termasuk bulu 
babi, rambut kuda, usus binatang, kulit unggas, bulu 
unggas, tulang dan gading) 

0502, 0504.00*, 
0505 - 0507, 0510, 
0511.99* 

n/a 

 3912  39120  Dedak dan sisaan lainnya dari pengolahan gandum atau 
polongan; bahan nabati dan sisaan nabati, amplas nabati 
dan hasil sampingan dalam bentuk pelet atau tidak, dari 
jenis yang digunakan untuk makanan hewan ytdl 

2302, 2308  n/a  

 3913 39130 Residu/sisaan dari pembuatan pati dan residu/sisaan 
sejenisnya 

2303.10  n/a  

 3914 39140 Bubur bit, ampas tebu dan sisaan lainnya dari pembuatan 
gula 

2303.20  n/a  

 3915 39150 Kulit, sekam, selaput dan sisaan kakao lainnya; sekam 
dan kulit kopi 

0901.90*, 1802  n/a  

 3916 39160 Endapan dan sisaan dari pembuatan atau penyulingan bir 2303.30  n/a  

 3917 39170 Endapan dari minuman fermentasi; kerak dari minuman 
fermentasi 

2307  n/a  

 3918 39180 Sisaan dari tembakau 2401.30  n/a  

      

392   Limbah atau sisaan bukan logam   

 3921  Berbagai macam limbah tekstil   

   39211 Limbah dari sutra 5003  n/a  

   39212 Limbah dari wol atau dari bulu hewan yang halus 
maupun kasar 

5103.20, .30  n/a  

   39213 Garnetted stock dari wol atau dari bulu hewan yang halus 
atau kasar 

5104  n/a  

   39214 Limbah kapas, kecuali garnetted stock 5202.10  n/a  

   39215 Limbah kapas lainnya; garnetted stock 5202.91, .99  n/a  

   39216 Limbah dari serat buatan 5505  n/a  

   39217 Pakaian bekas dan perlengkapan pakaian bekas lainnya 6309  n/a  

   39218 Potongan kain, skrap benang pintal, tali, tali tambang 
dan kabel serta barang bekas dari benang pintal, tali 
tambang atau kabel, dari bahan tekstil 

6310  n/a  

  3922 39220 Limbah dari kulit samak; abu, bubuk dan tepung dari 

kulit samak 

4115.20  n/a  

  3923 39230 Residu alkali dari pembuatan pulp kayu yang dipekatkan, 
termasuk lignin sulfonat, tetapi tidak termasuk minyak 
tall 

3804  n/a  

  3924 39240 Limbah dan skrap dari kertas atau kertas karton 4707  n/a  

  3925 39250 Limbah, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan 

bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya  

4004  n/a  

  3926 39260 Ban bertekanan, bekas dari karet 4012.20  n/a  

  3927 39270 Limbah, reja dan skrap dari plastik 3915  n/a  
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  3928 39280 Serbuk gergaji dan limbahnya serta skrap kayu 4401.30  n/a  

  3929 39290 Limbah dan skrap bukan logam lainnya 2525.30, 2621  n/a  

      

393   Limbah atau sisaan logam   

 3931 39310 Terak, sampah, kerak logam dan sisaan lainnya dari 
pembuatan besi atau baja 

2618, 2619  n/a  

 3932 39320 Abu dan residu (kecuali dari pembuatan besi atau baja), 
mengandung logam atau senyawa logam, kecuali logam 
mulia 

2620  n/a  

 3933  Limbah dan skrap dari logam mulia   

  39331 Limbah dan skrap dari emas atau logam berlapis emas 7112.91  n/a  

  39332 Limbah dan skrap dari logam mulia (kecuali emas) atau 
dari logam dilapisi dengan logam mulia (kecuali emas) 

7112.92, .99  n/a  

  39333 Abu yang mengandung logam mulia atau senyawa logam 
mulia 

7112.30  n/a  

 3934 39340 Sisaan dan skrap besi 7204.10 - .49  n/a  

 3935 39350 Skrap hasil peleburan kembali dari besi atau baja 7204.50  n/a  

 3936 
 

Limbah dan skrap dari logam lainnya   

 
 

39361 Limbah dan skrap dari tembaga 7404  n/a  

 
 

39362 Limbah dan skrap dari nikel 7503  n/a  

 
 

39363 Limbah dan skrap dari alumunium 7602  n/a  

 
 

39364 Limbah dan skrap dari timbal 7802  n/a  

 
 

39365 Limbah dan skrap dari seng 7902  n/a  

 
 

39366 Limbah dan skrap dari timah 8002  n/a  

  39367 Limbah dan skrap dari tungsten, molibdenum, tantalum, 

magnesium, kobalt, kadmium, titanium, zirkonium, 
berilium dan talium 

8101.97, 8102.97, 
8103.30, 8104.20, 
8105.30, 8107.30, 
8108.30, 8109.30, 
8112.13, .52  

n/a  

  39368 Limbah dan skrap dari antimon dan kromium 8110.20, 8112.22  n/a  

 3937 39370 Kendaraan air dan struktur terapung lainnya untuk 
dihancurkan 

8908  n/a  

 3938 39380 Limbah dan skrap dari sel primer; baterai primer dan 
akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer 
bekas pakai dan akumulator listrk bekas pakai 

8548.10  n/a  

      

399     Limbah dan skrap lainnya   

 3991 39910 Limbah kota 3825.10  n/a  

  3992 39920 Endapan kotoran 3825.20  n/a  

  3993  Limbah klinis, termasuk limbah farmasi   

   39931 Limbah farmasi 3006.92  n/a  

   39939 Limbah klinis lainnya 3825.30  n/a  

  3994 39940 Limbah pelarut organik 3825.41, .49  n/a  

  3995 39950 Limbah dari industri kimia atau industri terkait  2710.91, .99, 
3825.50 - .69  

n/a  

  3999 39990 Limbah lainnya, ytdl 3825.90  n/a  
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Seksi   4     Produk logam, mesin dan perlengkapannya     

Divisi   41     Logam dasar     

411     Besi dan baja dasar     

  4111   Bahan utama dari industri besi dan baja     

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

7201  2410 

    41112 Ferro mangan 7202.11, .19  2410 

    41113 Ferro kromium 7202.41, .49  2410 

    41114 Ferro nikel 7202.60  2410 

    41115 Ferro campuran lainnya 7202.21 - .30, .50, 
.70 - .99  

2410 

    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 

7203  2410 

    41117 Butir dan bubuk, dari besi pig dan spiegeleisen, atau baja 7205  2410 

  4112  Baja mentah   

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

7206, 7207  2410 

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

campuran 

7218, 7224  2410 

      

412   Produk dari besi atau baja   

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

  

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

7208.10 - .54  2410 

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

7211.13 - .19  2410 

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

7219.11 - .24, 
7225.30, .40  

2410  

   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 

7220.11, .12, 
7226.91  

2410  

  4122  Produk canai lantaian dari baja, tidak dikerjakan lebih 

lanjut selain dicanai dingin 

  

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

7209.15 - .28  2410  

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

7211.23 - .29  2410  

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

7219.31 - .35, 

7225.50 

2410  
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   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 

7220.20, 7226.92  2410  

  4123   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 

    

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

7208.90, 7209.90, 
7210, 7211.90, 7212  

2410  

    41232 Produk canai lantaian dari baja stainless, diolah lebih 

lanjut 

7219.90, 7220.90  2410  

    41233 Produk canai lantaian dari baja silikon listrik 7225.11, .19, 
7226.11, .19  

2410  

    41234 Produk canai lantaian dari high speed steel dengan lebar 

kurang dari 600 mm, tidak diolah lebih lanjut selain 
dicanai panas atau dingin 

7226.20  2410  

    41239 Produk canai lantaian dari baja campuran, ytdl, diolah 

lebih lanjut 

7225.91, .92, .99, 
7226.99  

2410  

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

baja 

  

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

bukan paduan 

7213  2410  

   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 

7214  2410  

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

7221, 7227  2410  

   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) 

7222.11, .19, 
7228.30, .40  

2410  

  4125  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 

   

   41251 Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut 

selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dari 
besi atau baja bukan paduan 

7216.10 - .50  2410  

   41252 Sheet piling dari besi atau baja dan angle, shape dan 

section dilas, dari besi atau baja 

7301  2410  

   41253 Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau 

baja 

7302  2410  

  4126   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 

   

    41261 Batang dan batang kecil , dibentuk atau diselesaikan 

dengan cara didinginkan serta dikerjakan lebih lanjut, 
dari besi atau baja bukan paduan 

7215  2410  

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

7216.61 - .99  2410  

    41263 Kawat dari besi atau baja bukan paduan 7217  2410  
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    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) 

7222.20, 7228.50 2410  

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

7222.30, 7228.60 2410  

    41266 Angle, shape dan section dari baja paduan 7222.40, 7228.70 2410  

    41267 Kawat dari baja paduan 7223, 7229  2410  

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

dari baja 

  

    41271 Batang dan batang kecil dari high speed steel 7228.10  2410  

    41272 Batang dan batang kecil dari baja silikon mangan 7228.20  2410  

    41273 Batang dan batang kecil bor berongga dari baja 7228.80  2410  

  4128  Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari baja   

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

7304.11 - .19  2410  

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

7304.22 - .29  2410  

   41283 Pembuluh dan pipa lainnya, dengan penampang silang 

lingkaran, tanpa kampuh 

7304.31 - .59  2410  

   41284 Pembuluh dan pipa, dengan penampang silang bukan 

lingkaran dan profil berongga, tanpa kampuh, dari baja 

7304.90  2410  

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

7305.11 - .19, 
7306.11 - .19  

2410  

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

7305.20, 7306.21 - 
.29 

2410  

   41287 Pembuluh dan pipa lainnya, dengan penampang silang 

lingkaran, dilas, dari baja 

7305.31 - .39, 
7306.30 - .50  

2410  

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

7306.61, .69  2410  

   41289 Pembuluh dan pipa lainnya, seperti kampuh terbuka, 

dikeling atau disambung semacam itu 

7305.90, 7306.90  2410  

  4129  Pembuluh, pipa dan profil berongga dari besi dan baja 
tuang serta peralatan terkait; alat kelengkapan pembuluh 
atau pipa dari baja selain dari baja tuang 

    

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

7303  2431  

   41292 Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari besi atau baja 

tuang 

7307.11, .19  2431  

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

7307.21 - .99  2431  

      

413   Logam mulia dasar dan logam yang dilapisi 

dengan logam mulia 

  

 4131 41310 Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak 
ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam 
bentuk bubuk 

7106  2420  
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 4132 41320 Emas (termasuk emas disepuh dengan platina), tidak 
ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam 
bentuk bubuk 

7108  2420  

 4133 41330 Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi,  
atau dalam bentuk bubuk 

7110, 7115.10  2420  

 4134 41340 Logam atau perak kerajang, dilapisi dengan emas, tidak 
diolah lebih lanjut selain setengah jadi 

7109  2420  

 4135 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 

7107, 7111  2420  

      

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

  

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

  

   41411 Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan) 7401  2420  

   41412 Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk 

pemurnian secara elektrolisa 

7402  2420  

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

7403, 7405  2420  

  4142   Nikel, tidak ditempa; produk antara dari metalurgi nikel     

    41421 Mate nikel, sinter oksida nikel dan produk antara lainnya 

dari metalurgi nikel 

7501  2420  

    41422 Nikel tidak ditempa 7502  2420  

  4143  Aluminium, tidak ditempa; alumina   

   41431 Aluminium yang tidak ditempa 7601  2420  

   41432 Alumina (aluminium oxida), kecuali korundum tiruan 2818.20  2420  

  4144  Timbal, seng dan timah, tidak ditempa   

   41441 Timbal, tidak ditempa 7801  2420  

   41442 Seng, tidak ditempa 7901  2420  

   41443 Timah, tidak ditempa 8001  2420  

      

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

  

  4151  Produk setengah jadi dari tembaga atau paduan tembaga   

   41511 Bubuk dan serpihan tembaga 7406  2420  

   41512 Batang, batang kecil dan profil, dari tembaga 7407  2420  

   41513 Kawat tembaga 7408  2420  

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

7409  2420  

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

7410  2420  

   41516 Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau 
pipa, dari tembaga 

7411, 7412  2420  

  4152  Produk setengah jadi nikel atau paduan nikel    

   41521 Bubuk dan serpihan nikel 7504  2420  

   41522 Batang, batang kecil, profil dan kawat, dari nikel 7505  2420  

   41523 Pelat, lembaran, strip dan foil, dari nikel 7506  2420  
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   41524 Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau 
pipa, dari nikel 

7507  2420  

  4153  Produk setengah jadi aluminium atau paduan aluminium    

   41531 Bubuk dan serpihan aluminium 7603  2420  

   41532 Batang, batang kecil dan profil, dari aluminium 7604  2420  

   41533 Kawat aluminium 7605  2420  

   41534 Pelat, lembaran dan strip, dari aluminium, dengan 
ketebalan melebihi 0,2 mm 

7606  2420  

   41535 Foil, dari aluminium, dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 
mm 

7607  2420  

   41536 Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau 
pipa, dari aluminium 

7608, 7609  2420  

  4154   Produk setengah jadi timbal, seng dan timah atau 
paduannya 

   

    41542 Pelat, lembaran, strip dan foil timbal; bubuk dan serpihan 
timbal 

7804  2420  

    41544 Debu, bubuk dan serpihan seng 7903  2420  

    41545 Batang, batang kecil, profil dan kawat seng; pelat, 

lembaran, strip dan foil seng 

7904, 7905  2420  

    41547 Batang, batang kecil, profil dan kawat timah 8003  2420  

      

416     Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya 

(termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); 
sermet dan barang daripadanya 

   

  4160   Logam bukan besi lainnya dan barang daripadanya 

(termasuk sisaan dan skrap dari sejumlah logam); sermet 
dan barang daripadanya 

    

    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 

8101.10, .94, 
8102.10, .94, 
8103.20, 8104.11 - 
.19, 8105.20, 
8107.20, 8108.20, 
8109.20, 8112.12, 
.51, .92 

2420 

    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 

8101.96, .99, 
8102.95, .96, .99, 

8103.90, 8104.30, 
.90, 8105.90, 
8107.90, 8108.90, 
8109.90, 8112.19, 
.59, .99  

2420  

    41603 Bismuth, antimon, mangan, kromium dan barang 
daripadanya; termasuk sisaan dan skrap dari bismuth 
atau mangan 

8106, 8110.10, .90, 
8111, 8112.21, .29  

2420  

    41604 Sermet dan barang daripadanya 8113  2420  

      

Divisi   42     Produk logam pabrikasi, kecuali mesin dan 
peralatannya 

  

421     Produk logam berstruktur dan bagiannya   

 4211 42110 Jembatan, bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, 
dari besi atau baja 

7308.10, .20  2511  

 4212 42120 Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, 
dari besi, baja atau aluminium 

7308.30, 7610.10  2511  
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 4219 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 

7308.40, .90, 
7610.90  

2511  

      

422   Tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau 
aluminium 

  

 4221 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 

7309, 7611  2512  

 4222 42220 Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas cair, dari 

besi, baja atau aluminium 

7311, 7613  2512  

      

423   Generator uap air (kecuali ketel untuk pemanasan 
sentral) dan bagiannya 

  

  4231 42310 Reaktor nuklir 8401.10  2513  

  4232 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 

8402.11 - .20  2513  

  4233 42330 Instalasi pembantu untuk digunakan dengan ketel; 
kondensor untuk unit tenaga uap air atau unit tenaga 

uap lainnya 

8404.10, .20  2513  

  4234   Suku cadang untuk barang dari kelas 4231 hingga 4233     

    42341 Bagian dari barang sub klas 42310 8401.40  2513  

    42342 Bagian dari barang sub klas 42320 dan 42330 8402.90, 8404.90  2513  

      

429    Produk logam pabrikasi lainnya   

  4291  Produk logam domestik    

   42911 Bak cuci, wastafel, bak mandi dan perabot saniter lainnya 
serta bagiannya, dari besi, baja, tembaga atau aluminium 

7324, 7418.20, 
7615.20  

2599  

   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 

7323, 7418.11, .19, 

7615.11, .19, 8210  

2599  

   42913 Pisau (kecuali untuk mesin) dan gunting, serta bilahnya 8211, 8213  2593  

   42914 Pisau cukur dan silet (termasuk blank silet dalam bentuk 
strip) 

8212  2593  

   42915 Barang tajam lainnya; set dan instrumen untuk manikur 

atau pedikur (termasuk kikir kuku) 

8214  2593  

   42916 Sendok, garpu, sendok sayur, saringan, cake-server, 
pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat 

dapur atau meja semacam itu 

8215  2593  
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  4292  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. 

   

   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) 

8201 - 8206  2593 

   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 

8207 - 8209  2593 

  4293   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 

    

    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 

7310, 7612  2594  

    42932 Sumbat, penutup, tutup (termasuk sumbat tajuk), kapsul 
untuk botol, sumbat berulir, penyingkup sumbat, segel 

dan aksesori pengepakan lainnya, dari logam tidak mulia 

8309  2595  

  4294  Alat pengunci dari logam, pegas dan berbagai peralatan 
yang dibuat dari kawat logam 

  

   42941 Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan 
sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi 

7312  2595  

   42942 Kawat dipilin,  kabel, ban anyaman dan sejenisnya, dari 
tembaga atau aluminium, tidak diisolasi 

7413, 7614  2595  

   42943 Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat besi 
atau kawat baja; kasa logam dari besi atau baja 

7314  2595  

   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 

7317, 7318, 7415, 
7616.10  

2595  

   42945 Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja 7320  2595  

   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 

7313  2595  
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  4295 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 

8311  2595  

  4299   Barang logam lainnya   

    42991 Rantai (kecuali rantai penghubung bersambung) dan 

bagiannya, dari besi atau baja; rantai dan bagiannya, 
dari tembaga 

7315.20 - .90, 
7419.10 

2595  

    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 

8301, 8302  2593  

    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 

8303  2599  

    42994 Bak kertas, sandaran kertas, bak pena, penyangga 
stempel kantor dan perlengkapan kantor atau meja tulis 
semacamnya, dari logam tidak mulia, selain perabotan 
kantor 

8304  2599  

    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 

8305  2599  

    42996 Patung dan ornamen lainnya dari logam tidak mulia; 
bingkai foto, bingkai gambar atau semacamnya dari 

logam tidak mulia; cermin dari logam tidak mulia 

8306.21 - .30  2599  

    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 

7319, 8308  2599, 
2826  

    
42998 Baling-baling kapal dan bilahnya 8487.10  2599  

    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) 

7316, 7325, 7326, 
7419.91, .99, 7508, 
7616.91, .99, 7806, 
7907, 8007, 
8306.10, 8307, 8310  

2599  
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Divisi   43     Mesin keperluan umum   

431     Mesin dan turbin dan bagiannya    

  4311 43110 Mesin piston pembakaran dalam, selain untuk kendaraan 
bermotor dan pesawat udara 

8407.21, .29, .90, 
8408.10, .90  

2811  

  4312  Mesin piston pembakaran dalam dari jenis yang 
digunakan untuk kendaraan bermotor 

   

   43121 Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, 

dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1000 cc 

8407.31 - .33  2910  

   43122 Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik, 

dengan kapasitas silinder melebihi 1000 cc 

8407.34  2910  

   43123 Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi, dari 
jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan selain 
kereta api atau trem yang bergerak diatas rel 

8408.20  2910  

  4313  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 

  

   43131 Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik 
atau berputar untuk pesawat udara 

8407.10  3030  

   43132 Turbo-jet dan turbo-propeller  8411.11 - .22  3030  

   43133 Mesin reaksi selain turbo-jet 8412.10  3030  

   43134 Gir peluncur pesawat udara; deck-arrestor atau gir 
semacam itu; pesawat latih terbang di darat 

8805  2829  

  4314  Turbin uap air dan turbin uap lainnya; turbin hidrolik dan 
kincir air; turbin gas selain dari turbo-jet dan turbo-

propeller 

   

   43141 Turbin uap air dan turbin uap lainnya 8406.10, .81, .82  2811  

   43142 Turbin hidrolik dan kincir air 8410.11 - .13  2811  

   43143 Turbin gas selain dari turbo-jet dan turbo-propeller 8411.81, .82  2811  

  4315  Suku cadang barang dari kelas 4311 sampai ke 4314    

    43151 Suku cadang dari mesin piston cetus api bolak-balik, 
mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi atau 
berputar 

8409.91, .99  2930  

    43152 Suku cadang mesin piston pembakaran dalam cetus api 
bolak-balik atau berputar untuk pesawat udara 

8409.10  3030  

    43153 Suku cadang barang dari sub klas 43141 8406.90  2811  

    43154 Suku cadang untuk barang dari sub klas 43142, termasuk 

regulatornya 

8410.90  2811  

    43155 Suku cadang turbo-jet dan turbo-propeller 8411.91  3030  

    43156 Suku cadang barang dari sub klas 43143 8411.99  2811  

      

432    Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan 

hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya 

  

 4321  Mesin dan motor tenaga hidrolik dan pneumatik   

  43211 Mesin dan motor tenaga hidrolik dan tenaga pneumatik 
gerak linier (silinder) 

8412.21, .31  2812  

  43219 Mesin dan motor tenaga hidrolik dan pneumatik lainnya 8412.29, .39, .80  2812  

 4322 43220 Pompa untuk cairan; elevator cairan 8413.11 - .82  2813  

 4323 43230 Pompa udara atau pompa vakum; kompresor udara atau 
kompresor gas lainnya 

8414.10 - .40, .80  2813  

 4324 43240 Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk 
pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya 

8481.10 - .80  2813  
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 4325  Bagian untuk barang dari kelas 4321 sampai ke 4324   

  43251 Bagian untuk barang dari sub klas 43211 dan 43212; 
bagian dari mesin pembangkit selain turbo-jet 

8412.90  2812  

  43252 Bagian untuk barang dari sub klas 43220 8413.91, .92  2813  

  43253 Bagian dari  barang dari sub klas 43230; bagian dari 
kipas angin dan hood ventilasi atau hood daur ulang yang 
digabung dengan kipas angin 

8414.90  2813  

  43254 Bagian dari barang sub klas 43240 8481.90  2813  

      

433   Bantalan, gir, elemen gir dan kemudi, dan bagian-
bagian daripadanya 

  

 4331 43310 Bantalan peluru dan bantalan gulung 8482.10 - .80  2814  

 4332 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 

7315.11, .12, 
8483.10 - .60  

2814  

 4333  Suku cadang barang dari klas 4331 dan 4332     

   43331 Suku cadang barang dari sub klas  43310 8482.91, .99  2814  

   43332 Suku cadang barang dari sub klas  43320 7315.19, 8483.90  2814  

      

434     Oven dan tungku pembakar serta bagiannya   

 4341 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 

8416.10 - .30  2815  

  4342 43420 Tungku dan oven industri atau laboratorium, kecuali oven 

roti bukan listrik; perlengkapan pemanas induksi atau 
dielektrik untuk industri atau laboratorium 

8417.10, .80, 
8514.10 - .40  

2815, 
3250  

  4343 43430 Suku cadang barang dari sub klas 43410 dan 43420; 

bagian--bagian dari oven roti bukan lisrik 

8416.90, 8417.90, 
8514.90  

2815  

      

435   Perlengkapan pengangkat dan pemindah serta 
bagian-bagiannya 

   

  4351 43510 Katrol dan kerekan selain kerekan skip; derek dan 
kapstan; dongkrak 

8425  2816  

  4352 43520 Derek; crane; rangka pengangkat yang dapat berpindah, 

straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi dengan 
crane 

8426  2816  

  4353 43530 Truk pengangkat barang; truk kerja lainnya yang 
dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah; 
traktor yang digunakan pada peron stasiun kereta api 

8427, 8709.11, .19  2816  

  4354 43540 Lift, kerekan skip, eskalator dan lantai yang bergerak 8428.10, .40  2816  

  4355 43550 Pneumatik dan elevator serta konveyor yang bergerak 
terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan 

8428.20, .32 - .39  2816  

  4356 43560 Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar 
lainnya 

8428.60 - .90  2816  

  4357 43570 Suku cadang untuk barang dari sub klas 43510 sampai ke 
43560 

8431.10 - .39, 
8709.90 

2816  

  4358 43580 Timba, sekop, pencekeram dan pemegang untuk derek, 
eskavator dan yang semacamnya 

8431.41  2816  
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439   Mesin-mesin keperluan umum lainnya beserta 
bagian-bagiannya 

   

  4391  Generator gas; instalasi penyulingan; peralatan mesin 
pengatur suhu udara dan pendinginan; mesin 

penyaringan 

   

   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 

8405.10, 8419.40 - 

.60 

2819  

   43912 Mesin pengatur suhu udara 8415.10 - .83  2819  

   43913 Perlengkapan pendingin dan pembeku serta pompa 
panas, kecuali dari jenis yang digunakan dalam rumah 

tangga 

8418.50 - .69  2819  

   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 

8421.21, .22, .29, 
.39  

2819  

   43915 Penyaring oli, penyaring bahan bakar minyak dan 

penyaring udara masuk untuk mesin pembakaran dalam 

8421.23, .31  2819  

  4392   Mesin untuk membersihkan botol, pengepakan dan 
penimbangan; mesin penyemprotan 

  

   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 

8422.20 - .40  2819  

   43922 Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan 
kepekaan timbang sebesar 5 cg atau yang lebih baik) 

8423.10 - .89  2819  

   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 

8424.10 - .30, .89  2819  

   43924 Gasket dari lembaran logam 8484  2819  

  4393  Mesin untuk keperluan umum ytdl   

    43931 Kipas angin, kecuali jenis domestik; mesin sentrifugal, 

kecuali alat pemisah krim dan pengering pakaian 

8414.59, 8421.19  2819  

    43932 Mesin ytdl untuk pengolahan bahan melalui sebuah 
proses yang melibatkan perubahan suhu 

8419.89  2819  

    43933 Mesin kalender atau mesin giling lainnya, selain untuk 
logam atau kaca 

8420.10  2819  

    43934 Mesin penjual barang otomatis 8476.21, .29, .81, 
.89 

2819  

    43935 Mesin pencuci piring, kecuali jenis yang digunakan dalam 
rumah tangga 

8422.19  2819  

  4394  Suku cadang barang dari klas 4391 sampai 4393   

    43941 Bagian dari generator producer gas atau generator gas 
air; bagian dari generator gas asetilena dan generator 

gas dengan proses air yang sejenis; suku cadang barang 
dari sub klas 43912; bagian dari peralatan mesin 

pendingin dan pembekuan serta pompa pembuang 
panas; bagian dari mesin untuk pengolahan bahan 
melalui proses perubahan suhu 

8405.90, 8415.90, 
8418.91, .99, 
8419.90 

2819  



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    

 

Kelompok Klas Sub Klas Deskripsi 
Korespondensi 

HS 2007     KBLI 2009 

 

     63 

    

    43942 Bagian dari mesin sentrifugal, termasuk pengering 
sentrifugal; bagian dari mesin dan aparatus penyaringan 
atau pemurnian untuk cairan atau gas 

8421.91, .99  2819  

    43943 Bagian untuk mesin barang-barang dari sub klas 43922, 
43923 dan 43933; mesin penimbang berat; bagian dari 
peralatan mekanik pertanian atau perkebunan untuk 
menyemprot, menyebar atau mengabutkan cairan atau 
bubuk 

8420.91, .99, 
8423.90, 8424.90, 
8476.90  

2819  

    43944 Bagian ytdl dari mesin pencuci piring; bagian 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; 
bagian dari mesin pengepak atau pembungkus lainnya 

8422.90  2819  

    43949 Bagian dari mesin, yang tidak menggunakan listrik, ytdl 8487.90  2819  

      

      

Divisi   44     Mesin untuk keperluan khusus    

441     Mesin pertanian atau kehutanan serta bagian-
bagiannya 

   

  4411   Mesin pengolah tanah (mesin pertanian, perkebunan atau 
kehutanan untuk penyiapan atau kultivasi tanah; mesin 

giling lapangan rumput atau lapangan olah raga 

   

   44111 Bajak 8432.10  2821  

   44112 Penggaru, penyisir, cultivator, penyiang rumput dan 

penyangkul rumput 

8432.21, .29 2821  

   44113 Penabur benih, penanam dan pemindah tanaman 8432.30  2821  

   44114 Penyebar dan penyalur pupuk 8432.40  2821  

   44115 Bagian dari mesin pengolah tanah 8432.90  2821  

   44119 Mesin pengolah tanah lainnya, ytdl 8432.80  2821  

  4412  Mesin penuai dan penebah; mesin untuk membersihkan, 
menyortir atau memilih mutu hasil pertanian 

  

    44121 Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau 
lapangan olah raga 

8433.11, .19 2821  

    44122 Kombinasi mesin penuai/penebah 8433.51  2821  

    44123 Mesin pemotong lainnya, termasuk batang pemotong 
untuk dipasang pada traktor 

8433.20  2821  

    44124 Mesin pengolah rumput kering lainnya 8433.30  2821  

    44125 Mesin pengepak jerami atau rumput makanan ternak, 

termasuk pengangkat bal 

8433.40  2821  

    44126 Mesin tuai akar atau umbi 8433.53  2821  

    44127 Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih 
mutu telur, buah atau hasil pertanian lainnya 

8433.60  2821  

    44128 Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih 

mutu biji, butir atau sayuran polongan kering 

8437.10  2825  

    44129 Mesin penuai dan penebah lainnya ytdl; bagian dari 
mesin-mesin yang digunakan untuk menuai, menebah 

dan memilih mutu 

8433.52, 8433.59, 
8433.90  

2821  

  4413  Mesin pemerah susu dan produk susu    

   44131 Mesin pemerah susu 8434.10  2821  

   44132 Mesin produk susu 8434.20  2825  



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    

 

Kelompok Klas Sub Klas Deskripsi 
Korespondensi 

HS 2007     KBLI 2009 

 

64 

 

   44139 Bagian dari mesin pemerah susu dan produk susu, ytdl 8434.90  2821, 
2825  

  4414  Traktor pertanian    

   44141 Traktor yang dikendalikan dengan berjalan kaki 8701.10  2821  

   44142 Traktor rantai kelabang 8701.30  2824  

   44149 Traktor pertanian lainnya 8701.90  2821  

  4415 44150 Peralatan mekanik untuk melemparkan, menyebarkan 
atau menyemprotkan cairan atau bubuk dalam pertanian 
dan perkebunan 

8424.81  2821  

  4416 44160 Trailer dan semi-trailer berdaya muat atau berdaya 
bongkar sendiri untuk keperluan pertanian  

8716.20  2821  

  4419  Mesin pertanian lainnya   

   44191 Mesin pengepres, penghancur dan sejenisnya yang 

digunakan dalam pembuatan wine, cider, jus buah atau 
minuman  semacamnya 

8435.10  2825  

   44192 Mesin untuk menyiapkan bahan makanan hewan 8436.10  2821  

   44193 Inkubator dan mesin penetas unggas 8436.21  2821  

   44194 Mesin pemelihara unggas 8436.29  2821  

   44198 Mesin pertanian lainnya ytdl 8436.80  2821  

   44199 Bagian dari mesin pertanian 8435.90, 8436.91, 
8436.99  

2821  

      

      

442    Mesin perkakas dan bagian-bagiannya serta 
perlengkapannya 

    

  4421   Mesin perkakas untuk pengerjaan logam; mesin perkakas 
untuk pengerjaan berbagai bahan melalui proses 

penyinaran laser atau proses yang serupa 

    

    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 

8456  2822 

    44212 Machining center, mesin konstruksi unit (stasiun tunggal) 
dan mesin transfer multi-stasiun, untuk pengerjaan 
logam 

8457  2822 

    44213 Mesin bubut untuk logam 8458  2822 

    44214 Mesin perkakas untuk menggurdi, mengebor atau 
menggiling logam 

8459.10 - .69  2822 

    44215 Mesin perkakas untuk pembuatan ulir atau alur dengan 
menghilangkan logam, kecuali mesin bubut dan "way-

type unit head" machines 

8459.70  2822 

    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 

8460, 8461  2822  
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    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 

8462  2822  

    44218 Mesinn perkakas ytdl untuk mengerjakan logam, 

mengkarbida logam atau sermet, tanpa menghilangkan 
bahannya 

8463  2822  

  4422  Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik dan 
sejenisnya, dan untuk mengerjakan kayu, tulang, plastik 

keras dan sejenisnya; pengepres untuk pembuatan 
papan partikel dan sejenisnya 

  

   44221 Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, 

asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk 
mengerjakan kaca secara dingin 

8464  2822  

   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 

8465, 8479.30  2822  

  4423  Perkakas tangan, bertenaga mesin   

   44231 Perkakas tangan, digerakkan secara pneumatik, hidrolik 

atau dilengkapi dengan motor bukan listrik 

8467.11, .19, .81, 
.89  

2818  

   44232 Perkakas mekanik elektrik yang digunakan dengan 
tangan, dilengkapi dengan motor listrik terpasang 

8467.21, .22, .29  2818  

  4424  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 

    

    44241 Mesin dan peralatan listrik untuk menyolder, mematri 
atau mengelas; mesin dan peralatan listrik untuk 
penyemprotan panas logam atau logam karbida yang 
disinter 

8515.11 - .80  2790, 
2822  

    44242 Mesin dan peralatan bukan listrik untuk menyolder, 
mematri atau mengelas; mesin dan peralatan yang 

digerakkan dengan gas untuk mengeraskan permukaan  

8468.10 - .80  2819  

  4425   Alat pemegang perkakas; bagian dan aksesoris untuk 
barang-barang dari klas 4421 sampai 4424 

   

    44251 Alat pemegang perkakas, self-opening dieheads, dividing 

head dan kelengkapan khusus lainnya untuk mesin 
perkakas; alat pemegang perkakas untuk semua jenis 
perkakas tangan; bagian dan aksesoris lainnya untuk 
barang dari klas 4421 

8466.10 - .30, .93, 
.94 

2822  

    44252 Bagian dan aksesoris untuk barang dalam sub klas 

44221; bagian dan aksesoris dari peralatan mesin untuk 
pengerjaan kayu, tulang, plastik keras dan sejenisnya 

8466.91, .92  2822  

    44253 Bagian dari barang-barang dalam sub klas 44231 dan 
44232 

8467.91, .92, .99  2818  

    44255 Bagian untuk barang-barang dari sub klas 44241 8515.90  2790, 
2822  

    44256 Bagian untuk barang-barang dari sub klas 44242 8468.90  2819 
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443    Mesin untuk metalurgi dan bagian daripadanya   

 4431 44310 Mesin konverter, ladle, pencetak ingot dan mesin tuang, 
dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor 
logam; kilang pencanai logam 

8454.10 - .30, 
8455.10 - .22  

2823 

 4432 44320 Bagian untuk barang-barang dari sub klas 44310 
(termasuk gilingan untuk kilang pencanai) 

8454.90, 8455.30, 
.90  

2823 

      

444   Mesin untuk pertambangan, penggalian dan 
konstruksi, serta bagian daripadanya 

  

  4441  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 

  

   44411 Elevator dan konveyor yang bekerja terus menerus, 
untuk barang atau bahan yang dirancang khusus untuk 

penggunaan di bawah tanah 

8428.31  2824 

   44412 Pemotong batubara atau batu dan mesin pembuat 
terowongan; mesin bor dan penggali lainnya 

8430.31 - .49  2824 

  4442  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) 

    

    44421 Buldoser dan engeldoser, berdaya gerak sendiri 8429.11, .19  2824  

    44422 Grader dan mesin perata, berdaya gerak sendiri 8429.20  2824  

    44423 Mesin pengikis, bardaya gerak sendiri 8429.30  2824  

    44424 Mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak 

sendiri 

8429.40  2824  

    44425 Front-end shovel loader, berdaya gerak sendiri 8429.51  2824  

    44426 Sekop mekanik, eskavator dan shovel loader, berdaya 

gerak sendiri, dengan perputaran 360 derajat di atas 
bangunan dasarnya, kecuali front-end shovel loader 

8429.52  2824  

    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 

8429.59, 8430.50  2824  

    44428 Dumpers yang dirancang untuk penggunaan bukan di 

jalan raya 

8704.10  2824  

    44429 Bilah buldoser atau engeldoser 8431.42  2824  

  4443 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 

8430.10, .20, .61, 
.69, 8479.10  

2824  
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  4444 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 

8474.10 - .80  2824  

  4446  Suku cadang untuk barang dari klas 4441 sampai 4444   

   44461 Bagian 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; bagian-bagian 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 

8431.43, .49  2824  

   44462 Suku cadang untuk barang sub klas 44440 8474.90  2824  

      

445   Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan 
tembakau, dan bagian daripadanya 

  

 4451  Mesin untuk industri makanan, minuman dan tembakau   

  44511 Pemisah krim 8421.11  2825  

  44513 Mesin yang digunakan dalam industri penggiling atau 
pembuatan serealia atau sayuran polongan kering, selain 

dari mesin jenis pertanian 

8437.80  2825  

  44515 Oven roti, tidak menggunakan listrik; mesin untuk 
pembuatan minuman panas atau untuk memasak atau 

memanaskan makanan, kecuali mesin jenis rumah 
tangga 

8417.20, 8419.81  2825  

  44516 Mesin ytdl, untuk industri pengolahan pembuatan 
makanan atau minuman (termasuk lemak atau minyak) 

8438.10 - .80, 
8479.20 

2825  

  44517 Mesin ytdl untuk pengolahan tembakau 8478.10  2825  

  
44518 Pengering untuk produk pertanian 8419.31  2825  

 
4452 

 
Suku cadang untuk barang dari klas 4451 

   

  44522 Bagian dari mesin untuk membersihkan, menyortir atau 
memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering; 
bagian ytdl untuk barang-barang dari sub klas 44513 dan 
44516 

8437.90, 8438.90  2825  

  44523 Bagian ytdl dari mesin untuk pengolahan tembakau 8478.90  2825  

      

446    Mesin untuk memproduksi tekstil, pakaian dan 
kulit, serta bagian-bagiannya 

    

  4461   Mesin untuk persiapan pengolahan, pemintalan, 
penenunan dan perajutan serat tekstil 

    

    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 

8444, 8445  2826  

    44612 Mesin tenun (loom) 8446  2826  
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    44613 Mesin rajut, mesin setik-ikat, mesin untuk pembuatan 
benang berpalut, renda, sulaman, bordir, perapih, jalinan 

atau jaring dan mesin pembuat rumbai 

8447  2826  

    44614 Mesin pembantu untuk digunakan bersama dengan mesin 
untuk mengekstruksi, mengolah, memintal, merajut, 
menenun tekstil atau sejenisnya 

8448.11, .19  2826  

  4462  Mesin lainnya untuk memproduksi tekstil dan pakaian jadi 
(termasuk mesin jahit) 

  

   44621 Mesin jahit, kecuali mesin jahit buku dan mesin jahit 
rumah tangga 

8452.21, .29  2826  

   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 

8450.20, 8451.10, 
.29  

2826  

   44629 Mesin lainnya untuk produksi tekstil dan pakaian jadi  8443.19*, 8449, 
8451.30 - .80  

2826  

  4463 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 

8453.10 - .80  2826  

  4464 44640 Bagian untuk barang-barang dari klas 4461; bagian untuk 

barang dari subklas 44621 (termasuk jarum mesin jahit 
dan perabotan, dasar dan penutup untuk mesin jahit); 

bagian untuk barang-barang dari subklas 44622; bagian 
untuk barang-barang dari subklas 44629, kecuali bagian 

mesin untuk membuat atau menyelesaikan pembuatan 
topi dari bulu kempa atau bukan tenunan dan blok; 
bagian untuk barang-barang dari subklas 44630; bagian 
dari mesin cuci dan mesin pengering tekstil yang dipakai 
rumahtangga atau binatu, dengan kapasitas kain kering 
tidak melebihi 10 kg 

8448.20 - .59, 
8450.90, 8451.90, 
8452.30 - .90, 
8453.90  

2826  

      

447     Senjata dan amunisi serta bagiannya    

  4471 44710 Tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, 
dan bagian dari kendaraan tersebut 

8710  3040  

  4472 44720 Senjata militer, selain revolver, pistol dan pedang dan 
sejenisnya 

9301  2520  

  4473 44730 Revolver, pistol, senjata api lainnya dan perangkat 

serupa; senjata lainnya 

9302 - 9304  2520  

  4474 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 

9306  2520  

 4475 44750 Pedang, pedang pendek, bayonet, tombak dan senjata 

semacamnya serta bagiannya dan sarung pedang serta 
sarung senjata lainnya 

9307  2593  

  4476 44760 Bagian dari senjata militer dan senjata-senjata lainnya 9305  2520  

      

448   Peralatan rumah tangga dan bagiannya   

  4481  Peralatan listrik rumah tangga; lemari pendingin bukan 
listrik dan mesin pengering pakaian 

  

   44811 Lemari pendingin dan lemari pembeku, untuk rumah 
tangga, listrik atau bukan listrik 

8418.10 - .40  2751  
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   44812 Mesin pencuci piring dan pakaian atau mesin pencuci dan 
pengering linen, untuk rumah tangga, listrik atau bukan 
listrik 

8422.11, 8450.11 - 
.19, 8451.21  

2751  

   44813 Selimut listrik 6301.10  2752  

   44814 Mesin jahit rumah tangga 8452.10  2826  

   44815 Kipas angin dan hood ventilasi atau hood daur ulang 

untuk jenis yang dipakai rumah tangga 

8414.51, .60  2752  

   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) 

8508.11, 8509.40 - 
.80, 8510.10, .20, 
.30, 8516.31 - .40, 
.71 - .79 

2752  

   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 

8516.10 - .29, .50, 
.60 

2752  

   44818 Resistor pemanas listrik, kecuali dari karbon 8516.80  2752  

  4482  Perlengkapan memasak dan pemanas untuk 

rumahtangga, tanpa listrik 

   

   44821 Peralatan memasak dan piring pemanas, tanpa listrik, 

untuk rumah tangga, dari besi atau baja 

7321.11 - .19  2753  

   44822 Tungku, tungku terbuka, anglo dan peralatan 
rumahtangga tanpa listrik yang sejenisnya dari besi atau 

baja (selain peralatan memasak dan piring pemanas) 

7321.81 - .89  2753  

   44823 Radiator untuk pemanasan sentral, tidak dipanasknan 
dengan listrik, dari besi atau baja 

7322.11, .19  2512  

   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 

7322.90  2753  

   44825 Ketel pemanas sentral, untuk menghasilkan air panas 
atau uap bertekanan rendah 

8403.10  2512  

   44826 Pemanas air instan atau dengan tempat penyimpanan, 

tanpa listrik 

8419.11, .19  2752  

  4483   Suku cadang untuk barang dari klas 4481 dan 4482 

(kecuali sub klas 44814) 

  

    44831 Bagian 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 

8508.70, 8509.90, 
8510.90, 8516.90  

2752  

  44832 Bagian dari tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak, 
penggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas 
dan peralatan rumahtangga tanpa listrik sejenisnya, dari 
besi atau baja 

7321.90  2752  

    44833 Bagian dari ketel pemanas sentral untuk menghasilkan air 
panas atau uap air bertekanan rendah 

8403.90  2512  
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449     Mesin untuk keperluan khusus lainnya dan 
bagiannya 

  

  4491   Mesin untuk keperluan khusus lainnya   

   44911 Pengering pakaian sentrifugal 8421.12  2826  

   44912 Pengering kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton, 
dan untuk bahan lainnya kecuali untuk hasil pertanian 

8419.32, .39  2829  

   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 

8439.10 - .30, 

8441.10 - .80  

2829  

   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) 

8440.10, 8442.30, 
8443.11, .13 - .17, 
.19* 

2829  

   44915 Mesin ytdl untuk mengerjakan karet atau plastik atau 
untuk pembuatan produk dari bahan-bahan tersebut 

8477.10 - .80  2829  

   44916 Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; 

pola cetakan; cetakan untuk logam (kecuali cetakan 
ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau 

plastik 

8480  2593  

   44917 Mesin fotokopi stand alone, printer dan faksimili 8443.32*, .39  2817  

   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 

8486.10 - .40  2829  

   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) 

8401.20, 8475.10, 
.21, .29, 8479.40 - 
.89, 8508.19, .60  

2829  

  4492  Suku cadang mesin untuk keperluan khusus ytdl     

    44921 Suku cadang untuk barang dari sub klas 44913 8439.91, .99, 
8441.90 

2829  

    44922 Suku cadang untuk barang dari sub klas 44914, 44917, 

dan 45150 

8440.90, 8442.40, 
8443.91 - .99  

2817, 
2829  

    44923 Suku cadang untuk barang dari sub klas 44918 8486.90  2829  

    44929 Suku cadang dari barang sub klas 44915; bagian lain ytdl 
dari mesin untuk keperluan khusus  

8475.90, 8477.90, 
8479.90  

2829  

      

Divisi   45     Mesin perkantoran, akunting dan komputasi    

451     Mesin untuk keperluan kantor dan akunting, dan 
bagian serta perlengkapannya 

   

  4511 45110 Mesin ketik dan mesin pengolah kata 8469  2817  

  4513 45130 Mesin hitung elektronik dan mesin perekam, pereproduksi 
dan penayang data ukuran saku dengan fungsi 
menghitung 

8470.10 - .29  2817  

  4514   Mesin akunting, register kas, ATM, mesin cap pengganti 
perangko, mesin penerbit karcis dan mesin semacamnya, 
yang dilengkapi dengan alat hitung 

    

    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) 

8470.30, .50*, .90  2817  
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    45142 Mesin terminal ‘point-of-sale’, ATM dan sejenisnya 8470.50*, 8472.90*  2622  

  4515 45150 Mesin cetak perkantoran jenis ‘sheet-fed’ 8443.12  2817  

  4516 45160 Mesin perkantoran lainnya 8472.10, .30, .90*  2817  

  4517 45170 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub 
klas 45110 dan 45130 (kecuali penutup, kotak pembawa, 

dan sejenisnya) 

8473.10, .21  2817  

  4518 45180 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub 
klas 45141, 45142 dan 45160 (kecuali penutup, kotak 

pembawa dan sejenisnya) 

8473.29, .40  2622, 
2817  

      

452   Mesin komputasi dan bagian serta 
perlengkapannya 

   

  4522  Mesin pengolah data otomatis portabel dengan berat 
tidak lebih dari 10 kg, seperti laptop, notebook dan sub-
notebook 

    

   45221 Mesin pengolah data otomatis portabel dengan berat 
tidak lebih dari 10 kg, seperti komputer laptop dan 

notebook 

8471.30*  2621  

   45222 PDA (Personal Digital Assistants) dan komputer 
sejenisnya 

8471.30*  2621  

  4523 45230 Mesin pengolah data otomatis, terdapat dalam wadah 
yang sama, paling tidak satu unit pengolah dan satu unit 

masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak 

8471.41  2621  

  4524 45240 Mesin pengolah data otomatis yang disediakan dalam 
bentuk sistem 

8471.49  2621  

  4525 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 

8471.50  2621  

  4526   Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpan 
dalam wadah yang sama atau tidak, kecuali monitor dan 

proyektor 

  

    45261 Periperal masukan (keyboard, joystick, mouse, dll) 8471.60*  2622  

    45262 Scanner (kecuali kombinasi dari printer, scanner, mesin 
kopi dan atau fax) 

8471.60*  2622  

    45263 Printer inkjet yang digunakan dengan mesin pengolah 
data 

8443.32*  2622  

    45264 Printer laser yang digunakan dengan mesin pengolah 
data 

8443.32*  2622  

    45265 Printer lainnya yang digunakan dengan mesin pengolah 

data 

8443.32*  2622  

    45266 Unit yang dapat menjalankan dua fungsi atau lebih 
seperti berikut : pencetakan, scanning, kopi, fax 

8443.31  2622  

    45269 Perangkat periperal masukan atau keluaran lainnya  8471.60*, .90*  2622  

  4527  Unit penyimpanan   

   45271 Unit penyimpanan media tetap 8471.70*  2622  

   45272 Unit penyimpanan media yang dapat dipindahkan 8471.70*  2622  

  4528   Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis ytdl     

    45281 Kartu suara, video, jaringan dan sejenisnya untuk mesin, 

pengolah data otomatis 

8471.80*, 8517.69*  2612  

  
 

45289 Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis 8471.80*, .90*  2622  

  4529 45290 Bagian dan aksesori dari mesin komputasi 8473.30, .50  2622  
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Divisi   46    Mesin listrik dan pirantinya   

461    Motor, generator dan transformator listrik dan 

bagian daripadanya 

  

  4611  Motor listrik, generator listrik dan sejenisnya   

   46111 Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 watt; motor 
DC lainnya; generator DC 

8501.10, .31 - .34  2711  

   46112 Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W; 
motor AC lainnya; generator AC (alternator) 

8501.20, .40 - .53, 

.61 - .64  

2711  

   46113 Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter 
berputar 

8502  2711  

  4612  Transformator listrik, konverter ststis dan induktor   

   46121 Transformator listrik 8504.21 - .34  2711  

   46122 Ballast untuk lampu tabung; konverter statis; induktor 
lainnya 

8504.10, .40, .50  2711, 
2790  

  4613  Suku cadang untuk barang dari kelas 4611 dan 4612    

   46131 Bagian dari motor listrik, generator listrik dan sejenisnya 8503  2711  

   46132 Bagian dari transformator listrik, konverter statis dan 

induktor 

8504.90  2711  

      

462    Alat penyalur dan pengontrol listrik, dan bagian 
daripadanya 

  

 4621   Alat penyalur dan pengontrol listrik   

  46211 Alat listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit 

listrik, atau untuk membuat hubungan ke atau pada 
sirkuit listrik, untuk voltase melebihi 1000 volt 

8535  2712  

  46212 Alat listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit 
listrik, untuk membuat hubungan ke atau pada sirkuit 
listrik, untuk voltase tidak melebihi 1000 volt 

8536.10 - .69, .90  2712  

  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 

8537.10  2712  

  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 

8537.20  2712 

  46215 Konektor untuk serat optik, bundel serat optik atau kabel 8536.70  2712 

 4622 46220 Bagian dari peralatan penyalur atau pengontrol listrik 8538  2712 

      

      

463   Kawat dan kabel berisolasi; kabel serat optik    

  4631 46310 Kawat gulung berisolasi 8544.11, .19  2732 

  4632 46320 Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya 8544.20  2732 

  4633 46330 Set kabel penyala dan set kabel lainnya dari jenis yang 

digunakan pada kendaraan bermotor, pesawat udara 
atau kapal 

8544.30  2732, 
2930 

  4634 46340 Konduktor listrik lainnya untuk voltase tidak melebihi 

1000 V 

8544.42 - .49  2732 

  4635 46350 Konduktor listrik lainnya untuk voltase melebihi 1000 V 8544.60  2732  

  4636 46360 Kabel serat optik dibuat dari serat berselubung 8544.70  2731  



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    

 

Kelompok Klas Sub Klas Deskripsi 
Korespondensi 

HS 2007     KBLI 2009 

 

     73 

    

464   Akumulator, sel primer dan baterai primer serta 
bagiannya 

  

 4641 46410 Sel primer dan baterai primer 8506.10 - .80  2720  

 4642 46420 Akumulator listrik 8507.10 - .80  2720  

 4643 46430 Bagian dari sel primer, baterai primer dan akumulator 
listrik (termasuk separatornya) 

8506.90, 8507.90  2720  

      

465   Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu 
busur; peralatan pencahayaan; bagian-bagiannya 

  

 4651 46510 Lampu pijar atau lampu tabung listrik; lampu busur 8539.10 - .49  2740  

 4653  Peralatan pencahayaan   

  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 

8513.10, 9405.10, 
.20, .50, .60  

2740  

  46532 Perangkat penerangan dari jenis yang digunakan untuk 
pohon natal 

9405.30  2740  

  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) 

9405.40  2740  

 4654  Suku cadang untuk barang dari klas 4651 dan 4653   

  46541 Bagian dari lampu pijar atau lampu tabung listrik; bagian 

dari lampu busur 

8539.90  2740  

  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 

8513.90, 9405.99  2740  

      

469   Peralatan kelistrikan lainnya dan bagiannya     

  4691 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 

8511.10 - .80, 
8512.10 - .40  

2740, 
2930  

  4692   Perlengkapan isyarat suara atau visual listrik, kecuali 
untuk sepeda atau kendaraan bermotor, dan kecuali 
perlengkapan pengontrol lalulintas elektro-mekanik untuk 
fasilitas transportasi 

    

    46921 Alarm pencuri atau kebakaran dan piranti semacamnya 8531.10  2639 
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    46929 Perlengkapan isyarat suara atau visual listrik lainnya, 
kecuali untuk sepeda atau kendaraan bermotor, dan 

kecuali perlengkapan pengontrol lalulintas elektro-
mekanik untuk fasilitas transportasi 

8530.10, .80, 
8531.20 - .80  

2790 

  4693   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) 

    

   46931 Magnet logam permanen  8505.11  2599  

   46932 Permanen keramik atau ferit magnet 8505.19  2393  

   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) 

8505.20 - .90, 
8543.10 - .70  

2790  

  4694 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 

8546.90, 8547.90  2733, 
2790  

  4695 46950 Elektroda karbon, sikat karbon, karbon lampu, karbon 
baterai dan alat lainnya dari grafit atau karbon lainnya 

dari jenis yang digunakan untuk kelistrikan 

8545  2790  

  4696 46960 Suku cadang untuk barang sub klas 46910, 46921 dan 
46929; bagian peralatan listrik ytdl dari mesin atau 
kelengkapannya 

8511.90, 8512.90, 
8530.90, 8531.90, 
8543.90, 8548.90  

2639, 
2740, 
2790, 
2930  

      

      

Divisi   47     Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta 
kelengkapannya  

    

471     Katup dan tabung elektronik; komponen 
elektronik; bagian-bagiannya 

    

 4711 47110 Kapasitor listrik 8532.10 - .30  2612, 
2790  

 4712 47120 Resistor listrik (kecuali resistor panas) 8533.10 - .40  2612, 
2790 

 4713 47130 Sirkuit tercetak 8534  2612  

 4714 47140 Katup dan tabung termionik, katoda dingin atau katoda 
foto (termasuk tabung sinar katoda) 

8540.11 - .89  2612  

 4715 47150 Dioda, transistor dan perangkat semi konduktor 

sejenisnya; perangkat semi konduktor peka cahaya; light 
emitting diode; kristal piezo listrik terpasang 

8541.10 - .60  2612  

 4716 47160 Sirkuit terpadu elektronik 8542.31 - .39  2612  

 4717  Suku cadang untuk barang dari klas 4711, 4712 dan 
4714 sampai 4716 

   

   47171 Suku cadang untuk barang dari sub klas 47110  8532.90  2612, 
2790 

   47172 Suku cadang untuk barang dari sub klas 47120 8533.90  2612, 
2790 

   47173 Suku cadang untuk barang dari sub klas 47140 sampai 
47160 

8540.91, .99, 
8541.90, 8542.90  

2612 
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472     Pemancar televisi dan radio; kamera televisi, 
video dan digital; perangkat telepon 

    

  4721   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 

    

   47211 Peralatan pemancar dipasang pada peralatan penerima 8525.60  2639  

   47212 Peralatan pemancar tidak dipasang pada peralatan 
penerima 

8525.50  2639  

   47213 Kamera televise 8525.80*  2639  

   47214 Kamera perekam video 8525.80*  2642 

   47215 Kamera digital 8525.80*  2671 

  4722  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) 

    

   47221 Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel 8517.11  2639 

   47222 Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa 
kabel lainnya 

8517.12  2639 

   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) 

8517.18, .61 - .62, 
.69* 

2612, 
2639 

      

473   Penerima siaran radio dan televisi; peralatan 
untuk merekam dan memproduksi suara dan 
video; mikrophones, pengeras suara, amplifier, dll 

    

  4731  Penerima siaran radio dan televisi     

    47311 Penerima siaran radio (kecuali untuk jenis yang 

digunakan dalam kendaraan bermotor), dikombinasikan 
atau tidak dengan perekam atau pereproduksi suara atau 
pengatur waktu 

8527.12 - .19, .91 - 
.99 

2642 

    47312 Penerima siaran radio yang tidak dapat beroperasi tanpa 
sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam 
kendaraan bermotor 

8527.21, .29  2642 

    47313 Penerima siaran televisi, dikombinasikan atau tidak 
dengan penerima siaran radio atau pealatan perekam 

atau pereproduksi suara atau video 

8528.71 - .73  2642 

    47314 Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan peralatan 
penerima siaran televisi dan utamanya bukan digunakan 

dalam sistem pengolahan data otomatis 

8528.49, .59, .69  2641 

    47315 Monitor dan proyektor, yang utamanya digunakan dalam 
sistem pengolahan data otomatis 

8528.41, .51, .61  2622 

  4732   Peralatan untuk merekam dan mereproduksi suara dan 
video 

    

   47321 Peralatan perekam atau pereproduksi suara 8519 2642 

   47323 Peralatan perekam atau pereproduksi video 8521 2642 

  4733 47330 Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara; 
headphone, earphone dan perangkat kombinasi 
mikrofon/pengeras suara; pengeras suara listrik frekuensi 
audio, peralatan pengeras suara elektrik 

8518.10 - .50  2649 
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474     Bagian untuk barang-barang dari klas 4721 
sampai 4733 dan 4822 

    

 4740   Bagian untuk barang-barang dari klas 4721 sampai 4733 
dan 4822 

  

  47401 Bagian untuk barang-barang dari sub klas 47221 sampai 

47223 

8517.70  2639 

  47402 Bagian untuk barang-barang dari sub klas 47321, 47323 
dan 47330 

8518.90, 8522  2649 

  47403 Bagian untuk barang-barang dari sub klas 47211 sampai 
47213, 47311 sampai 47315 dan 48220 

8529 2639, 

2649, 
2651 

      

475   Cakram, pita, media penyimpan non-volatile 

berbentuk padat dan media lainnya, tidak direkam 

  

 4753 47530 Media magnetik, tidak direkam, kecuali kartu dengan 
jalur magnetik 

8523.29*  2680 

 4754 47540 Media optik, tidak direkam 8523.40*  2680 

 4755 47550 Media penyimpan non-volatile berbentuk padat 8523.51  2622 

 4759 47590 Media perekam lainnya, termasuk matrice dan master 
untuk produksi cakram 

8523.59, .80*  3290 

      

476   Audio, video dan cakram lainnya, pita dan media 
fisik lainnya, direkam 

    

 4761 47610 Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk audio musikal 8523.29*, .40*, .80*  5920 

 4762 47620 Cakram, pita atau media fisik lainnya yang untuk film dan 

video lainnya 

8523.29*, .40*  5911 

 4769  Cakram, pita dan media fisik perekam lainnya     

  47691 Cakram, pita atau media fisik lainnya untuk buku audio 8523.29*, .40* 5811 

  47692 Cakram, pita atau media fisik lainnya berbasis teks 8523.29*, .40* 5811, 
5812, 
5813 

  47699 Cakram dan pita audio non-musikal lainnya 8523.29*, .40*  5920 

      

478    Paket perangkat lunak     

  4781   Perangkat lunak untuk sistem, paket     

    47811 Sistem operasi, paket 8523.29*, .40* 5820 

    47812 Perangkat lunak untuk jaringan, paket 8523.29*, .40* 5820 

    47813 Perangkat lunak untuk manajemen basis data, paket 8523.29*, .40* 5820 

    47814 Perangkat lunak untuk alat pengembangan dan bahasa 
pemrograman, paket 

8523.29*, .40* 5820 

  4782  Perangkat lunak untuk aplikasi, paket     

   47821 Aplikasi untuk produktifitas bisnis umum dan rumahan, 
paket 

8523.29*, .40*  5820 

   47822 Perangkat lunak untuk permainan di komputer, paket 8523.29*, .40*  5820 

   47829 Perangkat lunak aplikasi lainnya, paket 8523.29*, .40*  5820 
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479   Kartu dengan jalur magnetik atau chip     

  4791 47910 Kartu dengan jalur magnetik atau chip 8523.21  2680 

  4792 47920 Smart cards / kartu pintar 
 

8523.52  2622 

      

Divisi   48     Peralatan untuk aplikasi medis, presisi dan optik, 
jam tangan dan jam 

    

481     Perlengkapan medis dan bedah serta peralatan 
ortopedik 

    

  4811 48110 Peralatan yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau 
radiasi sinar alpa, beta serta gamma 

9022 2660 

  4812   Peralatan elektro-diagnostik, dan peralatan sinar ultra 
violet atau infra merah, yang digunakan dalam ilmu 
medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan 

    

    48121 Peralatan elektro-diagnostik, yang digunakan dalam ilmu 
medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan 

9018.11 - .19 2660 

    48122 Peralatan sinar ultra violet atau infra merah, yang 
digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau 
kedokteran hewan 

9018.20  2660 

  4813 48130 Perlengkapan dan peralatan lainnya (kecuali alat suntik, 
jarum dan sejenisnya), yang digunakan dalam 
kedokteran gigi 

9018.41, .49 3250 

  4814 48140 Pensteril medis, bedah atau laboratorium 8419.20  3250 

  4815 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) 

9018.31 - .39, .50, 
.90 

3250 

  4816 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) 

9019, 9020 3250 

  4817   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 

    

    48171 Perlengkapan orthopedik; bidai dan peralatan patah 
tulang lainnya; anggota badan tiruan 

9021.10 - .39  3250 

    48172 Alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya yang 
dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk 
mengganti yang cacat atau tidak mampu 

9021.40 - .90  2660 

  4818 48180 Perabotan medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran 

hewan; kursi cukur dan sejenisnya yang mempunyai 
penggerak berputar, rebah dan naik turun 

9402 3250 
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482     Peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, 
pemeriksaan, pengujian, navigasi dan keperluan 

lainnya, kecuali peralatan optik; perlengkapan 
kontrol proses industri; bagian dan aksesoris 

daripadanya 

    

  4821   Instrumen dan peralatan navigasi, meteorologika, 
geofisika dan sejenisnya 

    

    48211 Kompas pencari arah; instrumen dan peralatan navigasi 
lainnya 

9014.10 - .80 2651 

    48212 Pengukur jarak, teodolit dan tachymeter (tacheometer) 

serta alat pengukur tinggi permukaan 

9015.10 - .30 2651 

    48219 Instrumen dan peralatan lainnya untuk survey, hidrografi, 
oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika 

9015.40, .80  2651 

  4822 48220 peralatan radar, peralatan radio pembantu navigasi dan 
peralatan radio kendali jarak jauh 

8526 2651 

  4823   Timbangan presisi; instrumen untuk menggambar, 
menghitung, mengukur panjang, dsbnya 

    

    48231 Timbangan dengan kepekaan 5 cg atau lebih 9016 2651 

    48232 Meja dan mesin perancang, dan instrumen penggambar, 
pemberi tanda atau instrumen penghitung matematis 
lainnya 

9017.10, .20 2819, 

2651 

    48233 Instrumen untuk mengukur panjang, yang digunakan 
dengan tangan (termasuk batang dan pita pengukur, 

mikro meter dan kaliper) ytdl 

9017.30, .80 2651 

  4824   Instrumen dan alat untuk mengukur atau memeriksa 

besaran listrik, kecuali meteran pemroduksi atau pemakai 
listrik; instrumen dan alat untuk mengukur atau 
mendeteksi radiasi ionisasi 

    

    48241 Instrumen dan alat untuk mengukur atau mendeteksi 
radiasi ionisasi 

9030.10  2651 

    48242 Osiloskop sinar katoda dan osilograf sinar katoda 9030.20  2651 

    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) 

9030.31, .33  2651 

    48244 Peralatan dan perlengkapan (kecuali osiloskop dan 
osilograf sinar katoda) untuk telekomunikasi 

9030.40  2651 

    48249 Instrumen dan alat ytdl untuk mengukur atau mendeteksi 
besaran listrik 

9030.32, .39, .82 - 
.89 

2651 

  4825   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 serta 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 
serta mengecek kuantitas panas, suara atau cahaya 

    

    48251 Hidrometer dan instrumen apung sejenisnya, 

termometer, pirometer, barometer, higrometer dan 
psikrometer 

9025.11 - .80  2651 
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    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 

9026.10 - .80  2651 

    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 

9027.10 - .80  2651 

  4826   Instrumen dan peralatan pengukuran, pengecekan dan 
pengujian lainnya 

    

    48261 Mikroskop (kecuali mikroskop optik) dan peralatan 
difraksi 

9012.10  2651 

    48262 Mesin dan peralatan untuk menguji sifat mekanis dari 

suatu bahan 

9024.10, .80  2651 

    48263 Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau listrik 9028.10 - .30 2651 

    48264 Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, 
pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator 
kecepatan dan takometer, kecuali instrumen hidrologi 

dan meteorologi; stroboskop 

9029.10, .20  2651 

    48266 Instrumen dan peralatan pengatur atau pengontrol 
otomatis, hidrolik atau pneumatik 

9032.81  2651 

    48269 Instrumen, peralatan dan mesin pengukuran, 

pengecekan, pengaturan atau pengawasan ytdl 

9031.10 - .80, 
9032.10 - .20, .89  

2651 

  4828   Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari klas 
4821 dan 4823 sampai 4826 

    

    48281 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub 

klas 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 

9014.90, 9015.90, 
9017.90, 9025.90, 
9026.90, 9027.90, 
9030.90, 9033  

2651 

    48282 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub 

klas 48261 

9012.90  2651 

    48283 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub 
klas 48263 dan 48264 

9028.90, 9029.90 2651 

    48284 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub 
klas 48266 dan 48269 

9031.90, 9032.90 2651 

    48285 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub 
klas 48262  

9024.90  2651 

      

483     Instrumen optik dan perlengkapan fotografi, serta 
bagian dan aksesoris daripadanya 

    

  4831   Instrumen optik     

    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 

9001, 9002.19, .20, 
.90 

2731 
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    48312 Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, 
protektif atau lainnya 

9004 3250 

    48313 Bingkai dan mounting untuk kacamata, kacamata 
pelindung atau sejenisnya 

9003.11, .19  3250 

    48314 Teropong ganda, teropong tunggal dan teleskop optik 
lainnya; instrumen astronomi lainnya, kecuali instrumen 

untuk radio astronomi; mikroskop optik gabungan 

9005.10, .80, 
9011.10 - .80  

2679 

    48315 Peralatan kristal cair ytdl; laser, kecuali diode laser; 
peralatan dan instrumen optik lainya ytdl 

9013.10 - .80  2612, 
2679 

  4832   Peralatan fotografi     

    48321 Lensa obyektif untuk kamera, proyektor  serta pembesar 
atau pengecil fotografi 

9002.11  2679 

    48322 Kamera fotografi (termasuk sinematografi) 9006.10 - .59, 
9007.11, .19  

2670 

    48323 Proyektor sinematografi, slide proyektor dan proyektor 

gambar lainnya, kecuali pembaca mikroform 

9007.20, 9008.10, 
.30  

2679 

    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 

9006.61, .69, 
9008.40, 9010.10 - 
.60  

2679 

  4833 48330 Pembaca mikro film, microfiche atau mikroform lainnya 9008.20 2679 

  4834   Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka 

cahaya, tidak disinari; produk kimia untuk penggunaan 
fotografi, kecuali pernis, bahan perekat dan semacamnya 

    

    48341 Pelat dan film fotografi dan film cetak instan, peka 
cahaya, tidak disinari 

3701 - 3703  2029 

    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 

3707 2029 

  4835   Bagian untuk barang-barang dari klas 4831 sampai 4833     

    48351 Bagian dan perlengkapan untuk barang-barang dari sub 
klas 48314 

9005.90, 9011.90 2670 

    48352 Bagian dari bingkai dan mounting kacamata, kacamata 
pelindung dan sejenisnya 

9003.90  3250 

    48353 Bagian dan aksesoris untuk barang dari subklas 48322; 
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 

9006.91, .99, 
9007.91, .92, 
9008.90, 9010.90  

2679 

    48354 Bagian dan aksesori untuk barang-barang dari sub klas 

48315 

9013.90 2612, 
2679 

      

484     Jam tangan dan jam, serta bagiannya     

  4841 48410 Jam tangan 9101, 9102  2652 

  4842 48420 Jam 9103 - 9105  2652 

  4843 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 

9106, 9107  2652 



Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010    

 

Kelompok Klas Sub Klas Deskripsi 
Korespondensi 

HS 2007     KBLI 2009 

 

     81 

    

  4844 48440 Penggerakan jam atau jam tangan 9108 - 9110  2652 

  4849 48490 Bagian lain dari jam tangan atau jam (termasuk 
perhiasan, badan dan ban jam tangan logam) 

9111, 9112, 
9113.10, .20, 9114  

2652, 
3211, 

3212 

      

Divisi   49     Peralatan transportasi     

491     Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; 
bagian dan aksesorisnya 

    

  4911   Kendaraan bermotor     

    49111 Traktor jalan untuk semi trailer 8701.20  2910 

    49112 Alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor 
untuk penumpang 

8702 2910 

    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) 

8703.21 - .90 2910 

    49114 Kenderaan bermotor ytdl untuk angkutan barang 8704.21 - .90 2910 

    49115 Lori crane 8705.10  2910 

    49116 Kendaraan bermotor, untuk angkutan penumpang, yang 
khusus dirancang untuk perjalanan di atas salju; mobil 
golf dan kendaraan sejenisnya 

8703.10  2910 

    49119 Kendaraan bermotor dengan tujuan khusus, ytdl 8705.20 - .90  2910 

  4912   Bagian dan aksesoris ytdl dari kendaraan bermotor    

    49121 Sasis dengan mesin terpasang, untuk kendaraan 
bermotor 

8706 2910 

    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 

8708.10, .30 - .99 2930 

      

492     Badan kendaraan bermotor; trailer dan semi 

trailer; bagian dan aksesorisnya 

    

  4921 49210 Badan kendaraan bermotor 8707 2920 

  4922   Trailer dan semi trailer; peti kemas   

    49221 Peti kemas yang dirancang dan dilengkapi secara khusus 
untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda 

pengangkut 

8609 2920 

    49222 Trailer dan semi trailer dari jenis caravan, untuk 

perumahan atau perkemahan 

8716.10  2920 

    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 

8716.31 - .40  2920 

  4923   Bagian-bagian untuk barang dari klas 4921 dan 4922     

    49321 Bagian dan aksesoris untuk barang dari sub klas 49210 8708.21, .29 2930 

    49232 Bagian dari trailer dan semi trailer; bagian dari kendaraan 

lainnya, yang tidak digerakkan secara mekanis 

8716.90  2821, 
2930 
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493     Kapal     

  4931   Kapal komersil dan kapal perang     

    49311 Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air 
sejenisnya, terutama dirancang untuk mengangkut 

penumpang; kapal feri dari semua jenis 

8901.10  3011 

    49312 Kapal tanker 8901.20  3011 

    49313 Kapal pendingin, kecuali kapal tanker 8901.30  3011 

    49314 Kendaraan air lainnya untuk mengangkut barang dan 

kendaraan air lainnya penumpang dan barang 

8901.90  3011 

    49315 Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air 

lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan hasil 
perikanan 

8902 3011 

    49316 Kapal penarik dan pendorong 8904 3011 

    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 

8905.10, .90, 8906 3011 

  4932 49320 Platform pengeboran atau produksi yang terapung atau 
di bawah air 

8905.20  3011 

  4939 49390 Struktur terapung lainnya 8907 3011 

      

494     Perahu olahraga dan wisata   

  4941 49410 Perahu layar (kecuali yang dapat digembungkan), 

dengan atau tanpa motor pembantu 

8903.91  3012 

  4949 49490 Kendaraan air lainnya untuk wisata atau olahraga; 
sampan dan kano 

8903.10, .92, .99 3012 

      

495     Lokomotif kereta api dan trem serta kendaraan 
yang bergerak diatas rel, dan bagian daripadanya 

    

  4951   Lokomotif rel dan tender lokomotif     

    49511 Lokomotif rel yang digerakkan dengan sumber tenaga 
listrik dari luar 

8601.10  3020 

    49512 Lokomotif diesel-listrik 8602.10  3020 

    49519 Lokomotif rel lainnya; tender lokomotif 8601.20, 8602.90 3020 

  4952 49520 Gerbong tertutup atau gerbong terbuka kereta api atau 
trem berdaya gerak sendiri (kecuali kendaraan perawatan 

atau perbaikan) 

8603 3020 

  4953   Kendaraan yang bergerak diatas rel lainnya; track fixture 
dan alat kelengkapan rel kereta api atau trem; peralatan 
pengontrol lalulintas mekanik untuk fasilitas angkutan 

    

    49531 Kendaraan perawatan atau perbaikan kereta api atau 
trem, berdaya gerak sendiri atau tidak 

8604 3020 

    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) 

8605 3020 

    49533 Gerbong tertutup dan wagon kereta api atau trem untuk 

barang, tidak berdaya gerak sendiri 

8606 3020 
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  4954 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 

8607, 8608 2599, 
3020 

      

496     Kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa, 
serta bagian-bagiannya 

    

  4961 49610 Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; 
pesawat layang; pesawat layang gantung dan kendaraan 
udara lainnya tanpa tenaga penggerak 

8801 3030 

  4962   Pesawat udara dan helikopter   

    49621 Helikopter 8802.11, .12 3030 

    49622 Pesawat udara dan kendaraan udara dengan 
tenaga/mesin lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak 

melebihi 2000 kg 

8802.20  3030 

    49623 Pesawat udara dan kendaraan udara dengan 
tenaga/mesin lainnya, dengan berat tanpa muatan 
melebihi 2000 kg 

8802.30, .40 3030 

  4963 49630 Kendaraan ruang angkasa dan peluncur kendaraan ruang 
angkasa 

8802.60  3030 

  4964 49640 Bagian dari kendaraan udara dan kendaraan ruang 
angkasa 

8803 3030 

      

499     Perlengkapan transportasi lainnya dan bagian-

bagiannya 

    

  4991   Sepeda motor dan kereta samping     

    49911 Sepeda motor dan sepeda yang dilengkapi dengan motor 
bantu, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-
balik berkapasitas silinder tidak melebihi 50 cc 

8711.10  3091 

    49912 Sepeda motor dan sepeda yang dilengkapi dengan motor 

bantu, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-
balik berkapasitas silinder melebihi 50 cc 

8711.20 - .50  3091 

    49913 Sepeda motor dan sepeda yang dilengkapi dengan motor 
bantu, selain dengan mesin piston pembakaran dalam 
bolak-balik; kereta samping 

8711.90  3091 

  4992   Sepeda dan kereta roda/kendaraan untuk orang cacat   

    49921 Sepeda dan sepeda lainnya, tanpa mesin motor 8712 3092 

    49922 Kereta roda/kendaraan untuk orang cacat 8713 3092 

  4993 49930 Kendaraan ytdl, tidak digerakkan secara mekanik 8716.80  3099, 
2816 

  4994   Bagian untuk barang-barang dari klas 4991 dan 4992    

    49941 Bagian dan aksesoris dari sepeda motor dan kereta 

samping 

8714.11, .19  3091 

    49942 Bagian dan aksesoris dari sepeda dan sepeda jenis 

lainnya, yang tidak menggunakan mesin motor, dan dari 
kereta roda/kendaraan untuk orang cacat 

8714.20 - .99  3092 
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Seksi   5     Konstruksi dan jasa konstruksi     

Divisi   53     Konstruksi     

531     Bangunan     

  5311   Bangunan tempat tinggal     

    53111 Bangunan tempat tinggal dengan satu atau dua lantai   4101 

    53112 Bangunan tempat tinggal bertingkat tiga atau lebih   4101 

  5312   Bangunan bukan tempat tinggal    

    53121 Bangunan industri   4101 

    53122 Bangunan komersial   4101 

    53129 Bangunan bukan tempat tinggal lainnya   4101 

532     Pekerjaan teknik sipil    

  5321   Jalan bebas hambatan (kecuali bebas hambatan yang 

ditinggikan/jalan layang), jalan raya, jalan, jalan kereta 
api dan landasan pesawat terbang 

   

    53211 Jalan bebas hambatan (kecuali bebas hambatan yang 
ditinggikan/jalan layang), jalan raya  dan jalan 

  4211 

    53212 Jalan kereta api   4211 

    53213 Landasan pesawat terbang   4211 

  5322   Jembatan, jalan layang bebas hambatan dan terowongan    

    53221 Jembatan dan jalan layang bebas hambatan   4211 

    53222 Terowongan   4211 

  5323   Pelabuhan, aliran air/terusan, bendungan, irigasi dan 
bangunan air lainnya 

    

    53231 Terowongan air dan saluran penyediaan air lainnya, 

kecuali pipa saluran 

  4221 

    53232 Pelabuhan, aliran air/terusan dan fasilitas terkait   4291 

    53233 Bendungan   4291 

    53234 Irigasi dan bangunan air pengatur banjir   4221 

  5324   Pipa saluran jarak jauh, saluran komunikasi dan saluran 
listrik (kabel) 

   

    53241 Pipa saluran jarak jauh   4221 

    53242 Saluran komunikasi jarak jauh dan saluran listrik (kabel)   4221 

  5325   Kabel dan pipa saluran lokal dan bangunan ybdi    

    53251 Saluran pipa lokal   4221 

    53252 Kabel lokal dan bangunan ybdi   4221 

    53253 Pabrik pengolahan air dan limbah   4221 

  5326   Bangunan pertambangan dan industri    

    53261 Konstruksi penambangan   4291 

    53262 Konstruksi pembangkit tenaga listrik   4221 

    53269 Konstruksi lain untuk pepabrikan   4291 

  5327 53270 Fasilitas olah raga dan rekreasi di ruang terbuka   4291 

  5329 53290 Pekerjaan teknik sipil lainnya   4291 
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Divisi   54     Jasa konstruksi     

541     Jasa konstruksi umum untuk bangunan     

  5411   Jasa konstruksi umum untuk bangunan tempat tinggal     

    54111 Jasa konstruksi umum untuk bangunan tempat tinggal 

dengan satu dan dua lantai 

  4102 

    54112 Jasa konstruksi umum untuk bangunan tempat tinggal  

bertingkat banyak 

  4102 

  5412   Jasa konstruksi umum untuk bangunan bukan tempat 

tinggal 

   

    54121 Jasa konstruksi umum untuk bangunan industri   4102 

    54122 Jasa konstruksi umum bangunan komersial   4102 

    54129 Jasa konstruksi umum bangunan bukan tempat tinggal 
lainnya 

  4102 

      

542     Jasa konstruksi umum untuk pekerjaan teknik 

sipil 

   

  5421   Jasa konstruksi umum untuk jalan bebas hambatan 
(kecuali jalan layang), jalan raya, jalan, jalan kereta api 
dan landasan pesawat terbang 

   

    54211 Jasa konstruksi umum jalan bebas hambatan (kecuali 
jalan layang), jalan raya dan jalan 

  4212 

    54212 Jasa konstruksi umum jalan kereta api   4212 

    54213 Jasa konstruksi umum landasan pesawat terbang   4212 

  5422   Jasa konstruksi umum jembatan, jalan layang dan 

terowongan 

   

    54221 Jasa konstruksi umum jembatan dan jalan layang   4212 

    54222 Jasa konstruksi umum terowongan   4212 

  5423   Jasa konstruksi umum pelabuhan, terusan, bendungan, 
irigasi, dan bangunan air lainnya 

    

    54231 Jasa konstruksi umum terowongan air dan saluran 
penyediaan air lainnya, kecuali pipa saluran 

  4222 

    54232 Jasa konstruksi umum pelabuhan dan bangunan air 
sejenisnya 

  4222 

    54233 Jasa konstruksi umum bendungan    4222 

    54234 Jasa konstruksi umum irigasi dan bangunan air pengatur 
banjir 

  4222 

  5424   Jasa konstruksi umum pipa saluran jarak jauh, saluran 
komunikasi dan listrik (kabel) 

   

    54241 Jasa konstruksi umum saluran pipa jarak jauh   4222 

    54242 Jasa konstruksi umum saluran komunikasi dan listrik 
jarak jauh 

  4222 

  5425   Jasa konstruksi umum saluran pipa dan kabel lokal serta 
pekerjaan ybdi 

   

    54251 Jasa konstruksi umum saluran pipa lokal   4222 

    54252 Jasa konstruksi umum kabel lokal dan pekerjaan ybdi   4222 

    54253 Jasa konstruksi umum pabrik pengolahan air dan limbah   4222 

  5426   Jasa konstruksi umum pertambangan dan bangunan 
industri 
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    54261 Jasa konstruksi umum pertambangan   4292 

    54262 Jasa konstruksi umum untuk pembangkit tenaga listrik   4222 

    54269 Jasa konstruksi umum bangunan industri lainnya   4292 

  5427 54270 Jasa konstruksi umum fasilitas olah raga dan rekreasi di 

ruang terbuka 

  4292 

  5429 54290 Jasa konstruksi umum pekerjaan teknik sipil lainnya   4292 

543     Jasa penyiapan tempat    

  5431 54310 Jasa pembongkaran   4311 

  5432 54320 Jasa pembentukan dan pembersihan tempat   4312 

  5433 54330 Jasa penggalian dan buldozer   4312 

  5434   Jasa pengeboran sumur air bersih dan pemasangan 
sistem septik 

   

    54341 Jasa pengeboran sumur air bersih   4222 

    54342 Jasa pemasangan sistem septik   4222 

      

544   Perakitan dan pembangunan konstruksi rumah 
pabrikan 

  

 5440 54400 Perakitan dan pembangunan konstruksi rumah pabrikan   4102 

      

545     Jasa konstruksi ketrampilan khusus     

  5451   Jasa pemancangan tiang ke dalam tanah dan pondasi     

    54511 Jasa pemancangan tiang ke dalam tanah   4390 

    54512 Jasa pondasi    4390 

  5452   Jasa pemasangan kerangka konstruksi    

    54521 Jasa pemasangan kerangka bangunan   4390 

    54522 Jasa pemasangan kerangka atap   4390 

  5453 54530 Jasa pemasangan atap dan pembuatan tahan air   4390 

  5454 54540 Jasa pemasangan beton   4390 

  5455 54550 Jasa pembangunan struktur baja   4390 

  5456 54560 Jasa tukang bangunan   4390 

  5457 54570 Jasa perancah   4390 

  5459 54590 Jasa konstruksi ketrampilan khusus lainnya   4390 

      

546     Jasa instalasi    

  5461   Jasa instalasi listrik    

    54611 Jasa pemasangan dan pengepasan kawat listrik   4321 

    54612 Jasa instalasi alat tanda kebakaran   4321 

    54613 Jasa instalasi sistem tanda bahaya pencuri   4321 

    54614 Jasa instalasi antena di tempat tinggal   4321 

    54619 Jasa instalasi listrik lainnya   4321 
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  5462   Jasa instalasi air (plumbing) dan pemasangan saluran      

    54621 Jasa instalasi air (plumbing)   4322 

    54622 Jasa pemasangan saluran pembuangan air   4322 

  5463   Jasa instalasi peralatan pemanas, ventilasi dan pendingin 
ruangan 

    

    54631 Jasa instalasi peralatan pemanas ruangan   4322 

    54632 Jasa instalasi peralatan ventilasi dan pendingin ruangan   4322 

  5464 54640 Jasa instalasi pengepasan gas   4322 

  5465 54650 Jasa penyekatan   4329 

  5469   Jasa instalasi lainnya     

    54691 Jasa instalasi lift dan eskalator   4329 

    54699 Jasa instalasi lainnya ytdl   4330 

      

547     Jasa pekerjaan akhir dan penyelesaian bangunan     

  5471 54710 Jasa pemasangan kaca   4330 

  5472 54720 Jasa pelapisan plester   4330 

  5473 54730 Jasa pengecatan   4330 

  5474 54740 Jasa pemasangan ubin lantai dan dinding   4330 

  5475 54750 Jasa pemasangan lantai, penutupan dinding dan 
pelapisan dinding lainnya 

  4330 

  5476 54760 Jasa pekerjaan tukang kayu dan pembuat mebel dari 
kayu dan logam 

  4330 

  5477 54770 Jasa pemasangan pagar dan susuran tangga   4330 

  5479 54790 Jasa pekerjaan akhir dan penyelesaian bangunan lainnya   4330 

      

Seksi   6     Jasa perdagangan distribusi (barang); akomodasi; 
jasa pelayanan makanan dan minuman; jasa 

transportasi; jasa distribusi listrik, gas dan air 
bersih 

    

      

Divisi   61     Jasa perdagangan besar     

611     Jasa perdagangan besar, kecuali atas dasar balas 

jasa atau kontrak 

    

612     Jasa perdagangan besar atas dasar balas jasa atau 
kontrak 

    

Divisi   62     Jasa perdagangan eceran     

621     Jasa perdagangan eceran, bukan di toko khusus     

622     Jasa perdagangan eceran, di toko khusus     

623     Jasa perdagangan eceran dengan pemesanan 
lewat pos atau internet 

    

624     Jasa perdagangan eceran bukan toko lainnya     

625     Jasa perdagangan eceran atas dasar balas jasa 
atau kontrak 
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Catatan:     Pada kode ***1 hingga ***99, simbol *** mungkin 
berhubungan dengan kode 610 dan 620 atau 611, 622, 
623, 624 dan 625, tergantung dari kebutuhan pengguna. 
Meskipun tidak semua kode cocok/dapat diaplikasikan 

    

  ***1   Bahan mentah pertanian dan binatang hidup     

    ***11 Padi-padian, tanaman yang diambil minyaknya, buah 

yang diambil minyaknya, bibit dan pakan ternak 

    

    ***12 Bunga dan tanaman     

    ***13 Tembakau bukan olahan     

    ***14 Binatang hidup, termasuk binatang peliharaan     

    ***15 Jangat, kulit binatang dan kulit yang disamak     

    ***19 Bahan-bahan mentah hasil pertanian, ytdl     

  ***2   Makanan, minuman dan tembakau     

    ***21 Buah dan sayuran     

    ***22 Produk susu, telur dan minyak dan lemak yang dapat 
dimakan 

    

    ***23 Daging, daging unggas dan daging binatang buruan     

    ***24 Ikan dan makanan laut lainnya     

    ***25 Produk gula dan produk roti     

    ***26 Minuman     

    ***27 Kopi, teh dan bumbu-bumbuan     

    ***28 Produk tembakau     

    ***29 Produk makanan ytdl     

  ***3   Tekstil, pakaian dan alas kaki     

    ***31 Benang tenun dan barang hasil tenunan     

    ***32 Bahan-bahan linen rumah tangga, gorden, gorden jaring 
dan bermacam-macam barang rumah tangga dari bahan 

tekstil 

    

    ***33 Pakaian, barang-barang dari bulu binatang dan aksesori 
pakaian 

    

    ***34 Alas kaki     

  ***4   Peralatan, barang-barang dan perlengkapan rumah 

tangga 

    

    ***41 Perabot rumah tangga     

    ***42 Peralatan radio dan televisi dan perekam suara dan 
keping video dan pita video 

    

    ***43 Barang-barang untuk pencahayaan     

    ***44 Peralatan rumah tangga     

    ***45 Bermacam-macam perkakas rumah tangga , alat-alat 
pemotong, barang-barang dari tembikar, barang-barang 
dari kaca, pecah belah dari porselen dan tanah 

    

    ***46 Barang anyaman, barang-barang untuk penyumbat, 

perlengkapan kandang dan barang-barang yang terbuat 
dari kayu lainnya 

    

  ***5   Barang-barang konsumen lainnya     

    ***51 Buku, koran, majalah dan alat-alat tulis     

    ***52 Peralatan untuk fotografi, optik dan presisi     

    ***53 Permainan dan mainan anak-anak     
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    ***54 Jam tangan, jam dinding dan perhiasan     

    ***55 Alat-alat olah raga (termasuk sepeda)     

    ***56 Barang-barang yang terbuat dari kulit dan aksesori 
perjalanan 

    

    ***59 Berbagai barang konsumen ytdl     

  ***6   Bahan-bahan dan perangkat keras konstruksi (bangunan)     

    ***61 Bahan-bahan konstruksi (bangunan) dan kaca datar     

    ***62 Perkakas, peralatan tetap dan peralatan kebersihan yang 

terbuat dari keramik 

    

    ***63 Kertas dinding dan penutup lantai     

    ***64 Cat, pernis dan lak pernis     

    ***65 Perangkat keras dan perkakas tangan     

  ***7   Produk kimia dan farmasi     

    ***71 Bahan kimia industri dasar dan damar sintesis     

    ***72 Pupuk dan produk kimia untuk pertanian     

    ***73 Produk-produk farmasi     

    ***74 Barang-barang yang berhubungan dengan pengobatan 
dan ortopedi 

    

    ***75 Barang parfum, barang kosmetik dan sabun mandi     

    ***76 Bahan-bahan untuk pembersih     

  ***8   Mesin-mesin, peralatan dan suku cadang     

    ***81 Kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil salju, dan 
suku cadang dan aksesori ybdi 

    

    ***82 Alat transportasi lainnya kecuali sepeda     

    ***83 Mesin-mesin kantor dan peralatan kantor termasuk mebel 
kantor 

    

    ***84 Komputer dan paket perangkat lunak     

    ***85 Perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan suku 
cadangnya 

    

    ***86 Mesin-mesin dan perlengkapan pertanian, rerumputan, 
dan perkebunan, termasuk traktor 

    

    ***87 Peralatan dan mesin-mesin pertambangan, konstruksi 
dan teknik sipil 

    

    ***88 Mesin dan peralatan khusus industri lainnya dan suku 
cadang ybdi 

    

    ***89 Perlengkapan dan mesin-mesin lainnya ytdl     

  ***9   Produk lainnya     

    ***91 Bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi     

    ***92 Bijih logam dan logam dalam bentuk dasar     

    ***93 Kayu dalam bentuk kasar     

    ***94 Kertas dan papan kertas     

    ***95 Limbah dan hasil sisaan dan bahan untuk daur ulang     

    ***97 Listrik     

    ***98 Air     

    ***99 Barang tambang bukan logam dan barang-barang lainnya 

ytdl 
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Divisi   63     Jasa penyediaan akomodasi, makanan dan 
minuman 

    

631     Jasa akomodasi untuk wisatawan     

  6311   Jasa akomodasi penyediaan ruangan atau kamar untuk 
wisatawan 

    

    63111 Jasa akomodasi penyediaan ruangan atau kamar untuk 
wisatawan, dengan jasa pembersih kamar harian 

  5511 

    63112 Jasa akomodasi penyediaan ruangan atau kamar untuk 
wisatawan, tanpa jasa pembersih kamar harian 

  5512 

    63113 Jasa akomodasi penyediaan ruangan atau kamar untuk 
wisatawan, dengan waktu tidak tentu/tidak tetap 

  5513 

    63114 Jasa akomodasi untuk wisatawan, dimana kamarnya 
dapat dihuni banyak orang 

  5519 

  6312 63120 Jasa tempat perkemahan   5519 

  6313 63130 Jasa perkemahan dan rekreasi   5519 

      

632     Jasa akomodasi penginapan lainnya untuk 
wisatawan dan lainnya 

    

  6321 63210 Jasa akomodasi penyediaan ruangan atau kamar untuk 
pelajar di daerah tempat tinggal pelajar 

  5590 

  6322 63220 Jasa akomodasi penyediaan ruangan atau kamar untuk 
pekerja di asrama atau perkemahan untuk pekerja 

  5590 

  6329 63290 Jasa akomodasi penyediaan ruangan atau kamar lainnya, 

ytdl 

  5590 

      

633     Jasa penyediaan/pelayanan makanan    

  6331 63310 Jasa pelayanan makanan dengan pelayanan penuh 

seperti restoran 

  5610 

  6332 63320 Jasa penyiapan/penyediaan makanan dengan pelayanan 
terbatas 

  5610 

  6339   Jasa katering untuk acara-acara tertentu dan penyiapan 
makanan lainnya 

   

    63391 Jasa katering untuk acara-acara tertentu   5621 

    63392 Jasa pelayanan makanan dengan kontrak untuk operator 
transportasi 

  5629 

    63393 Jasa pelayanan makanan dengan kontrak lainnya   5629 

    63399 Jasa penyediaan makanan lainnya   5610 

      

634     Jasa penyediaan minuman    

  6340 63400 Jasa penyediaan minuman   5630 
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Divisi   64     Jasa transportasi/angkutan penumpang     

641     Jasa transportasi/angkutan penumpang berupa 
transportasi lokal dan transportasi untuk 

bertamasya 

    

  6411   Jasa transportasi/angkutan darat bagi penumpang untuk 

kota dan daerah sekitarnya (pinggiran kota) 

    

    64111 Jasa transportasi/angkutan kereta api bagi penumpang 

untuk kota dan pinggiran kota 

  4941 

    64112 Jasa transportasi/angkutan penumpang bertrayek untuk 

kota dan pinggiran kota 

  4921 

    64113 Jasa transportasi/angkutan campuran bagi penumpang 
untuk kota dan pinggiran kota 

  4941 

    64114 Jasa transportasi/angkutan jalan lokal bagi penumpang 
dengan jadwal tertentu untuk tujuan tertentu 

  4942 

    64115 Jasa taksi   4942 

    64116 Jasa penyewaan kendaraan dengan petugas (operator)   4942 

    64117 Jasa angkutan jalan raya untuk penumpang dengan 
kendaraan yang ditarik oleh orang atau hewan 

  4942 

    64118 Jasa penyewaan bus lokal tanpa trayek dan kendaraan 

travel 

  4922 

    64119 Jasa transportasi/angkutan darat lainnya, ytdl   4942 

  6412   Jasa transportasi/angkutan air lokal untuk penumpang     

    64121 Jasa transportasi/angkutan air dalam negeri untuk 

penumpang  dengan kapal ferry 

  5021 

    64122 Jasa transportasi/angkutan air dalam negeri untuk 

penumpang berupa kapal pesiar 

  5021 

    64129 Jasa transportasi/angkutan air lainnya di dalam negeri 
untuk penumpang 

  5021 

  6413   Jasa transportasi/angkutan untuk wisata    

    64131 Jasa transportasi/angkutan wisata dengan kereta api   4911 

    64132 Jasa transportasi/angkutan darat untuk wisata, kecuali 
kereta api 

  4921, 
4941 

    64133 Jasa transportasi/angkutan air untuk wisata   5011, 
5012,  
5021 

    64134 Jasa transportasi/angkutan udara untuk wisata   5110 

      

642     Jasa transportasi/angkutan penumpang jarak 

jauh 

    

  6421 64210 Jasa transportasi/angkutan penumpang antar kota 
dengan kereta api 

  4911 

  6422   Jasa transportasi/angkutan jalan raya antar kota untuk 

penumpang 

   

    64221 Jasa transportasi/angkutan jalan raya dalam trayek antar 

kota untuk penumpang 

  4942 

    64222 Jasa transportasi/angkutan jalan raya dalam trayek antar 

kota dengan tujuan tertentu untuk penumpang 

  4942 

    64223 Jasa angkutan bus untuk jarak jauh tanpa trayek dan 
kendaraan travel 

  4922 
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  6423   Jasa angkutan air jarak jauh untuk penumpang    

    64231 Jasa transportasi/angkutan air untuk daerah pantai dan 
lintas samudra dengan kapal ferry untuk penumpang 

  5011 

    64232 Jasa transportasi/angkutan air untuk daerah pantai dan 
lintas samudra dengan kapal pesiar untuk penumpang 

  5012 

    64239 Jasa transportasi/angkutan air untuk daerah pantai dan 
lintas samudra lainnya untuk penumpang 

  5012 

  6424   Jasa angkutan udara untuk penumpang    

    64241 Jasa angkutan udara domestik berjadwal untuk 
penumpang 

  5110 

    64242 Jasa angkutan udara domestik tidak berjadwal untuk 
penumpang 

  5110 

    64243 Jasa angkutan udara internasional berjadwal untuk 
penumpang 

  5110 

    64244 Jasa angkutan udara internasional tidak berjadwal untuk 
penumpang 

  5110 

  6425 64250 Jasa transportasi luar angkasa untuk penumpang   5110 

      

Divisi   65     Jasa angkutan barang     

651     Jasa angkutan barang  melalui darat     

  6511   Jasa angkutan barang melalui jalan raya     

    65111 Jasa angkutan barang melalui jalan raya dengan 

kendaraan pendingin 

  4943 

    65112 Jasa angkutan jalan raya untuk barang dengan truk 

tangki atau truk semi gandeng 

  4943 

    65113 Jasa angkutan barang melalui jalan raya dengan 

container 

  4943 

    65114 Jasa angkutan jalan raya untuk barang dengan 
kendaraan yang ditarik oleh manusia atau hewan 

  4943 

    65115 Jasa pemindahan barang perabot rumahtangga dan 
kantor serta barang-barang lainnya 

  4943 

    65116 Jasa angkutan surat dan paket melalui jalan raya    4943 

    65117 Jasa angkutan barang-barang kering dalam jumlah besar 
melalui jalan raya 

  4943 

    65118 Jasa angkutan hewan hidup melalui jalan raya   4943 

    65119 Jasa angkutan jalan raya lainnya untuk barang   4943 

  6512   Jasa angkutan barang melalui kereta api    

    65121 Jasa angkutan barang melalui kereta api dengan gerbong 

pendingin 

  4912 

    65122 Jasa angkutan barang melalui kereta api dengan gerbong 
tangki 

  4912 

    65123 Jasa angkutan barang melalui kereta api dengan gerbong 
container 

  4912 

    65124 Jasa angkutan surat dan paket melaui kereta api    4912 

    65125 Jasa angkutan barang-barang kering dalam jumlah besar 
melaui kereta api 

  4912 

    65126 Jasa angkutan hewan hidup melalui kereta api   4912 

    65129 Jasa angkutan kereta api lainnya untuk barang   4912 

  6513   Jasa angkutan melalui jaringan pipa    
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    65131 Jasa angkutan melalui jaringan pipa untuk minyak dan 
gas alam 

  4930 

    65139 Jasa angkutan melalui jaringan pipa untuk barang-barang 
lainnya 

  4930 

      

652     Jasa angkutan air untuk barang     

  6521   Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra untuk 
barang 

    

    65211 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra untuk 
barang, dengan kapal berpendingin 

  5013, 
5014 

    65212 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra untuk 

barang, dengan kapal tangker 

  5013, 
5014 

    65213 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra antar 

moda kontainer dengan kapal kontainer 

  5013, 
5014 

    65219 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra lainnya 

untuk barang lainnya 

  5013, 
5014 

  6522   Jasa angkutan air di dalam negeri untuk barang    

    65221 Jasa angkutan air di dalam negeri untuk barang dengan 
kapal berpendingin 

  5022 

    65222 Jasa angkutan air di dalam negeri untuk barang dengan 
kapal tangker 

  5022 

    65229 Jasa angkutan air di dalam negeri lainnya untuk barang   5022 

      

653     Jasa angkutan barang melalui udara dan angkasa    

  6531   Jasa angkutan barang melalui udara     

    65311 Jasa angkutan surat dan paket melalui udara   5120 

    65319 Jasa angkutan barang lainnya melalui udara   5120 

  6532 65320 Jasa angkutan barang melalui luar angkasa   5120 

      

      

Divisi   66     Jasa penyewaan kendaraan angkutan dengan 
petugas (operator) 

   

660     Jasa penyewaan kendaraan angkutan dengan 
petugas (operator) 

   

  6601   Jasa penyewaan kendaraan angkutan darat dengan 

petugas (operator) 

   

    66011 Jasa penyewaan bus dan kendaraan travel dengan 
petugas (operator) 

  4922 

    66012 Jasa penyewaan truk dengan petugas (operator)   4943 

  6602   Jasa peyewaan kapal dengan petugas (operator)     

    66021 Jasa penyewaan kapal penumpang untuk transportasi 
daerah pantai dan perairan lintas samudra dengan 
petugas (operator) 

  5012 

    66022 Jasa penyewaan kapal barang untuk transportasi daerah 
pantai dan perairan lintas samudra dengan petugas 

(operator) 

  5014 
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    66023 Jasa penyewaan kapal penumpang untuk transportasi di 
perairan dalam negeri dengan petugas (operator) 

  5021 

    66024 Jasa penyewaan kapal barang untuk transportasi di 

perairan dalam negeri dengan petugas (operator) 

  5022 

  6603   Jasa penyewaan pesawat udara/pesawat terbang dengan 
petugas (operator) 

   

    66031 Jasa penyewaan pesawat terbang untuk angkutan 
penumpang dengan petugas (operator) 

  5110 

    66032 Jasa penyewaan pesawat terbang untuk angkutan barang 
(termasuk helikopter) dengan petugas (operator) 

  5120 

      

Divisi   67     Jasa angkutan pendukung    

671     Jasa bongkar muat barang    

  6711 67110 Jasa bongkar muat kontainer   5224 

  6719 67190 Jasa bongkar muat kargo dan bagasi lainnya   5224 

      

672     Jasa penyimpanan dan pergudangan    

  6721 67210 Jasa penyimpanan dengan pendingin   5210 

  6722 67220 Jasa penyimpanan barang berwujud gas dan cair (dalam 
jumlah banyak) 

  5210 

  6729 67290 Jasa penyimpanan dan pergudangan lainnya   5210 

      

673     Jasa pendukung untuk angkutan kereta api    

  6730   Jasa pendukung untuk angkutan kereta api    

  6731 67310 Jasa pendorong dan penderek angkutan kereta api   5221 

  6739 67390 Jasa pendukung lainnya untuk angkutan kereta api    5221 

      

674     Jasa pendukung untuk transportasi darat    

  6741 67410 Jasa terminal bus   5221 

  6742 67420 Jasa pengoperasian jalan raya, jembatan dan 
terowongan 

  5221 

  6743 67430 Jasa parkir   5221 

  6744 67440 Jasa derek untuk kendaraan pribadi dan komersil   5221 

  6749 67490 Jasa pendukung lainnya untuk angkutan darat   5221 

      

675     Jasa pendukung untuk angkutan air     

  6751   Jasa pengoperasian pelabuhan dan jalan air (tidak 
termasuk penanganan kargo) 

    

    67511 Jasa pengoperasian pelabuhan dan jalan air (tidak 

termasuk penanganan kargo) di daerah pantai dan 
perairan lintas samudra 

  5222 

    67512 Jasa pengoperasian pelabuhan dan jalan air (tidak 

termasuk penanganan kargo) di perairan dalam negeri 

  5222 
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  6752   Jasa penuntun dan penambat kapal    

    67521 Jasa penuntun dan penambat kapal di perairan daerah 
pantai dan perairan lintas samudera 

  5222 

    67522 Jasa penuntun dan penambat kapal di perairan dalam 
negeri 

  5222 

  6753   Jasa kapal penyelamat dan pelampung    

    67531 Jasa kapal penyelamat dan pelampung di daerah pantai 

dan perairan lintas samudera 

  5222 

    67532 Jasa kapal penyelamat dan pelampung di perairan dalam 

negeri 

  5222 

  6759 67590 Jasa pendukung lainnya untuk angkutan air   5222 

      

676     Jasa pendukung untuk angkutan udara atau 
angkasa 

    

  6761 67610 Jasa operasional bandar udara (kecuali penanganan 

kargo) 

  5223 

  6762 67620 Jasa pengatur lalu lintas udara    5223 

  6763 67630 Jasa pendukung lainnya untuk angkutan udara   5223 

  6764 67640 Jasa pendukung untuk angkutan angkasa   5223 

      

679     Jasa pendukung angkutan lainnya    

  6791 67910 Jasa agen angkutan barang dan jasa angkutan barang 
lainnya 

  5229 

  6799 67990 Jasa pendukung angkutan lainnya, ytdl   5221, 
5229 

      

Divisi   68     Jasa yang berhubungan dengan pos dan kurir     

681     Jasa pos dan kurir    

  6811   Jasa pos    

    68111 Jasa pos yang berhubungan dengan surat   5310 

    68112 Jasa pos yang berhubungan dengan parsel   5310 

    68113 Jasa juru hitung kantor pos   5310 

    68119 Jasa pos lainnya   5310 

  6812 68120 Jasa kurir/pesuruh   5320 

  6813 68130 Jasa pengiriman barang lokal   5320 

      

Divisi   69     Distribusi listrik, gas dan air (rekening milik 
sendiri) 

    

691     Distribusi listrik dan gas (rekening milik sendiri)     

  6911   Distribusi dan transmisi listrik (rekening milik sendiri)     

    69111 Transmisi listrik (rekening milik sendiri)   3510 

    69112 Distribusi listrik (rekening milik sendiri)   3510 

  6912 69120 Distribusi gas langsung dari sumber gas (rekening 

sendiri) 

  3520 
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692     Distribusi air (rekening milik sendiri)    

  6921 69210 Distribusi air langsung dari sumber air, kecuali air panas 

dan uap (rekening milik sendiri) 

  3600 

  6922 69220 Distribusi air panas, uap dan air dingin langsung dari 
sumber (rekening sendiri) 

  3530 

  6923 69230 Distribusi air, kecuali dari sumber (rekening sendiri)   3600 

      

Seksi   7     Jasa keuangan dan ybdi; jasa real estate serta 

jasa penyewaan dan leasing 

    

Divisi   71     Jasa keuangan dan yang berhubungan dengannya     

711     Jasa keuangan, kecuali investasi perbankan, jasa 
asuransi dan jasa pensiun 

    

  7111 71110 Jasa bank sentral   6411 

  7112   Jasa penyimpanan uang/deposito    

    71121 Jasa penyimpanan uang untuk perusahaan dan instansi   6412, 
6413, 
6414, 
6415 

    71122 Jasa penyimpanan uang untuk penyimpan 
uang/penabung lainnya 

  6412, 
6413, 
6414, 
6415 

  7113   Jasa pemberian pinjaman    

    71131 Jasa peminjaman dengan penggadaian rumah/tempat 
tinggal 

  6419, 
6492 

    71132 Jasa pinjaman dengan penggadaian selain tempat tinggal   6419, 
6492 

    71133 Jasa pinjaman tanpa penggadaian barang bukan untuk 

tujuan usaha secara pribadi 

  6419, 
6492 

    71134 Jasa pinjaman berupa kartu kredit   6419, 
6492 

    71135 Jasa pinjaman tanpa penggadaian untuk kepentingan 
usaha 

  6419, 
6492 

    71139 Jasa pemberian kredit lainnya   6419, 
6492 

  7114 71140 Jasa penyewaan yang berhubungan dengan keuangan   6491 

  7119 71190 Jasa keuangan lainnya, kecuali investasi perbankan, jasa 
asuransi dan jasa pensiun 

  6499 

      

712     Jasa investasi perbankan    

  7120 71200 Jasa investasi perbankan   6499 

      

713     Jasa asuransi dan pensiun (diluar jasa reasuransi) 
kecuali jasa jaminan sosial wajib 

    

  7131   Jasa asuransi dan pensiun (diluar jasa reasuransi)     

    71311 Jasa asuransi jiwa    6511 

    71312 Jasa pensiun perorangan   6530 

    71313 Jasa pensiun secara berkelompok   6530 
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  7132   Jasa asuransi kecelakaan dan kesehatan    

    71321 Jasa asuransi kematian karena kecelakaan dan cacat 
tubuh (ada bagian tubuh yang hilang) 

  6511 

    71322 Jasa asuransi kesehatan   6511, 
6512 

  7133   Jasa asuransi non-jiwa lainnya (diluar jasa yang bersifat 
reasuransi) 

    

    71331 Jasa asuransi kendaraan bermotor   6512 

    71332 Jasa asuransi transportasi laut, udara dan transportasi 
lainnya 

  6512 

    71333 Jasa asuransi pengiriman/pengangkutan barang   6512 

    71334 Jasa asuransi kekayaan lainnya   6512 

    71335 Jasa asuransi pertanggungjawaban umum   6512 

    71336 Jasa asuransi kredit dan jaminan   6512 

    71337 Jasa asuransi perjalanan   6512 

    71339 Jasa asuransi non-jiwa lainnya   6512 

      

714     Jasa re-asuransi     

  7141 71410 Jasa re-asuransi jiwa   6520 

  7142 71420 Jasa re-asuransi untuk kecelekaan dan kesehatan   6520 

  7143   Jasa re-asuransi non-jiwa lainnya    

    71431 Jasa re-asuransi kendaraan bermotor   6520 

    71432 Jasa re-asuransi transportasi laut, udara dan transportasi 

lainnya 

  6520 

    71433 Jasa re-asuransi untuk angkutan barang   6520 

    71434 Jasa re-asuransi untuk kekayaan lainnya   6520 

    71435 Jasa re-asuransi pertanggungjawaban umum   6520 

    71436 Jasa re-asuransi kredit dan jaminan   6520 

    71439 Jasa re-asuransi non-jiwa lainnya   6520 

      

715     Jasa penunjang untuk jasa keuangan selain 
asuransi dan pensiun 

    

  7151   Jasa yang berhubungan dengan investasi perbankan     

    71511 Jasa merger dan akuisisi   6619 

    71512 Jasa keuangan perusahaan dan modal yang mengandung 
resiko/spekulasi (modal ventura) 

  6619 

    71519 Jasa lainnya yang berhubungan dengan investasi 
perbankan 

  6619 

  7152   Jasa perdagangan perantara surat-surat berharga dan 
komoditi ybdi 

   

    71521 Jasa perdagangan perantara surat-surat berharga   6612 

    71522 Jasa perdagangan perantara komoditi   6612 

    71523 Jasa transaksi surat-surat berharga   6619 

  7153 71530 Jasa manajemen portfolio kecuali dana pensiun   6630 

  7154   Jasa penjagaan dan pengamanan    
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    71541 Jasa penjagaan (wali amanat)   6619 

    71542 Jasa pengamanan (kustodian)   6619 

  7155   Jasa yang berhubungan dengan administrasi pasar 
keuangan 

   

    71551 Jasa operasional pasar uang   6611 

    71552 Jasa pengaturan pasar uang   6611 

    71559 Jasa administrasi pasar uang lainnya   6611 

  7159   Jasa pendukung lainnya untuk jasa keuangan    

    71591 Jasa konsultan keuangan   6619 

    71592 Jasa pertukaran mata uang asing   6612 

    71593 Jasa pengolahan dan kliring transaksi keuangan   6619 

    71599 Jasa pendukung untuk jasa keuangan ytdl   6619 

      

716     Jasa penunjang untuk asuransi dan pensiun    

  7161 71610 Jasa pedagang perantara dan agen asuransi   6622 

  7162 71620 Jasa pencocokan klaim asuransi   6621 

  7163 71630 Jasa aktuaria   6629 

  7164 71640 Jasa manajemen dana pensiun   6630 

  7169 71690 Jasa penunjang lainnya untuk asuransi dan pensiun   6629 

      

717     Jasa penyimpanan aset keuangan     

  7170   Jasa penyimpanan aset keuangan     

    71701 Jasa penyimpanan saham/modal dari anak perusahaan   6420 

    71702 Jasa penyimpanan surat-surat berharga dan aset yang 

dijaga dan dana serta entitas keuangan yang serupa 

  6430 

      

Divisi   72     Jasa real estate    

721     Jasa real estate termasuk barang milik sendiri 
atau barang yang disewakan 

   

  7211   Jasa sewa atau kontrak barang-barang termasuk barang-
barang milik sendiri atau yang disewakan 

   

    72111 Jasa sewa atau kontrak barang-barang termasuk barang-
barang tempat tinggal milik sendiri atau yang disewakan 

  6810 

    72112 Jasa sewa atau kontrak barang-barang termasuk barang-
barang bukan tempat tinggal milik sendiri atau yang 
disewakan 

  6810 

  7212   Jasa perdagangan/jual beli bangunan     

    72121 Jasa perdagangan bangunan tempat tinggal   6810 

    72122 Jasa perdagangan bangunan bukan tempat tinggal   6810 

    72123 Jasa perdagangan barang-barang tidak tahan lama   6810 

  7213 72130 Jasa perdagangan tanah kosong dan tanah kavling   6810 
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722     Jasa real estate atas dasar balas jasa atau kontrak    

  7221   Jasa manajemen properti atas dasar balas jasa atau 
kontrak 

   

    72211 Jasa manajemen properti tempat tinggal dengan balas 
jasa atau biaya kontrak kecuali kepemilikan properti yang 
bersifat bagi waktu 

  6820 

    72212 Jasa manajemen properti bukan tempat tinggal atas 
dasar balas jasa atau kontrak 

  6820 

    72213 Jasa manajemen properti  yang bersifat bagi waktu atas 
dasar balas jasa atau kontrak 

  6820 

  7222   Penjualan bangunan atas dasar balas jasa atau kontrak    

    72221 Penjualan bangunan tempat tinggal dengan balas jasa 
atau biaya kontrak, kecuali kepemilikan atas properti 
yang bersifat bagi waktu 

  6820 

    72222 Penjualan bangunan bukan tempat tinggal dengan balas 
jasa atau biaya kontrak 

  6820 

    72223 Penjualan properti yang bersifat bagi waktu dengan balas 
jasa atau biaya kontrak 

  6820 

  7223 72230 Penjualan tanah dengan balas jasa atau biaya kontrak   6820 

  7224 72240 Jasa penilaian kawasan real estate dengan balas jasa 

atau biaya kontrak 

  6820 

      

Divisi   73     Jasa leasing atau persewaan tanpa petugas 

(operator) 

    

731     Jasa leasing atau persewaan mesin dan 
perlengkapannya tanpa petugas (operator) 

    

  7311   Jasa leasing atau persewaan untuk perlengkapan 
transportasi tanpa petugas (operator) 

    

    73111 Jasa leasing atau persewaan untuk mobil dan mobil 

gerbong/mini bus tanpa petugas (operator) 

  7710 

    73112 Jasa leasing atau persewaan kendaraan bermotor 

angkutan barang tanpa petugas (operator) 

  7710 

    73113 Jasa leasing atau persewaan kendaraan yang berjalan di 
rel kereta api tanpa petugas (operator) 

  7730 

    73114 Jasa leasing atau persewaan alat transportasi darat 
lainnya tanpa petugas (operator) 

  7730 

    73115 Jasa leasing atau persewaan kapal tanpa petugas 
(operator) 

  7730 

    73116 Jasa leasing atau persewaan pesawat terbang tanpa 

petugas (operator) 

  7730 

    73117 Jasa leasing atau persewaan kontainer   7730 

  7312   Jasa leasing atau persewaan mesin lainnya dan 
perlengkapannya tanpa petugas (operator) 

   

    73121 Jasa leasing atau persewaan mesin pertanian dan 
perlengkapannya tanpa petugas (operator) 

  7730 

    73122 Jasa leasing atau persewaan mesin untuk konstruksi dan 
perlengkapannya tanpa petugas (operator) 

  7730 

    73123 Jasa leasing atau persewaan mesin kantor dan 

perlengkapannya (kecuali komputer) tanpa petugas 
(operator) 

  7730 

    73124 Jasa leasing atau persewaan komputer tanpa petugas 

(operator) 

  7730 
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    73125 Jasa leasing atau persewaan alat-alat telekomunikasi 
tanpa petugas (operator) 

  7730 

    73129 Jasa leasing atau persewaan mesin ytdl dan 

perlengkapannya tanpa petugas (operator) 

  7730 

      

732     Jasa leasing atau persewaan barang-barang 
lainnya 

   

  7321 73210 Jasa leasing atau persewaan televisi, radio, perekam 
kaset video dan peralatan yang berhubungan beserta 
aksesorisnya 

  7729 

  7322 73220 Jasa leasing atau persewaan pemutar dan keping video   7722 

  7323 73230 Jasa leasing atau persewaan mebel-mebel dan 
perlengkapan rumah tangga lainnya 

  7729 

  7324 73240 Jasa leasing atau persewaan perlengkapan untuk 
bersantai dan bersenang-senang/rekreasi/tamasya 

  7721 

  7325 73250 Jasa leasing atau persewaan bahan-bahan linen rumah 

tangga 

  7729 

  7326 73260 Jasa leasing atau persewaan barang-barang tekstil, 
pakaian dan alas kaki 

  7729 

  7327 73270 Jasa leasing atau persewaan mesin-mesin otomatis dan 
peralatannya 

  7729 

  7329 73290 Jasa leasing atau persewaan barang-barang lainnya ytdl   7729 

      

733     Jasa resmi berlisensi untuk hak penggunaan 
properti intelektual dan produk sejenis 

    

  7331   Jasa resmi berlisensi untuk hak penggunaan 

piranti/perangkat lunak komputer dan basis data 

    

    73311 Jasa resmi berlisensi untuk hak penggunaan 

piranti/perangkat lunak komputer 

  5820 

    73312 Jasa resmi berlisensi untuk hak penggunaan basis data   5812 

  7332 73320 Jasa resmi berlisensi untuk hak penggunaan hiburan, 
literatur dan artistik asli 

  5811, 
5813, 
5911, 
5912, 
5913, 
5920, 
9000 

  7333 73330 Jasa resmi berlisensi untuk hak menggunakan produk 

penelitian dan pengembangan 

  7740 

  7334 73340 Jasa resmi berlisensi untuk hak menggunakan merek 
dagang dan waralaba 

  7740 

  7335 73350 Jasa resmi berlisensi untuk hak menggunakan eksplorasi 
dan evaluasi mineral 

  7740 

  7339 73390 Jasa resmi berlisensi untuk hak menggunakan produk 
properti intelektual lainnya 

  7740 
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Seksi   8     Jasa perusahaan dan produksi     

Divisi   81     Jasa penelitian dan pengembangan     

811     Jasa pengembangan penelitian dan percobaan 

dalam ilmu alam dan rekayasa 

    

  8111   Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 

ilmu alam 

    

    81111 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu fisika 

  7210 

    81112 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu kimia dan biologi 

  7210 

    81119 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu alam lainnya 

  7210 

  8112   Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu rekayasa dan teknologi 

   

    81121 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu bioteknologi 

  7210 

    81129 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu rekayasa dan teknologi lainnya 

  7210 

  8113 81130 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu kedokteran dan farmasi 

  7210 

  8114 81140 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu pertanian 

  7210 

      

812     Jasa pengembangan penelitian dan percobaan 

dalam ilmu sosial dan humaniora 

    

  8121   Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu sosial 

    

    81211 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu psikologi 

  7220 

    81212 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu ekonomi 

  7220 

    81213 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
hukum 

  7220 

    81219 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu sosial lainnya 

  7220 

  8122   Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 

ilmu humaniora 

   

    81221 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu tata bahasa dan kesusastraan 

  7220 

    81229 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam 
ilmu humaniora lainnya 

  7220 

      

813     Jasa pengembangan penelitian dan percobaan 
antar cabang ilmu pengetahuan 

    

  8130 81300 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan antar 
cabang ilmu pengetahuan 

  7210, 

7220 

      

814     Penelitian dan pengembangan murni     

  8140 81400 Penelitian dan pengembangan murni   7210, 
7220 
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Divisi   82     Jasa hukum dan akuntansi     

821     Jasa hukum     

  8211 82110 Jasa penasehat dan perwakilan yang sah konsentrasi 
hukum kriminal 

  6910 

  8212 82120 Jasa penasehat dan perwakilan yang sah konsentrasi 
bidang hukum lainnya 

  6910 

  8213 82130 Jasa pembuatan dokumen dan sertifikat hukum   6910 

  8219   Jasa hukum lainnya    

    82191 Jasa arbitrasi dan perdamaian   6910 

    82199 Jasa hukum lainnya ytdl   6910 

      

822     Jasa akuntansi, pemeriksaan keuangan dan 
pembukuan 

   

  8221 82210 Jasa pemeriksaan keuangan   6920 

  8222   Jasa akuntansi dan pembukuan     

    82221 Jasa akuntansi   6920 

    82222 Jasa pembukuan    6920 

    82223 Jasa pengupahan/penggajian   6920 

      

823     Jasa konsultan pajak dan persiapannya    

  8231 82310 Jasa konsultan pajak badan usaha dan persiapannya   6920 

  8232 82320 Jasa persiapan pajak pribadi dan perencanaannya   6920 

      

824     Jasa bantuan untuk usaha yang bangkrut dan 
dalam pengawasan kurator 

   

  8240 82400 Jasa bantuan untuk usaha yang bangkrut dan dalam 

pengawasan kurator 

  7020 

      

Divisi   83     Jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya     

831     Konsultasi manajemen dan jasa manajemen; jasa 
teknologi informasi 

    

  8311   Konsultasi manajemen dan jasa manajemen     

    83111 Jasa konsultasi manajemen strategi   7020 

    83112 Jasa konsultasi manajemen keuangan   7020 

    83113 Jasa konsultasi manajemen sumber daya manusia   7020 

    83114 Jasa konsultasi manajemen pemasaran   7020 

    83115 Jasa konsultasi manajemen operasional   7020 

    83116 Jasa konsultasi manajemen persediaan dan manajemen 
lainnya 

  7020 

    83117 Jasa manajemen bisnis   7020 

    83118 Jasa kantor pusat   7010 

  8312   Jasa konsultasi perusahaan    

    83121 Jasa hubungan masyarakat   7020 
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    83129 Jasa konsultasi perusahaan lainnya   7020 

  8313   Jasa pendukung dan konsultan teknologi informasi    

    83131 Jasa konsultan teknologi informasi   6202 

    83132 Jasa pendukung teknologi informasi   6202 

  8314   Jasa desain dan pengembangan teknologi informasi    

    83141 Jasa desain dan pengembangan aplikasi teknologi 

informasi 

  6201 

    83142 Jasa desain dan pengembangan sistem dan jaringan 
berbasis teknologi informasi 

  6202 

    83143 Perangkat lunak (software) asli   5820 

  8315   Jasa pengadaan dan penyediaan sarana infrastruktur 
teknologi informasi 

    

    83151 Jasa pengadaan website/situs   6311 

    83152 Jasa penyediaan aplikasi   6311 

    83159 Jasa pengadaan dan penyediaan sarana infrastruktur 
teknologi informasi lainnya 

  6311 

  8316   Jasa manajemen jaringan dan infrastruktur teknologi 
informasi 

   

    83161 Jasa manajemen/pengaturan jaringan   6202 

    83162 Jasa manajeman sistem komputer   6202 

  8319 83190 Jasa manajemen lainnya kecuali manajemen proyek 

konstruksi 

  7020 

      

832     Jasa arsitektur, jasa perencanaan perkotaan dan 

wilayah, dan jasa arsitektur pertamanan 

   

  8321   Jasa arsitektur dan jasa penasehatnya    

    83211 Jasa penasehat arsitektur   7110 

    83212 Jasa arsitektur untuk proyek bangunan tempat tinggal   7110 

    83213 Jasa arsitektur untuk proyek bangunan bukan tempat 
tinggal 

  7110 

    83214 Jasa arsitektur untuk perbaikan gedung bersejarah   7110 

  8322   Jasa perencanaan wilayah dan kota     

    83221 Jasa perencanaan kota   7110 

    83222 Jasa perencanaan wilayah perdesaan   7110 

    83223 Jasa perencanaan proyek induk   7110 

  8323   Jasa arsitektur pertamanan dan jasa penasehat 

pertamanan 

   

    83231 Jasa penasehat arsitektur pertamanan   7110 

    83232 Jasa arsitektur pertamanan   7110 

      

833     Jasa keahlian teknik     

  8331 83310 Jasa bimbingan keahlian teknik   7110 

  8332   Jasa keahlian teknik untuk proyek khusus    

    83321 Jasa keahlian teknik untuk proyek bangunan   7110 
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    83322 Jasa keahlian teknik untuk proyek industri dan 
manufaktur 

  7110 

    83323 Jasa keahlian teknik untuk proyek transportasi   7110 

    83324 Jasa keahlian teknik untuk proyek pembangkit   7110 

    83325 Jasa keahlian teknik untuk proyek telekomunikasi dan 

penyiaran 

  7110 

    83326 Jasa keahlian teknik untuk proyek pengelolaan limbah 

(limbah berbahaya dan tidak berbahaya) 

  7110 

    83327 Jasa keahlian teknik untuk proyek pengaliran air bersih, 

selokan, dan pembuangan air (drainase) 

  7110 

    83329 Jasa keahlian teknik untuk proyek lainnya   7110 

  8333 83330 Jasa manajemen proyek untuk proyek konstruksi   7110 

      

834     Jasa ilmu pengetahuan dan teknik lainnya    

  8341   Jasa ilmu geologi, geofisika, dan pencarian bijih lainnya    

    83411 Jasa konsultan teknik geofisika dan geologi   7110 

    83412 Jasa teknik goefisika    7110 

    83413 Eksplorasi dan penaksiran nilai barang tambang   7110 

  8342   Jasa penelitian permukaan tanah dan pembuatan peta    

    83421 Jasa penelitian permukaan tanah   7110 

    83422 Jasa pembuatan peta   7110 

  8343 83430 Jasa peramalan cuaca dan meteorologi cuaca   7490 

  8344   Jasa analisis dan uji teknis     

    83441 Jasa pengujian dan analisis kemurnian dan komposisi zat   7120 

    83442 Jasa pengujian dan analisis untuk sifat-sifat fisika   7120 

    83443 Jasa pengujian dan analisis sistem mekanik dan listrik 
yang terpadu 

  7120 

    83444 Jasa pengawasan teknis untuk kendaraan angkutan jalan 
raya 

  7120 

    83449 Jasa pengujian dan analisis teknik lainnya   7120 

      

835     Jasa kedokteran hewan    

  8351 83510 Jasa kedokteran hewan untuk hewan peliharaan   7500 

  8352 83520 Jasa kedokteran hewan untuk hewan ternak   7500 

  8359 83590 Jasa kedokteran hewan lainnya   7500 

      

836     Jasa periklanan dan jasa penyediaan tempat atau 
waktu untuk iklan 

   

  8361   Jasa periklanan     

    83611 Jasa periklanan penuh   7310 

    83612 Jasa pemasaran (pengiklan) langsung dan jasa pos 
langsung ke konsumen 

  7310 

    83619 Jasa periklanan lainnya   7310 
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  8362 83620 Pembelian atau penjualan tempat atau waktu untuk iklan, 
dengan komisi/balas jasa 

  7310 

  8363   Jasa pembelian dan penjualan tempat atau waktu iklan, 
kecuali dengan komisi/balas jasa 

    

    83631 Penjualan tempat atau ruang iklan di media cetak 
(kecuali dengan komisi/balas jasa) 

  5812, 
5813 

    83632 Penjualan waktu iklan di televisi/radio (kecuali dengan 
komisi/balas jasa) 

  6010, 
6020 

    83633 Penjualan ruang iklan di internet (kecuali dengan 
komisi/balas jasa) 

  5813, 
5819, 
6311, 

6312 

    83639 Penjualan tempat atau ruang iklan lainnya (kecuali 

dengan komisi/balas jasa) 

  5811, 
5812, 
7310 

      

837     Jasa penelitian pasar dan jajak pendapat 
masyarakat 

    

  8370 83700 Jasa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat   7320 

      

838     Jasa fotografi dan pencetakan hasilnya    

  8381   Jasa fotografi dan dokumentasi video    

    83811 Jasa pemotretan fotografi   7420 

    83812 Jasa periklanan dan jasa yang berhubungan dengan 
fotografi  

  7420 

    83813 Jasa dokumentasi fotografi dan video untuk acara-acara 
tertentu 

  7420 

    83814 Jasa fotografi khusus   7420 

    83815 Jasa perbaikan dan pengeditan hasil fotografi   7420 

    83819 Jasa fotografi lainnya   7420 

  8382 83820 Jasa proses fotografi   7420 

      

839     Jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya ytdl     

  8391   Jasa desain khusus     

    83911 Jasa desain interior   7410 

    83912 Jasa desain perindustrian   7410 

    83919 Jasa desain khusus lainnya   7410 

  8392 83920 Desain asli   7410 

  8393   Jasa konsultan ilmu pengetahuan dan ilmu teknik, ytdl    

    83931 Jasa konsultan lingkungan   7490 

    83939 Jasa konsultan ilmu pengetahuan dan ilmu teknik lainnya, 
ytdl 

  7490 

  8394 83940 Kumpulan informasi asli   5812 

  8395 83950 Jasa penerjemah dan interpretasi    7490 

  8396 83960 Jasa merk dagang dan hak perdagangan   n/a  

  8399 83990 Semua jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya ytdl   7490 
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Divisi   84     Jasa telekomunikasi, penyiaran dan penyediaan 
informasi 

    

841     Jasa telepon dan alat-alat telekomunikasi lainnya     

  8411 84110 Pusat Layanan   6110, 
6120 

  8412   Jasa telefoni tidak bergerak (telefoni yang tidak bisa 
dibawa kemana-mana) 

    

    84121 Jasa telefoni tidak bergerak - akses dan penggunaan   6110 

    84122 Jasa telefoni tidak bergerak dengan fitur panggilan   6110 

  8413   Jasa alat telekomunikasi yang bergerak     

    84131 Jasa alat telekomunikasi yang bergerak- akses dan 
penggunaan 

  6120, 
6130 

    84132 Jasa alat telekomunikasi yang bergerak - dengan fitur 
panggilan 

  6120, 
6130 

  8414 84140 Jasa jaringan pribadi   6110, 
6120, 
6130, 
6199 

  8415 84150 Jasa transmisi data   6110, 
6120, 
6130, 
6192 

  8419 84190 Jasa telekomunikasi lainnya   6110, 
6120, 
6130, 
6191, 
6192, 
6199 

      

842     Jasa alat telekomunikasi internet     

  8421 84210 Jasa server internet   6110 

  8422   Jasa akses internet     

    84221 Jasa akses internet dengan jaringan/kuota 

terbatas/sempit 

  6110, 
6120, 
6130, 
6192 

    84222 Jasa akses internet dengan jaringan/kuota luas   6110, 
6120, 
6130, 
6192 

  8429 84290 Jasa internet lainnya   6110, 

6120, 
6130, 
6192 

      

843     Benda-benda yang bersifat online     

  8431   Informasi-informasi berbasis teks online     

    84311 Buku-buku online   5811 

    84312 Koran dan berita/majalah online   5813 

    84313 Buku petunjuk telepon dan daftar surat online   5812 

  8432   Benda-benda yang dapat didengar dan bersifat online    

    84321 Unduhan musik/suara online   5920 

    84322 Streaming suara   5920 
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  8433   Video online    

    84331 Unduhan film dan video lainnya   5911 

    84332 Video streaming   5911 

  8434   Unduhan perangkat lunak (software)    

    84341 Unduhan perangkat lunak (software) sistem   5820 

    84342 Unduhan perangkat lunak (software) aplikasi   5820 

  8439   Barang-barang online lainnya    

    84391 Game online   5820 

    84392 Perangkat lunak (software) online   5820 

    84393 Benda-benda/hal-hal untuk orang dewasa online   5819 

    84394 Halaman/situs sebagai mesin pencari   6312 

    84399 Benda-benda/hal-hal online lainnya ytdl   5819 

      

844     Jasa agen berita     

  8441 84410 Jasa agen berita berupa koran dan majalah   6391 

  8442 84420 Jasa agen berita untuk media audiovisual/televisi   6391 

      

845     Jasa perpustakaan dan tempat penyimpanan 
dokumen (pengarsipan) 

   

  8451 84510 Jasa perpustakaan   9101 

  8452 84520 Jasa tempat penyimpanan dokumen (pengarsipan)   9101 

      

846     Jasa penyiaran, pemrograman dan distribusi 
program 

   

  8461   Siaran radio dan televisi asli    

    84611 Siaran radio asli   6010 

    84612 Siaran televisi asli   6020 

  8462   Program saluran siaran radio dan televisi    

    84621 Program saluran siaran radio   6010 

    84622 Program saluran siaran televisi   6020 

  8463   Jasa penyiaran dan jasa distribusi program dengan 

banyak saluran 

   

    84631 Jasa penyiaran   6010, 
6020 

    84632 Jasa penyusunan acara (radio, televisi) rumah, paket 

program utama 

  6010, 
6020 

    84633 Jasa penyusunan acara (radio, televisi) rumah, paket 
program pilihan 

  6010, 
6020 

    84634 Jasa penyusunan acara (radio, televisi) rumah, pembalas 
jasa untuk sekali lihat 

  6010, 
6020 
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Divisi   85     Jasa pendukung     

851     Jasa ketenagakerjaan     

  8511   Jasa pencarian dan penyerahan personil (ke perusahaan)     

    85111 Jasa pencarian tenagaeksekutif   7810 

    85112 Jasa penempatan tetap, selain jasa pencarian tenaga 
eksekutif 

  7810 

  8512   Jasa penyediaan tenaga kerja    

    85121 Jasa tenaga staf kontrak   7810 

    85122 Jasa tenaga staf tidak tetap   7820 

    85123 Jasa tenaga staf jangka panjang (yang termasuk ke 

dalam daftar gaji) 

  7830 

    85124 Jasa penempatan tenaga staf tidak tetap menjadi staf 

tetap 

  7820 

    85125 Jasa staf yang dipekerjakan sewaktu-waktu   7830 

      

852     Jasa penyelidikan dan keamanan    

  8521 85210 Jasa penyelidikan   8030 

  8522 85220 Jasa konsultan keamanan   7490 

  8523 85230 Jasa sistem keamanan   8020 

  8524 85240 Jasa kendaraan lapis baja   8010 

  8525 85250 Jasa penjagaan   8010 

  8529 85290 Jasa keamanan lainnya   8010 

      

853     Jasa kebersihan    

  8531 85310 Jasa pembasmian hama dan pemusnahan (serangga)   8129 

  8532 85320 Jasa kebersihan jendela   8129 

  8533 85330 Jasa kebersihan umum   8121 

  8534 85340 Jasa kebersihan khusus   8129 

      

854     Jasa pengepakan    

  8540 85400 Jasa pengepakan   8292 

      

855     Jasa perencanaan wisata, petugas wisata dan hal-
hal lain yang berhubungan 

    

  8551   Jasa pemesanan/reservasi angkutan     

    85511 Jasa pemesanan/reservasi angkutan udara   7911 

    85512 Jasa pemesanan/reservasi angkutan kereta api   7999 

    85513 Jasa pemesanan/reservasi bus   7999 

    85514 Jasa pemesanan/reservasi kendaraan sewaan   7999 

    85519 Jasa pengaturan dan pemesanan/reservasi  angkutan 
lainnya ytdl 

  7999 
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  8552   Jasa pemesanan/reservasi akomodasi, pelayaran/pesiar 
dan paket wisata 

    

    85521 Jasa pemesanan/reservasi akomodasi   7911, 

7999 

    85522 Jasa pertukaran waktu   7999 

    85523 Jasa pemesanan/reservasi untuk pelayaran/pesiar   7911 

    85524 Jasa pemesanan/reservasi untuk paket wisata   7911 

  8553   Jasa pemesanan/reservasi lainnya    

    85531 Jasa pemesanan/reservasi tempat rapat, kongres dan 
aula pameran 

  8230 

    85539 Jasa pemesanan/reservasi tiket-tiket acara, hiburan dan 
rekreasi serta jasa pemesanan/reservasi lainnya 

  7999 

  8554 85540 Jasa petugas wisata   7912 

  8555 85550 Jasa pemandu wisata   7992 

  8556   Jasa promosi wisata dan informasi pengunjung    

    85561 Jasa promosi wisata   7991 

    85562 Jasa informasi pengunjung   7991 

      

859     Jasa pendukung lainnya    

  8591 85910 Jasa laporan kredit   8291 

  8592 85920 Jasa agen pengumpulan   8291 

  8593   Jasa pendukung dengan telepon    

    85931 Jasa pusat panggilan dengan telepon   8220 

    85939 Jasa pendukung lainnya dengan telepon   8220 

  8594 85940 Jasa administrasi kantor campuran   8211 

  8595   Jasa pendukung kantor khusus    

    85951 Jasa penggandaan   8219 

    85952 Jasa pengumpulan daftar surat   8299 

    85953 Jasa surat-menyurat   8219 

    85954 Jasa pendukung penyiapan dokumen dan jasa 

pendukung kantor khusus lainnya 

  8219 

  8596   Jasa bantuan/asistensi dan pengorganisasian untuk 

rapat/konvensi dan pameran perdagangan 

   

    85961 Jasa bantuan/asistensi dan pengorganisasian untuk 
rapat/konvensi 

  8230 

    85962 Jasa bantuan/asistensi dan pengorganisasian untuk 
pameran perdagangan 

  8230 

  8597 85970 Jasa pemeliharaan dan perawatan pemandangan (alam)   8130 

  8599   Jasa pendukung dan informasi lainnya, ytdl    

    85991 Jasa informasi lainnya   6399 

    85999 Jasa pendukung lainnya, ytdl   7490, 
8299 
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Divisi   86     Jasa pendukung untuk pertanian, perburuan, 
kehutanan, perikanan, pertambangan dan 
keperluan lain 

    

861     Jasa pendukung untuk pertanian, perburuan, 
kehutanan dan perikanan 

    

  8611   Jasa pendukung untuk produksi hasil panen    

    86111 Jasa untuk paska panen   0163  

    86112 Jasa pembibitan/pembenihan   0164  

    86119 Jasa pendukung lainnya untuk produksi hasil panen   0161  

  8612   Jasa peternakan hewan    

    86121 Jasa peternakan hewan pertanian   0162  

    86129 Jasa peternakan hewan lainnya   9609  

  8613 86130 Jasa pendukung untuk perburuan   0170, 
9319  

  8614 86140 Jasa pendukung untuk kehutanan dan penebangan kayu   0240 

  8615 86150 Jasa pendukung untuk perikanan   0313, 
0314, 
0323, 
0324 

      

862     Jasa pendukung untuk pertambangan      

  8621   Jasa pendukung untuk pertambangan      

    86211 Jasa pendukung untuk ekstraksi minyak dan gas   0910 

    86219 Jasa pendukung untuk pertambangan lainnya   0990 

      

863     Jasa pendukung untuk distribusi listrik, gas dan 
air 

   

  8631   Jasa pendukung untuk distribusi dan transmisi listrik    

    86311 Jasa transmisi listrik (atas dasar biaya atau kontrak)   3510 

    86312 Jasa distribusi listrik (atas dasar biaya atau kontrak)   3510 

  8632 86320 Jasa distribusi gas melalui sumber gas (atas dasar biaya 
atau kontrak) 

  3520 

  8633 86330 Jasa distribusi air melalui sumber air (atas dasar biaya 
atau kontrak) 

  3600 

  8634 86340 Jasa distribusi persediaan uap, air panas dan pendingin 
ruangan (AC)  melalui sumbernya (atas dasar biaya atau 
kontrak) 

  3530 

  8635 86350 Jasa distribusi air, kecuali melalui sumber air (atas dasar 
biaya atau kontrak) 

  3600 

      

Divisi   87     Jasa perawatan, perbaikan dan instalasi (kecuali 
konstruksi) 

   

871     Jasa perawatan dan perbaikan produk-produk 
logam pabrikan, mesin-mesin dan peralatan 

   

  8711 87110 Jasa perawatan dan perbaikan produk-produk logam 

pabrikan, kecuali mesin-mesin dan peralatan 

  3311 
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  8712 87120 Jasa perawatan dan perbaikan mesin kantor dan mesin 
hitung 

  3312 

  8713 87130 Jasa perawatan dan perbaikan komputer dan suku 
cadang komputer 

  9511 

  8714   Jasa perawatan dan perbaikan mesin 
transportasi/angkutan dan peralatannya 

   

    87141 Jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor   4520 

    87142 Jasa perawatan dan perbaikan sepeda motor   4540 

    87143 Jasa perawatan dan perbaikan trailer, semi trailer dan 
kendaraan bermotor lainnya ytdl 

  4520 

    87149 Jasa perawatan dan perbaikan peralatan 

transportasi/angkutan lainnya 

  3315 

  8715   Jasa perawatan dan perbaikan mesin-mesin dan 
peralatan lainnya 

   

    87151 Jasa perawatan dan perbaikan peralatan listrik rumah 

tangga 

  9522 

    87152 Jasa perawatan dan perbaikan mesin-mesin dan 
perlengkapan listrik ytdl 

  3314 

    87153 Jasa perawatan dan perbaikan peralatan dan 
perlengkapan telekomunikasi 

  9512 

    87154 Jasa perawatan dan perbaikan alat-alat medis, alat-alat 
presisi dan alat-alat optik 

  3313  

    87155 Jasa perawatan dan perbaikan alat elektronik pelanggan   9521  

    87156 Jasa perawatan dan perbaikan mesin-mesin komersial 
dan industri 

  3312  

    87157 Jasa perawatan dan perbaikan elevator dan eskalator 
(tangga jalan) 

  4329  

    87159 Jasa perawatan dan perbaikan peralatan lainnya   3319  

      

872     Jasa perbaikan barang-barang lainnya    

  8721 87210 Jasa perbaikan alas kaki dan barang-barang dari kulit   9523  

  8722 87220 Jasa perbaikan jam tangan, jam dinding dan barang-
barang perhiasan 

  9529  

  8723 87230 Jasa perbaikan pakaian dan barang tekstil rumah tangga   9529  

  8724 87240 Jasa perbaikan barang-barang mebel   9524  

  8729 87290 Jasa perawatan dan perbaikan barang  lainnya ytdl   3313, 
9529  

      

873     Jasa instalasi (selain konstruksi)     

  8731 87310 Jasa instalasi produk-produk logam pabrikan, kecuali 
mesin dan peralatan 

  3320  

  8732 87320 Jasa instalasi mesin dan peralatan industri, manufaktur 
dan jasa industri 

  3320  

  8733   Jasa instalasi mesin-mesin kantor dan mesin hitung dan 

komputer 

   

    87331 Jasa instalasi komputer mainframe (komputer induk)   3320  

    87332 Jasa instalasi PC dan perlengkapan PC   6209  

    87333 Jasa instalasi mesin-mesin kantor dan penghitung   3320  
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  8734 87340 Jasa instalasi peralatan dan perlengkapan radio, televisi 
dan alat komunikasi lainnya 

  3320  

  8735 87350 Jasa instalasi mesin kedokteran profesional dan 

peralatannya, alat-alat presisi dan optik 

  3320  

  8736 87360 Jasa instalasi mesin dan perlengkapan listrik ytdl   3320  

  8739 87390 Jasa instalasi barang-barang lain, ytdl   3320, 
9521  

      

Divisi   88     Jasa pengolahan/pembuatan dengan input dari 

industri lain 

    

881     Jasa pengolahan makanan, minuman dan 

tembakau 

    

  8811 88110 Jasa pengolahan daging   1011, 
1012, 
1013 

  8812 88120 Jasa pengolahan ikan   1021, 
1022, 

1023 

  8813 88130 Jasa pengolahan buah dan sayuran   1031, 
1032, 
1033, 
1039 

  8814 88140 Jasa pengolahan minyak dan lemak dari tumbuhan dan 

hewan 

  1041, 
1042, 
1043 

  8815 88150 Jasa pengolahan produk yang terbuat dari susu   1051, 
1052, 
1053, 
1059 

  8816   Jasa pengolahan produk makanan lainnya    

    88161 Jasa pengolahan produk biji-bijian yang digiling   1061, 
1063 

    88162 Jasa pengolahan tepung kanji dan produk yang terbuat 
dari tepung kanji 

  1062 

    88163 Jasa pengolahan produk roti dan kue   1071  

    88164 Jasa pengolahan gula pasir   1072  

    88165 Jasa pengolahan biji coklat, coklat dan gula-gula   1073  

    88166 Jasa pengolahan makroni, mie dan produk sejenis lainnya   1074  

    88167 Jasa pengolahan makanan siap saji dan hidangan   1075  

    88169 Jasa pengolahan makanan lainnya, ytdl   1076, 
1077, 
1079  

  8817 88170 Jasa pengolahan makanan hewan   1080  

  8818   Jasa pengolahan minuman     

    88181 Jasa pengolahan minuman beralkohol   1101  

    88182 Jasa pengolahan minuman anggur   1102  

    88183 Jasa pengolahan gandum yang direndam dan minuman 
keras dari gandum 

  1103  

    88184 Jasa pengolahan minuman bersoda   1104  

  8819 88190 Jasa pengolahan tembakau   1201, 

1209  
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882     Jasa pengolahan tekstil, pakaian jadi dan produk 
kulit 

    

  8821   Jasa pengolahan tekstil     

    88211 Jasa pengolahan serat tekstil   1311 

    88212 Jasa penenunan tekstil   1312 

    88213 Jasa penghalusan tekstil   1313 

    88214 Jasa pembuatan rajutan dan tenunan kain   1391 

    88215 Jasa pembuatan barang-barang dari tekstil   1392 

    88216 Jasa pembuatan karpet dan permadani   1393 

    88217 Jasa pembuatan tali, tali tambang, benang ikat dan net   1394 

    88219 Jasa pembuatan tekstil lain, ytdl   1399 

  8822   Jasa pembuatan pakaian jadi    

    88221 Jasa pembuatan pakaian jadi, kecuali pakaian yang 

terbuat dari bulu binatang 

  1411, 
1412, 
1413 

    88222 Jasa pembuatan pakaian dari bulu binatang   1420 

    88223 Jasa pembuatan pakaian rajutan dan tenunan    1430 

  8823   Jasa pembuatan kulit dan barang-barang yang terbuat 

dari kulit 

   

    88231 Jasa penyamakan dan penggunaan kulit untuk pakaian; 
jasa pencelupan dan pembuatan pakaian dari bulu 
binatang 

  1511 

    88232 Jasa pembuatan tas barang   1512 

    88233 Jasa pembuatan alas kaki   1520 

      

883     Jasa pengolahan kayu dan kertas    

  8831   Jasa pengolahan kayu dan produk kayu    

    88311 Jasa pengolahan kayu    1610 

    88312 Jasa pembuatan kayu lapis lembaran dan papan kayu   1621 

    88313 Jasa pembuatan kayu-kayu untuk pertukangan   1622 

    88314 Jasa pembuatan kotak/wadah/kontainer kayu   1623 

    88319 Jasa pengolahan barang-barang kayu lainnya   1629 

  8832   Jasa pengolahan kertas dan barang-barang yang terbuat 
dari kertas 

   

    88321 Jasa pembuatan bubur kayu, kertas dan kertas karton   1701 

    88322 Jasa pembuatan kertas bergelombang dan kertas karton   1702 

    88329 Jasa pembuatan barang-barang kertas lainnya   1709 

      

884     Jasa pengolahan produk minyak, bahan kimia dan 
barang-barang farmasi 

   

  8841   Jasa pengolahan produk dari arang dan minyak sulingan    

    88411 Jasa pembuatan barang-barang dari batu arang   1910 

    88412 Jasa pengolahan produk dari minyak sulingan   1920 
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  8842   Jasa pembuatan produk-produk dari bahan kimia    

    88421 Jasa pengolahan bahan-bahan kimia dasar   2011 

    88422 Jasa pengolahan pupuk   2012 

    88423 Jasa pengolahan plastik dan karet   2013 

    88424 Jasa pengolahan produk kimia untuk pertanian   2021 

    88425 Jasa pembuatan cat   2022 

    88426 Jasa pembuatan sabun, deterjen, cairan pembersih dan 
parfum 

  2023 

    88427 Jasa pembuatan produk kimia lainnya, ytdl   2029 

    88429 Jasa pembuatan serat buatan manusia   2030 

  8843 88430 Jasa pembuatan produk dari barang-barang farmasi   2101 

      

885     Jasa pembuatan produk karet dan plastik, dan 

produk barang tambang bukan logam 

    

  8851   Jasa pembuatan produk karet dan plastik     

    88511 Jasa pembuatan ban   2211 

    88512 Jasa pembuatan produk dari karet lainnya   2212, 
2219 

  8852 88520 Jasa pembuatan produk dari plastik   2221, 
2222, 
2223, 
2229 

  8853   Jasa pembuatan produk dari barang tambang bukan 
logam 

   

    88531 Jasa pembuatan kaca   2311, 

2312 

    88532 Jasa pembuatan produk yang bersifat keras/tahan lama   2391 

    88533 Jasa pembuatan material tanah liat untuk bangunan   2392 

    88534 Jasa pembuatan produk dari keramik dan porselen 
lainnya 

  2393 

    88535 Jasa pembuatan semen, kapur, dan gips/plester   2394 

    88536 Jasa pembuatan beton, semen, dan barang-barang dari 
gips 

  2395 

    88537 Jasa pemecahan, penghalusan dan penyelesaian akhir 
produk batu 

  2396 

    88539 Jasa pembuatan produk dari barang tambang bukan 
logam ytdl 

  2399 

      

886     Jasa pembuatan logam dasar    

  8860   Jasa pembuatan logam dasar    

    88601 Jasa pembuatan besi dan baja dasar   2410 

    88602 Jasa pembuatan logam berharga dan logam bukan 
belerang lainnya 

  2420  
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887     Jasa pembuatan logam pabrikan, mesin dan 
peralatan lainnya 

   

  8871   Jasa pembuatan produk logam berstruktur, tangki, 
tandon air dan generator uap 

   

    88711 Jasa pembuatan produk logam berstruktur   2511  

    88712 Jasa pembuatan tangki, tandon air dan kontainer logam   2512  

    88713 Jasa pembuatan generator uap   2513  

  8872 88720 Jasa pembuatan senjata dan amunisi   2520  

  8873   Jasa pembuatan dan perawatan produk logam pabrikan 
lainnya 

   

    88731 Jasa pelapisan dan perawatan logam   2592  

    88732 Jasa mesin-mesin umum   2592  

    88733 Jasa pembuatan alat-alat pemotong, perkakas tangan 

dan barang-barang logam lainnya 

  2593  

    88739 Jasa pembuatan produk-produk logam pabrikan lainnya 
ytdl 

  2594, 
2595, 
2599  

  8874   Jasa pembuatan komputer, barang elektronik dan barang 
optik 

   

    88741 Jasa pembuatan komponen elektronik dan papan 
elektronik 

  2612  

    88742 Jasa pembuatan komputer dan suku cadang komputer   2620  

    88743 Jasa pembuatan alat-alat komunikasi   2631, 
2632  

    88744 Jasa pembuatan alat-alat elektronik   2641, 
2642, 
2649  

    88745 Jasa pembuatan alat-alat untuk pengukuran, pengujian, 
navigasi dan pengaturan 

  2651  

    88746 Jasa pembuatan jam tangan dan jam tangan dinding   2652  

    88747 Jasa pembuatan peralatan penyinaran, elektromedis dan 
elektroterapi 

  2660  

    88748 Jasa pembuatan peralatan optik dan fotografi   2671, 
2679  

    88749 Jasa pembuatan media magnetik dan optik   2680  

  8875   Jasa pembuatan alat-alat listrik    

    88751 Jasa pembuatan peralatan listrik, seperti motor listrik, 

generator, trafo serta alat pengatur dan pendistribusi 
listrik 

  2711, 
2712  

    88752 Jasa pembuatan baterai dan aki   2720  

    88753 Jasa pembuatan kabel fiber optik   2731  

    88754 Jasa pembuatan kawat dan kabel listrik dan elektronik 
lainnya 

  2732  

    88755 Jasa pembuatan alat-alat berkabel   2733  

    88756 Jasa pembuatan peralatan pencahayaan dengan listrik   2740  

    88757 Jasa pembuatan peralatan rumah tangga   2751, 
2752, 
2753  

    88759 Jasa pembuatan peralatan listrik lainnya   2790  

  8876   Jasa pembuatan mesin serba guna    

    88761 Jasa pembuatan mesin uap dan turbin   2811  
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    88762 Jasa pembuatan alat-alat bertenaga zat cair dan gas   2812  

    88763 Jasa pembuatan pompa lain, kompresor, kran dan katup   2813  

    88764 Jasa pembuatan cincin untuk mesin, roda gigi, gigi dan 
alat-alat mengemudi 

  2814  

    88765 Jasa pembuatan oven, tungku api dan tungku api 

pembakar 

  2815  

    88766 Jasa pembuatan peralatan untuk mengangkat dan 
memindahkan barang 

  2816  

    88767 Jasa pembuatan peralatan dan mesin kantor (kecuali 

komputer dan aksesorisnya) 

  2817  

    88768 Jasa pembuatan peralatan tangan seperti perseneling   2818  

    88769 Jasa pembuatan mesin serba guna lainnya   2819  

  8877   Jasa pembuatan mesin-mesin khusus    

    88771 Jasa pembuatan mesin-mesin pertanian dan kehutanan   2821  

    88772 Jasa pembuatan mesin dan peralatan pembentuk logam   2822  

    88773 Jasa pembuatan mesin-mesin metalurgi   2823  

    88774 Jasa pembuatan mesin-mesin pertambangan, penggalian 
dan konstruksi 

  2824  

    88775 Jasa pembuatan mesin-mesin pengolah makanan, 

minuman dan tembakau 

  2825  

    88776 Jasa pembuatan mesin-mesin produksi tektil, pakaian 
jadi, dan produk kulit 

  2826  

    88779 Jasa pembuatan mesin-mesin khusus lainnya   2829  

      

888     Jasa pembuatan alat-alat transportasi/angkutan     

  8881   Jasa pembuatan kendaraan bermotor dan trailer     

    88811 Jasa pembuatan kendaraan bermotor   2910 

    88812 Jasa pembuatan kendaraan trailer dan semi-trailer   2920 

    88813 Jasa pembuatan suku cadang kendaraan bermotor dan 
aksesorisnya 

  2930 

  8882   Jasa pembuatan alat-alat transportasi/angkutan lainnya    

    88821 Jasa pembuatan kapal   3011 

    88822 Jasa pembuatan kapal wisata dan olahraga   3012 

    88823 Jasa pembuatan lokomotif dan gerbong kereta api   3020 

    88824 Jasa pembuatan pesawat udara dan pesawat angkasa   3030 

    88825 Jasa pembuatan kendaraan militer   3040 

    88826 Jasa pembuatan sepeda motor   3091 

    88827 Jasa pembuatan sepeda dan kereta orang cacat   3092 

    88829 Jasa pembuatan alat-alat transportasi/angkutan lainnya 
ytdl 

  3099 

      

889     Jasa pembuatan barang-barang lainnya    

  8890   Jasa pembuatan barang-barang lainnya    

    88901 Jasa pembuatan barang-barang mebel   3100 

    88902 Jasa pembuatan barang-barang perhiasan   3211  
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    88903 Jasa pembuatan perhiasan imitasi/perhiasan palsu   3212  

    88904 Jasa pembuatan alat-alat musik   3220  

    88905 Jasa pembuatan perlengkapan olahraga   3230  

    88906 Jasa pembuatan mainan   3240  

    88907 Jasa pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran 
gigi 

  3250  

    88909 Jasa pembuatan barang-barang lainnya ytdl   3290  

      

Divisi   89     Jasa pembuatan barang-barang lainnya; jasa 

penerbitan, percetakan dan produksi ulang; jasa 
perbaikan alat-alat 

   

891     Jasa penerbitan, percetakan dan produksi ulang    

  8911 8911 Jasa penerbitan atas dasar balas jasa atau kontrak   5811, 
5812, 
5813, 

5819, 
5820, 
5920  

  8912   Jasa percetakan dan produksi ulang dari media perekam, 
atas dasar balas jasa atau kontrak 

    

    89121 Jasa percetakan   1811 

    89122 Jasa yang berhubungan dengan percetakan   1812 

    89123 Jasa produksi ulang media perekam, atas dasar balas 
jasa atau kontrak 

  1820 

      

892     Jasa percetakan, pressing/pengepresan, 
pengecapan dan jasa pembuatan plastik sejenis 

    

  8920 89200 Jasa percetakan, pressing/pengepresan, pengecapan dan 

jasa pembuatan plastik sejenis 

  2220 

      

893     Jasa pemilihan, penempaan, pengecapan dan 
pembuatan barang-barang logam sejenis 

   

  8931 89310 Jasa pemilihan besi dan baja   2431 

  8932 89320 Jasa pemilihan logam-logam bukan besi   2432 

  8933 89330 Jasa metalurgi seperti penempaan, 
pressing/pengepresan, pembentukan gulungan dan 
pembuatan bubuk logam 

  2591 

      

894     Jasa daur ulang barang-barang, atas dasar balas 
jasa atau kontrak 

   

  8941 89410 Jasa daur ulang limbah dan sisaan logam, atas dasar 
balas jasa atau kontrak 

  3830 

  8942 89420 Jasa daur ulang limbah dan sisaan non-logam, atas dasar 
balas jasa atau kontrak 

  3830 
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Seksi   9     Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan     

Divisi   91     Jasa administrasi publik dan jasa lainnya untuk 
masyarakat; jasa jaminan sosial wajib 

    

911     Jasa administrasi pemerintahan     

  9111   Jasa pemerintahan umum secara keseluruhan     

    91111 Jasa badan eksekutif dan legislatif pemerintah   8411  

    91112 Jasa sektor keuangan dan fiskal   8411  

    91113 Jasa yang berhubungan dengan perencanaan ekonomi 
dan sosial dan jasa statistik 

  8411  

    91114 Jasa pemerintahan untuk penelitian dan pengembangan   8411  

    91119 Jasa layanan umum pemerintah lainnya   8411  

  9112   Jasa administrasi publik yang menyediakan layanan 
pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan jasa sosial 
lainnya, selain jasa jaminan sosial masyarakat 

   

    91121 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
pendidikan  

  8412  

    91122 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
perawatan kesehatan 

  8412  

    91123 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 

perumahan dan fasilitas kemasyarakatan 

  8412  

    91124 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
rekreasi, kebudayaan dan keagamaan 

  8412  

  9113   Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan cara 
kerja yang lebih efisien 

   

    91131 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 

pertanian, kehutanan, perikanan dan perburuan 

  8413  

    91132 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
bahan bakar dan sumber energi 

  8413  

    91133 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
pertambangan dan sumber daya mineral, pepabrikasi dan 
konstruksi 

  8413  

    91134 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
transportasi dan komunikasi 

  8413  

    91135 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
perdagangan distribusi dan jasa catering, hotel dan 

restoran 

  8413  

    91136 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
urusan pariwisata 

  8413  

    91137 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
proyek pengembangan serbaguna 

  8413  

    91138 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 

masalah ekonomi secara umum, perdagangan dan 
tenaga kerja 

  8413  

  9119   Jasa administrasi pemerintahan lainnya    

    91191 Jasa administrasi yang berhubungan dengan aparatur 

pemerintah 

  8411  

    91199 Jasa administrasi pemerintah lainnnya, ytdl   8411  
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912     Jasa administrasi umum yang disediakan untuk 
komunitas masyarakat umum secara keseluruhan 

    

  9121 91210 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 

urusan administrasi luar negeri, jasa diplomat dan 
konsulat luar negeri 

  8421 

  9122 91220 Jasa yang berhubungan dengan bantuan ekonomi luar 
negeri 

  8421 

  9123 91230 Jasa yang berhubungan dengan bantuan militer luar 
negeri 

  8421 

  9124 91240 Jasa pertahanan militer   8422 

  9125 91250 Jasa pertahanan sipil   8422 

  9126 91260 Jasa polisi dan pemadam kebakaran   8423 

  9127 91270 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 
pengadilan hukum 

  8423 

  9128 91280 Jasa administrasi yang berhubungan dengan penahanan 
dan rehabilitasi narapidana/pelaku tindak kejahatan 

  8423 

  9129 91290 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan 

urusan keselamatan dan tatanan masyarakat 

  8423 

      

913     Jasa administrasi yang berhubungan dengan 
skema jaminan sosial wajib 

    

  9131 91310 Jasa administrasi yang berhubungan dengan penyakit, 
persalinan atau ganti rugi atas cacat tubuh 

  8430 

  9132 91320 Jasa administrasi yang berhubungan dengan skema 

pensiun pegawai negeri; ketidakmampuan usia lanjut 
atau skema manfaat ahli waris selain pegawai negeri 

  8430 

  9133 91330 Jasa administrasi yang berhubungan dengan pemberian 
pesangon (dana kompensasi) untuk pemberhentian 
pekerja 

  8430 

  9134 91340 Jasa administrasi yang berhubungan dengan program 
tunjangan untuk keluarga dan anak 

  8430 

      

Divisi   92     Jasa pendidikan    

921     Jasa pendidikan pra-Sekolah Dasar (SD)    

  9210 92100 Jasa pendidikan pra-Sekolah Dasar (SD)   8560 

      

922     Jasa pendidikan Sekolah Dasar (SD)    

  9220 92200 Jasa pendidikan Sekolah Dasar (SD)   8511, 
8512 

      

923     Jasa pendidikan Sekolah Menengah    

  9231 92310 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
umum 

  8511, 
8512 

  9232 92320 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

teknik dan kejuruan 

  8511, 
8512 

  9233 92330 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), umum   8521, 
8522 

  9234 92340 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), teknik 
dan kejuruan 

  8521, 
8522 
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924     Jasa pendidikan paska-pendidikan menengah non 
tersier 

   

  9241 92410 Jasa pendidikan paska-pendidikan menengah non tersier, 
umum 

  8531, 
8532 

  9242 92420 Jasa pendidikan paska-pendidikan menengah non tersier, 

teknik dan kejuruan 

  8531, 
8532 

      

925     Jasa pendidikan tersier    

  9251 92510 Jasa pendidikan tersier tingkat pertama   8531, 
8532 

  9252 92520 Jasa pendidikan tersier tingkat kedua   8531, 
8532 

      

929     Jasa pendidikan lain (informal) dan 
pelatihan/kursus lainnya serta jasa pendukung 
pendidikan 

    

  9291   Jasa pendidikan dan kursus/pelatihan lainnya     

    92911 Jasa pendidikan bahasa dan kebudayaan    8542  

    92912 Jasa pendidikan olahraga dan pariwisata   8541  

    92919 Jasa pendidikan dan kursus/pelatihan lainnya, ytdl   8543, 
8549  

  9292 92920 Jasa pendukung pendidikan   8550  

      

Divisi   93     Jasa kesehatan masyarakat dan organisasi sosial 
kemanusiaan 

   

931     Jasa kesehatan masyarakat    

  9311   Jasa pasien rawat inap    

    93111 Jasa operasi untuk pasien rawat inap   8610  

    93112 Jasa ilmu kebidanan dan kelahiran untuk pasien rawat 
inap  

  8610  

    93113 Jasa psikiater untuk pasien rawat inap    8610  

    93119 Jasa perawatan lainnya untuk pasien rawat inap   8610  

  9312   Jasa kedokteran dan kedokteran gigi    

    93121 Jasa kedokteran umum   8620  

    93122 Jasa kedokteran spesialis   8620  

    93123 Jasa kodokteran gigi   8620 

  9319  Jasa kesehatan masyarakat lainnya    

    93191 Jasa persalinan dan ybdi   8690 

    93192 Jasa perawatan    8690 

    93193 Jasa fisioterapi   8690 

    93194 Jasa ambulans   8690 

    93195 Jasa laboratorium medis   8690 

    93196 Jasa foto rontgen (diagnosa)   8690 
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    93197 Jasa bank darah, sperma dan organ tubuh   8690 

    93199 Jasa kesehatan masyarakat lainnya ytdl   8690 

      

932     Jasa institusi rawat inap/panti untuk orang tua 
(panti jompo) dan orang cacat 

   

  9321 93210 Jasa kesehatan selain rumah sakit   8710 

  9322  Jasa institusi rawat inap/panti untuk orang tua (panti 
jompo) dan orang yang memiliki cacat 

   

    93221 Jasa institusi rawat inap/panti untuk orang tua (panti 
jompo) 

  8730 

    93222 Jasa institusi rawat inap/panti untuk orang cacat yang 
masih muda 

  8730 

    93223 Jasa institusi rawat inap/panti untuk orang tua yang tidak 

mampu melakukan pekerjaan 

  8730 

      

933     Jasa sosial lainnya dengan akomodasi    

  9330   Jasa sosial lainnya dengan akomodasi    

    93301 Jasa institusi rawat inap/panti untuk anak yang 
menderita keterbelakangan mental, penyakit jiwa atau 

penyalahgunaan obat 

  8720 

    93302 Jasa sosial lainnya dengan akomodasi untuk anak-anak   8790 

    93303 Jasa institusi rawat inap/panti untuk orang dewasa yang 

menderita keterbelakangan mental, penyakit jiwa atau 
penyalahgunaan obat 

  8720 

    93304 Jasa sosial lainnya dengan akomodasi untuk orang 
dewasa 

  8790 

      

934     Jasa sosial tanpa akomodasi untuk orang tua dan 
orang cacat 

    

  9341   Jasa tempat penampungan/rehabilitasi     

    93411 Jasa tempat penampungan/rehabilitasi untuk orang cacat   8810 

    93412 Jasa tempat penampungan/rehabilitasi untuk 

pengangguran 

  8890 

  9349   Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi untuk orang tua dan 
orang cacat 

   

    93491 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi untuk orang tua   8810 

    93492 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi untuk anak-anak 

cacat 

  8810 

    93493 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi untuk orang dewasa 
yang cacat 

  8810 

      

935     Jasa sosial tanpa akomodasi lainnya     

  9351 93510 Jasa penitipan anak harian   8890 

  9352 93520 Jasa pengarahan dan konseling yang berhubungan 
dengan anak-anak, ytdl 

  8890 

  9353 93530 Jasa kesejahteraan tanpa akomodasi   8890 
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  9359 93590 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi ytdl   8890 

Divisi   94     Jasa pengumpulan kotoran dan limbah, 
pengolahan dan pembuangannya serta jasa 

perlindungan lingkungan lainnya 

   

941     Jasa pembuangan kotoran, pengolahan kotoran 

dan pembersihan tangki septik 

   

  9411 94110 Jasa pembuangan dan pengolahan kotoran   3700 

  9412 94120 Jasa pengosongan dan pembersihan tangki septik   3700 

      

942     Jasa pengumpulan limbah    

  9421   Jasa pengumpulan limbah berbahaya    

    94211 Jasa pengumpulan limbah medis berbahaya dan limbah 

biologis berbahaya lainnya 

  3812 

    94212 Jasa pengumpulan limbah industri berbahaya (kecuali 
limbah medis dan biologis berbahaya lainnya) 

  3812 

    94219 Jasa pengumpulan limbah berbahaya lainnya   3812 

  9422   Jasa pengumpulan zat yang dapat didaur ulang dan tidak 
berbahaya 

   

    94221 Jasa pengumpulan zat yang dapat didaur ulang dan tidak 
berbahaya, di perumahan 

  3811 

    94229 Jasa pengumpulan zat yang dapat didaur ulang dan tidak 
berbahaya, lainnya 

  3811 

  9423   Jasa pengumpulan sampah    

    94231 Jasa pengumpulan sampah, di perumahan    3811 

    94239 Jasa pengumpulan sampah, lainnya   3811 

      

943     Jasa pembuangan dan pengolahan sampah    

  9431   Jasa penyiapan, pengumpulan dan penyimpanan sampah    

    94311 Jasa penyiapan, pengumpulan dan penyimpanan sampah 
yang mengandung zat berbahaya 

  3812 

    94312 Jasa penghancuran kapal dan pembongkaran bangkai 
kapal 

  3830 

    94313 Jasa penyiapan, pengumpulan dan penyimpanan zat 
yang dapat didaur ulang tidak berbahaya 

  3811 

    94319 Jasa penyiapan, pengumpulan dan penyimpanan sampah 

yang tidak berbahaya lainnya 

  3811 

  9432   Jasa pengolahan dan pembuangan sampah yang 
mengandung zat berbahaya 

    

    94321 Jasa pengolahan sampah yang mengandung zat 
berbahaya 

  3822  

    94322 Jasa pembuangan sampah yang mengandung zat 
berbahaya 

  3822  

  9433   Jasa pengolahan dan pembuangan sampah yang tidak 

berbahaya 

   

    94331 Jasa sanitasi tempat pembuangan akhir (TPA), untuk 
sampah/limbah tidak berbahaya 

  3821  
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    94332 Jasa tempat pembuangan akhir (TPA) lainnya, untuk 
sampah/limbah tidak berbahaya 

  3821  

    94333 Pembakaran sampah yang tidak berbahaya   3821  

    94339 Jasa pengolahan dan pembuangan sampah yang tidak 

berbahaya lainnya 

  3821  

      

944     Jasa perbaikan     

  9441   Jasa perbaikan dan pembersihan tempat/ruangan     

    94411 Jasa perbaikan dan pembersihan tempat/ruangan, udara   3900  

    94412 Jasa perbaikan dan pembersihan tempat/ruangan, air 
tergenang di sekitar rumah 

  3900  

    94413 Jasa perbaikan dan pembersihan tempat/ruangan, tanah 

dan air tanah 

  3900  

  9442 94420 Jasa penahanan, pengawasan dan 
pemantauan/monitoring dan jasa perbaikan 
tempat/ruangan lainnya ytdl 

  3900  

  9443 94430 Jasa perbaikan gedung   3900  

  9449 94490 Jasa perbaikan lainnya, ytdl   3900  

      

945     Jasa sanitasi dan hal sejenisnya    

  9451 94510 Jasa penyapuan dan pembersihan salju   8129  

  9459 94590 Jasa sanitasi lainnya   8129  

      

949     Jasa perlindungan lingkungan lainnya ytdl    

  9490 94900 Jasa perlindungan lingkungan lainnya ytdl   3900  

      

Divisi   95     Jasa keanggotaan organisasi    

951     Jasa yang disediakan oleh perusahaan, organisasi 

pekerja dan organisasi profesional 

   

  9511 95110 Jasa yang disediakan oleh perusahaan dan organanisasi 
pekerja 

  9411  

  9512 95120 Jasa yang disediakan oleh organisasi profesional   9412  

      

952     Jasa yang disediakan oleh serikat perdagangan    

  9520 95200 Jasa yang disediakan oleh serikat perdagangan   9420  

      

959    Jasa yang disediakan oleh keanggotaan organisasi 

lainnya 

    

  9591 95910 Jasa keagamaan    9491 

  9592 95920 Jasa yang disediakan oleh organisasi politik   9492 
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  9599  Jasa yang disediakan oleh keanggotaan organisasi 
lainnya, ytdl 

   

    95991 Jasa yang disediakan oleh organisasi hak kemanusiaan    9499 

    95992 Jasa yang disediakan oleh perkumpulan penasehat 
lingkungan 

  9499 

    95993 Jasa penasihat/advokasi kelompok khusus lainnya   9499 

    95994 Jasa perbaikan untuk warga negara lainnya dan jasa 

pendukung fasilitas publik 

  9499 

    95995 Jasa yang disediakan oleh kongsi pemuda   9499 

    95996 Jasa pemberian bantuan   9499 

    95997 Asosiasi kebudayaan dan pariwisata (selain 

keolahragaan) 

  9499 

    95998 Organisasi kewarganegaraan dan sosial lainnya   9499 

    95999 Jasa yang disediakan oleh keanggotaan organisasi 
lainnya, ytdl 

  9499 

      

Divisi   96     Jasa pariwisata, kebudayaan dan olahraga    

961     Jasa audiovisual dan ybdi    

  9611   Jasa perekaman suara    

    96111 Jasa perekaman suara   5920 

    96112 Jasa perekaman langsung   5920 

    96113 Perekaman suara asli   5920 

  9612   Jasa produksi gambar bergerak, video tape, program 
televisi dan radio 

    

    96121 Jasa produksi gambar bergerak, video tape dan program 
televisi 

  5911, 
6020  

    96122 Jasa produksi program acara di radio   5920, 
6010  

    96123 Produk asli gambar bergerak, video tape, program 
televisi dan radio 

  5911, 
5920 

  9613   Jasa pasca produksi audiovisual     

    96131 Jasa pengeditan audiovisual   5912 

    96132 Jasa transfer dan duplikasi/penggandaan barang asli   5912 

    96133 Jasa perbaikan pewarnaan dan perbaikan gambar digital   5912 

    96134 Jasa efek visual   5912 

    96135 Jasa yang berkaitan dengan animasi   5912 

    96136 Jasa pemberian tulisan, judul dan sub-judul   5912 

    96137 Jasa desain dan pengeditan suara   5920 

    96139 Jasa pasca produksi lainnya   5912 

  9614 96140 Jasa distribusi gambar bergerak, video tape dan program 
televisi 

  5913 

  9615 96150 Jasa proyeksi gambar bergerak   5914 
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962    Jasa presentasi dan promosi acara pertunjukan 
kesenian dan hiburan langsung lainnya 

    

  9621 96210 Jasa promosi dan pengorganisasian acara pertunjukan 
kesenian 

  9000 

  9622 96220 Jasa produksi dan presentasi acara pertunjukan kesenian   9000 

  9623 96230 Jasa fasilitas untuk operasi acara kesenian   9000 

  9629 96290 Jasa kesenian dan pertunjukan hiburan lainnya   9000 

      

963    Jasa seniman pertunjukkan dan seniman lainnya    

  9631 96310 Jasa seniman pertunjukan   9000 

  9632 96320 Jasa penulis, penggubah, pemahat dan seniman lain 
kecuali seniman pertunjukan 

  9000 

  9633 96330 Karya asli dari penulis, penggubah, dan seniman lain 

kecuali seniman pertunjukan, pelukis dan pemahat 

  9000 

      

964    Jasa museum dan pemeliharaannya     

  9641  Jasa museum dan pemeliharaan tempat serta bangunan 
bersejarah 

    

   96411 Jasa museum kecuali tempat dan bangunan bersejarah   9102 

   96412 Jasa pemeliharaan tempat dan bangunan bersejarah   9102 

  9642  Jasa kebun raya, kebun binatang dan cagar alam    

   96421 Jasa kebun raya dan kebun binatang   9103 

    96422 Jasa cagar alam termasuk jasa suaka margasatwa   9103 

      

965     Jasa olah raga dan olah raga rekreasi     

  9651   Jasa promosi dan pengorganisasian kegiatan olah raga 

dan olah raga rekreasi 

    

    96511 Jasa promosi kegiatan olah raga dan olah raga rekreasi   9319 

    96512 Jasa klub olahraga   9312 

  9652 96520 Jasa pengoperasian fasilitas olah raga dan olah raga 
rekreasi 

  9311 

  9659 96590 Jasa olah raga dan olah raga rekreasi lainnya   9319 

      

966     Jasa atlet dan jasa ybdi    

  9661 96610 Jasa atlet   9319 

  9662 96620 Jasa pendukung yang berhubungan dengan olah raga 

dan rekreasi 

  9319 

      

969    Jasa hiburan dan rekreasi lainnya    

  9691 96910 Jasa taman hiburan dan atraksi sejenisnya   9321 

  9692  Jasa perjudian dan pertaruhan    

   96921 Jasa perjudian online   9200 

   96929 Jasa perjudian dan pertaruhan lainnya   9200 
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  9693 96930 Jasa mesin hiburan yang menggunakan koin/uang koin   9329 

  9699 96990 Jasa rekreasi dan hiburan lainnya ytdl   9329 

      

Divisi   97     Jasa lainnya    

971     Jasa pencucian, pembersihan dan pewarnaan     

  9711 97110 Jasa loundry/mesin cuci dengan koin   9620 

  9712 97120 Jasa dry-cleaning/pencucian kering (termasuk jasa 
membersihkan produk kulit berbulu) 

  9620 

  9713 97130 Jasa pembersihan barang tekstil lainnya   9620 

  9714 97140 Jasa pengepresan   9620 

  9715 97150 Jasa pencelupan dan pewarnaan    9620 

      

972    Jasa kecantikan dan perawatan tubuh     

  9721 97210 Jasa penataan dan pemotongan rambut   9611  

  9722 97220 Jasa perawatan kosmetik, perawatan tangan dan 
kuku/manikur dan perawatan kaki/pedikur 

  9611  

  9723 97230 Jasa perawatan tubuh   9612  

  9729 97290 Jasa perawatan kecantikan lainnya, ytdl   9611  

      

973    Jasa penguburan, pembakaran mayat dan 
pengurusan pemakaman 

   

  9731 97310 Jasa kuburan dan pembakaran mayat   9691  

  9732 97320 Jasa pengurusan pemakaman   9691  

      

979    Aneka jasa lainnya    

  9791 97910 Jasa pendamping (escort)   9699  

  9799 97990 Aneka jasa lainnya, ytdl   9699  

      

Divisi   98     Jasa pembantu rumah tangga    

980     Jasa pembantu rumah tangga    

  9800 98000 Jasa pembantu rumah tangga   9700  

      

Divisi   99     Jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi di 
luar wilayah dalam negeri (luar negeri) 

   

990     Jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi di 
luar wilayah dalam negeri (luar negeri) 

   

  9900 99000 Jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi di luar 
wilayah dalam negeri (luar negeri) 

  9900  

 




