
Katalog BPS : 1302027

KORESPONDENSI KBKI

KKI 1998/1999

KBLI 2009 

HS 2012

DENGAN

BUKU
Komoditas Jasa

(Seksi 5 - 9)

5BADAN PUSAT STATISTIK

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



  

KORESPONDENSI KBKI 

DENGAN 

KKI 1998/ 1999 

KBLI 2009 

HS 2012 
 

5 
BUKU  

Komoditas Jasa 

(Seksi 5 - 9) 

 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 
Buku 5 Komoditas Jasa (Seksi 5 - 9) 
 
 

ISBN   : 978-979-064-928-6 

No. Publikasi  : 03120.1507 

Katalog BPS  : 1302027 

Ukuran Buku  : A4 (29,7 x 21 cm) 

Jumlah Halaman : xvii + 393 halaman 

 

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  : 

Badan Pusat Statistik 

 

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya 

  

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di penghujung tahun 2015 ini Badan Pusat Statistik (BPS) telah meyelesaikan penyusunan buku 

Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 dengan baik, dimana buku ini merupakan serangkaian edisi lanjutan dari buku 

kodefikasi yang telah disusun sebelumnya yaitu  pada tahun 2012 dan 2013 yang lalu BPS telah menyusun publikasi Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 

(KBKI) 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 Komoditas Jasa.  Buku tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut komoditas barang dan jasa dari buku 

KBKI 2010  yang telah terbit sebelumnya.  Adapun muatan  dalam buku KBKI 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 Komoditas Jasa juga mencantumkan 

korespondensi kode barang dan jasa dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 Cetakan III dan Harmonized System (HS) 2012.  

Dalam upaya memenuhi kebutuhan analisis series data yang lebih panjang dan penggunaan lainnya, maka perlu untuk menjembatani kode klasifikasi 

barang dalam KBKI dengan kode klasifikasi barang sebelumnya, yaitu Klasifikasi Komoditas Indonesia (KKI) 1998/1999. Untuk keperluan tersebut, maka 

buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 ini disusun. Sesuai dengan judulnya, buku ini berisi kode komoditas dalam KBKI 

yang dikorespondensikan dengan kode KKI 1998/1999, KBLI 2009 Cetakan III dan HS 2012. Karena komoditas barang dan jasa sangat banyak muatannya 

maka penyajiannya dipecah ke dalam 5 buku. Disamping itu buku ini juga sebagai penyempurnaan korespondensi kode komoditas dalam buku KBKI 

sebelumnya yang dirasa belum lengkap.  

Dengan adanya harmonisasi kode komoditas antar berbagai klasifikasi, baik nasional maupun internasional, penggunaannya akan lebih komprehensif 

untuk berbagai tujuan. Melalui buku ini, diharapkan dapat digunakan untuk analisis series data yang lebih panjang dan lebih lengkap. 

Disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku 

ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi banyak penggunanya. 

 

 
Jakarta,   Desember 2015 

Kepala Badan Pusat Statistik 
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PENJELASAN 

 

1. Pendahuluan 

 Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 Komoditas Jasa telah disusun oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2012 dan 2013 yang lalu. Buku tersebut disusun sebagai penjabaran dari KBKI 2010 yang merujuk kepada Central Product 

Classification (CPC) Version 2 yang diterbitkan oleh United Nation Statistics Division (UNSD). Buku tersebut menyajikan uraian mengenai hasil 

produksi yang rinci dan lengkap berbagai komoditas mulai dari hasil pertanian, pertambangan, industri, serta jasa-jasa yang dihasilkan dalam aktivitas 

ekonomi. Dalam buku tersebut, komoditas barang dikorespondensikan dengan kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 Cetakan 

III dan Harmonized System (HS) 2012. Sedangkan komoditas jasa dikorepondensikan hanya dengan KBLI 2009 Cetakan III. 

 Dalam rangka penyelarasan antar berbagai klasifikasi maka dilakukan penyusunan buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 

2009, dan HS 2012. Buku ini disusun untuk menyajikan hubungan antara kode klasifikasi komoditas barang dan jasa dalam KBKI dengan klasifikasi 

komoditas yang telah lama digunakan di Indonesia, yaitu KKI 1998/1999. Buku ini juga disusun sebagai penyempurnaan dari korespondensi KBKI 

dengan KBLI 2009 Cetakan III dan HS 2012 pada buku sebelumnya. 

 Penyelarasan kode komoditas barang dalam KBKI dengan KBLI dan HS didasarkan pada rujukan penyusunan buku tersebut yaitu CPC Ver. 2 

yang menyajikan korespondensi komoditasnya dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 4 dan 

HS 2012. Sementara itu, korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999 disusun sebagai pengembangan untuk menyelaraskan antara klasifikasi 

komoditas yang terbaru, dengan klasifikasi komoditas yang telah lebih dahulu ada di Indonesia. Dengan demikian, buku ini menyajikan kerangka kerja 

yang lebih komprehensif antar berbagai klasifikasi yang dapat dibandingkan secara nasional maupun internasional.  

 

2. Tujuan 

 Tujuan utama penyusunan buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 adalah menyediakan kerangka kerja 

yang lebih lengkap dan komprehensif untuk membuat perbandingan data antar waktu yang berkaitan dengan klasifikasi barang dan jasa. Buku ini juga 

disusun untuk membuat keselarasan kode komoditas antar berbagai klasifikasi sehingga dapat digunakan untuk menunjang analisis data dan keperluan 

lainnya. 
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3. Cakupan 

Buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 mencakup semua jenis komoditas yang dihasilkan dalam kegiatan 

ekonomi, baik barang maupun jasa. Komoditas dalam buku ini disusun dalam struktur dan kode menurut KBKI 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 

Komoditas Jasa. Buku ini  dilengkapi dengan korespondensi terhadap kode 5 (lima) digit lapangan usaha menurut KBLI 2009 Cetakan III dan 10 

(sepuluh) digit kode barang menurut HS 2012, serta 8 (delapan) digit kode KKI 1998/1999. Korespondensi KBKI dengan KBLI 2009 Cetakan III dan HS 

2012 ini merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya. Adanya tambahan korespondensi kode komoditas terhadap KKI 1998/1999 membuat buku 

ini berbeda dari buku KBKI yang telah terbit sebelumnya. 

Buku ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu: 

Buku 1 :  mencakup komoditas barang dalam KBKI untuk seksi 0 dan seksi 1. Seksi 0 merupakan komoditas hasil pertanian, kehutanan, dan  

  perikanan, sedangkan seksi 1 merupakan komoditas bijih besi dan mineral; listrik, gas, dan air. 

Buku 2 : mencakup komoditas barang dalam KBKI untuk seksi 2 yaitu produk makanan, minuman, dan tembakau; tekstil, pakaian, dan produk kulit. 

Buku 3 :  mencakup komoditas barang dalam KBKI untuk seksi 3 yaitu barang lainnya yang dapat diangkut, kecuali produk logam, mesin, dan  

  perlengkapannya. 

Buku 4:  mencakup komoditas barang dalam KBKI untuk seksi 4 yaitu produk logam, mesin, dan perlengkapannya. 

Buku 5:  mencakup komoditas jasa dalam KBKI seksi 5 sampai dengan 9. 

 

4. Kegunaan 

Buku Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012 dapat digunakan sebagai: 

a) Kerangka kerja dalam membuat perbandingan data komoditas barang dan jasa secara internasional, nasional, dan regional. 

b) Kerangka kerja dalam membuat perbandingan data komoditas barang dan jasa antar waktu. 

c) Kerangka kerja untuk analisis data-data ekonomi yang dapat dihubungkan antara komoditas, lapangan usaha, maupun perdagangan/ transaksi 

barang secara nasional dan internasional. 

d) Dasar pengembangan studi komoditas barang dan jasa untuk tujuan khusus seperti statistik harga-harga. 
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5. Struktur dan Sistem Pengkodean 

Buku ini disusun dalam struktur dan sistem pengkodean yang sama dengan KBKI 2012 Komoditas Barang dan KBKI 2013 Komoditas Jasa, sebagai 

berikut: 

a) Seksi (section) merupakan garis besar penggolongan komoditas dalam kode 1 (satu) digit. Komoditas barang dan jasa dalam buku ini 

digolongkan ke dalam 10 (sepuluh) seksi dan diberi kode angka dari 0 sampai dengan 9. 

b) Divisi (division) merupakan perincian lebih lanjut dari seksi. Kode divisi terdiri dari 2 (dua) digit, dimana digit pertama menunjukan kode seksi 

dari komoditas yang bersangkutan, dan digit kedua menunjukan komoditas dalam divisi tersebut. 

c) Kelompok (group) merupakan uraian lebih rinci dari divisi. Kode kelompok terdiri dari 3 (tiga) digit, dimana 2 (dua) digit pertama menunjukan 

divisi dari komoditas yang bersangkutan, dan digit terakhir menunjukan komoditas dalam kelompok tersebut. 

d) Kelas (class) merupakan uraian lebih lanjut dari kelompok komoditas. Kode kelas terdiri dari 4 (empat) digit, dimana 3 (tiga) digit pertama 

menunjukkan kode kelompok, dan 1 (satu) digit terakhir menunjukkan komoditas dari kelas yang bersangkutan. 

e) Subkelas (subclass) merupakan uraian lebih lanjut dari kelas komoditas. Kode subkelas merupakan penggolongan paling rendah dalam 

struktur CPC. Kode ini terdiri dari 5 (lima) digit, dimana 4 (empat) digit pertama menunjukkan kelas yang berkaitan dan 1 (satu) digit terakhir 

menunjukkan komoditas dari subkelas tersebut. Setiap subkelas diuraikan lebih lanjut menjadi kelompok komoditas yang mencakup komoditas 

yang homogen. Subkelas merupakan tingkatan kode yang paling rendah untuk KBKI komoditas jasa. 

f) Kelompok komoditas merupakan penjabaran yang lebih rinci dari subkelas, yang dikembangkan secara khusus untuk keperluan di Indonesia. 

Kode kelompok komoditas terdiri dari 7 (tujuh) digit, dimana 5 (lima) digit pertama menunjukkan subkelas yang berkaitan dan 2 (dua) digit 

terakhir menunjukkan kelompok komoditasnya. 

g) Komoditas merupakan uraian lebih lanjut dari kelompok komoditas dan menunjukkan penggolongan pada tingkatan paling rendah dalam 

struktur KBKI komoditas barang. Kode komoditas terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dimana 7 (tujuh) digit pertama menunjukkan kelompok 

komoditas yang berkaitan dan 3 (tiga) digit terakhir menunjukkan komoditasnya. 

 

Pada struktur subkelas, jika memungkinkan dapat dibentuk struktur kelompok komoditas, maka akan diturunkan menjadi beberapa kelompok 

komoditas, yang kemudian dari kelompok komoditas yang terbentuk diturunkan menurut jenis produk/komoditas. Jika tidak memungkinkan membentuk 

kelompok komoditas, maka dari struktur subkelas langsung diuraikan kedalam struktur komoditas yang mencakup produk/komoditas yang spesifik. 

Pada KBKI, jika suatu tingkat klasifikasi tidak dirinci/ diuraikan lebih lanjut, maka “0” digunakan sebagai digit tambahan untuk tingkat selanjutnya yang 

lebih rinci.  
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 Secara keseluruhan, struktur KBKI dalam buku ini disajikan dalam tabel berikut. Terdapat beberapa penambahan jumlah komoditas sebagai 

penyempurnaan dari harmonisasi antara komoditas dalam KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009 Cetakan III, dan HS 2012. 

 

Tabel 5.1. Jumlah Seksi, Divisi, Kelompok, Kelas, Subkelas, Kelompok Komoditas, dan Komoditas Barang dalam KBKI 

Struktur Seksi Jumlah 

 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Seksi (1 digit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Divisi (2 digit) 4 8 9 9 9 2 9 3 9 9 71 

Kelompok (3 digit) 19 17 44 60 52 9 29 12 48 36 326 

Kelas (4 digit) 85 36 190 262 213 47 115 47 165 100 1260 

Subkelas (5 digit) 208 36 358 385 517 85 473 99 373 173 2702 

Kelompok Komoditas (7 digit) 549 137 976 1185 1475 - - - - - 4322 

Komoditas (10 digit) 3979 300 6172 6018 5311 - - - - - 21780 

 

6. Hubungan KBKI dengan HS 

Berdasarkan rujukan originalnya, yaitu CPC Ver.2, setiap subclass (5 digit) dalam CPC mencakup kode subpos (6 digit) komoditas barang dalam HS. 

Sejalan dengan hal tersebut, karena struktur KBKI hingga 5 digit mengikuti struktur CPC, artinya pengelompokan komoditas dalam 5 digit KBKI juga 

mendekati struktur subpos dalam HS. Selanjutnya, pada KBKI 2012 Komoditas Barang yang merupakan pengembangan hingga 10 digit komoditas 

barang, untuk setiap komoditas (10 digit) dari KBKI dikorespondensikan dengan kode subheading (10 digit) komoditas barang menurut HS 2012. 

 

7. Hubungan KBKI dengan KBLI 

KBKI dan KBLI merupakan klasifikasi yang berfungsi umum, dimana KBLI menyajikan pengelompokan aktivitas ekonomi menurut lapangan usaha, 

sedangkan KBKI menyajikan pengelompokan komoditas barang dan jasa yang dihasilkan dari semua lapangan usaha. Masing-masing komoditas 

dalam KBKI merupakan komoditas yang dihasilkan oleh lapangan usaha dalam KBLI, sehingga kode antara KBKI dan KBLI dapat dikorespondensikan. 

Berdasarkan korespondensi tersebut dapat dilihat hubungan antara aktivitas ekonomi/ lapangan usaha dengan jenis komoditas yang dihasilkan. 
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8. Hubungan KBKI dengan KKI 

Pengembangan klasifikasi komoditas barang dari 5 digit KBKI 2010 menjadi 10 digit KBKI 2012 Komoditas Barang menggunakan KKI 1998/1999 dan 

Klasifikasi Baku Hasil Produksi Indonesia (KBHPI) 2004 sebagai dasar perincian komoditasnya. Oleh karena itu, dalam buku ini disajikan 

korespondensi kode KBKI dengan 8 digit kode KKI 1998/ 1999 pada masing-masing komoditas. Penyelarasan kode barang dalam KBKI dengan kode 

KKI akan memudahkan pengguna dalam mengkonversi data yang menggunakan klasifikasi lama dengan klasifikasi yang baru. 

 

9. Singkatan yang Digunakan 

KBKI : Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 

KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

KKI : Klasifikasi Komoditi Indonesia 

KBHPI : Klasifikasi Baku Hasil Produksi Indonesia 

CPC : Central Product Classification 

HS : Harmonized System 

ISIC : International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 

UNSD : United Nation Statistics Division  
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5 
SEKSI 

Konstruksi dan Jasa Konstruksi 

 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



 

 

 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

5 Konstruksi dan jasa konstruksi

Bagian ini meliputi konstruksi dan jasa konstruksi. Yang pertama, divisi 53, mencakup output fisik dari kegiatan konstruksi (misalnya, bangunan atau konstruksi teknik sipil),
sementara berikutnya, divisi 54, mencakup jasa yang diberikan dalam membangun objek-objek tersebut. Sebuah unit yang diberikan menghasilkan hanya satu dari dua bentuk
output dalam proses produksi tertentu (di divisi 53 jika milik sendiri, di divisi 54 jika disediakan sebagai jasa). Penilaian dari output akan berbeda, sesuai dengan jenis output
yang dihasilkan. 

Kategori-kategori di divisi 54 yang berhubungan dengan pembangunan objek lengkap mengikuti struktur yang sama dengan kategori di divisi 53. Divisi 54 juga mencakup
output tambahan yang hanya diproduksi berdasarkan jasa (ketrampilan khusus)

53 Konstruksi

531 Bangunan

5311 Bangunan tempat tinggal

410114100

Subkelas ini meliputi: 
- bangunan tempat tinggal dengan satu atau dua tempat tinggal
  (bangunan tempat tinggal tunggal atau ganda)

53111 Bangunan tempat tinggal tunggal atau ganda 45211.01

410114100

Subkelas ini meliputi: 
- bangunan tempat tinggal dengan tiga atau lebih tempat tinggal  
  (bangunan tempat tinggal gandeng lebih dari dua atau banyak, atau
bangunan bertingkat banyak seperti rumah susun, apartemen atau bangunan
tempat tinggal yang dapat ditempati banyak orang atau banyak keluarga)

Subkelas ini juga mencakup: 
- bangunan untuk perumahan masyarakat, termasuk tempat tinggal untuk
lanjut usia (rumah atau panti lanjut usia), siswa, anak-anak dan kelompok
sosial lainnya (asrama atau panti): 
  * rumah pensiun, hostel pekerja, rumah persaudaraan, panti asuhan, tempat
penampungan tunawisma, dll

53112 Bangunan tempat tinggal multi 45211.01

5312 Bangunan bukan tempat tinggal

410134100

Subkelas ini meliputi: 
- bangunan yang digunakan untuk kegiatan produksi dan rangkaian kegiatan
dari perusahaan industri: 
  * pabrik dan bengkel kerja 

53121 Bangunan industri 45213.01

3Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009
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KBLI

2009
KKI 1999

- bangunan pertanian yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian,
termasuk gudang penyimpanan hasil pengolahan pertanian (biji-bijian dan
fasilitas penyimpanan lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- fasilitas pertambangan, lih. 53261 
- pembangkit listrik, lih. 53262 
- fasilitas pengolahan kimiawi dan fasilitas terkait, lih. 53269 
- failitas khusus untuk manufaktur (misalnya: pengecoran besi), lih. 53269

41012

41014

4100

Subkelas ini meliputi: 
- bangunan yang digunakan terutama dalam perdagangan besar (grosir) dan
eceran (retail): 
  * pusat perbelanjaan, mall, department store, toko dan butik, indoor market,
dll 
- gudang 
- ruang pameran 
- gedung perkantoran, gedung perbankan 
- bandara, stasiun kereta api atau terminal, garasi parkir dan stasiun
pengisian bahan bakar umum (SPBU)

53122 Bangunan komersial 45212.01, 45214.01

41015

41016

41017

41018

41019

4100

Subkelas ini meliputi: 
- bangunan hiburan publik seperti bioskop, teater, ruang konser, ruang dansa
dan klub malam 
- hotel, motel, losmen, hostel dan bangunan sejenis 
- restoran 
- bangunan pendidikan seperti gedung sekolah dasar dan menengah,
perguruan tinggi, universitas, perpustakaan, arsip dan gedung museum 
- bangunan yang berhubungan dengan kesehatan seperti rumah sakit, klinik
dan sanatorium, termasuk klinik hewan 
- ruangan olahraga atau instalasi rekreasi (gelanggang es, gedung olahraga,
lapangan tenis indoor, ruang olahraga serbaguna, gudang/rumah/garasi
perahu, ring tinju, dll) 
- pusat konvensi dan kongres 
- rumah ibadah 

53129 Bangunan bukan tempat tinggal lainnya 45215.01, 45216.01,

45217.01, 45217.02,

45218.01, 45219.01,

45232.01, 45233.01,

45233.02, 45234.01,

45234.02, 45235.01,

45235.02, 45239.01,

45239.02
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KBLI

2009
KKI 1999

- bangunan penjara 
- gedung pengadilan, gedung parlemen 
- bangunan pertanian, bangunan yang berada di area pertanian yang
berkaiatan dengan kegiatan pertanian bukan tempat tinggal
- bangunan komunikasi (bangunan penyiaran radio dan televisi, bangunan
pertukaran telepon, pusat telekomunikasi dll) 
- bangunan bukan tempat tinggal yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- tambang, pembangkit listrik, pabrik kimia dan fasilitas khusus lainnya untuk
manufaktur, lih. 5326 
- fasilitas olahraga dan rekreasi luar ruangan, lih. 53270

532 Pekerjaan teknik sipil

5321 Jalan bebas hambatan (kecuali jalan layang), jalan raya, jalan lintas, jalan kereta api dan landasan pacu pesawat udara

42111

42120

4210

Subkelas ini meliputi: 
- jalan bebas hambatan, (kecuali jalan layang), jalan raya, jalan dan lintasan
kendaraan lainnya dan jalan untuk pejalan kaki
- area parkir, driveways, trotoar pejalan kaki dan jalur sepeda 
- underpass (jalan melintas di bawah jalan lain) dan overpass (jalan di atas
jalan) kendaraan dan pejalan kaki 
- instalasi jalan untuk keselamatan dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jalan layang, lih. 53221 
- terowongan  jalan raya, lih. 53222

53211 Jalan bebas hambatan (kecuali jalan layang), jalan raya dan jalan lintas 45221.01, 45221.02,

45221.05, 45221.06,

45221.07, 45221.08,

45221.09

42114

42120

4210

Subkelas ini meliputi: 
-  landasan rel kereta api jarak jauh dan komuter, jalan trem, dan sistem
kereta cepat bawah tanah atau layang dalam kota
- struktur jalan kereta api listrik 
- sistem pengendalian dan keselamatan jalur rel kereta api
- sistem kereta  yang digerakkan oleh kabel dan kereta gantung

53212 Jalan kereta api 45222.01, 45222.02,

45222.03, 45222.04
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42113

42120

4210

Subkelas ini meliputi: 
- landasan pacu lapangan udara, termasuk jalur di sekitar landasan pacu
(taxiway), apron dan struktur bandara terkait selain bangunan

53213 Landasan pacu pesawat udara 45221.04

5322 Jembatan, jalan layang bebas hambatan dan terowongan

42112

42120

4210

Subkelas ini meliputi: 
- jembatan dan viaducts dari logam, beton atau bahan lainnya, untuk semua
jenis angkutan darat dan pejalan kaki
- jalan layang bebas hambatan untuk lalu lintas kendaraan bermotor

53221 Jembatan dan jalan layang bebas hambatan 45221.03, 45221.05,

45221.06, 45221.07,

45221.08, 45221.09

42115

42120

4210

Subkelas ini meliputi: 
- terowongan jalan raya, jalan dan kereta api 
- terowongan dan konstruksi bawah tanah untuk lalu lintas kereta api bawah
tanah 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- underpass kendaraan dan pejalan kaki, lih. 53211 
- jalur kereta bawah tanah, lihat 53212 
- terowongan yang terkait dengan operasi pertambangan, lih. 53261

53222 Terowongan 45223.01

5323 Pelabuhan, jalan air, bendungan, irigasi dan bangunan air lainnya

42211

42220

4220

Subkelas ini meliputi: 
- akuaduk, pipa air dan jalan air sejenis yang dirancang untuk menyalurkan air
untuk tujuan pasokan air, kecuali pipa saluran

Subkelas ini tidak termasuk: 
- saluran air untuk irigasi atau pengendalian banjir, lih. 53234 
- pipa saluran jarak jauh, lih. 53241 
- pipa saluran lokal, lih. 53251

53231 Akuaduk dan saluran penyediaan air lainnya, kecuali pipa saluran

(pipeline)

45224.01, 45224.02

42912

42913

4290

Subkelas ini meliputi: 

53232 Pelabuhan, jalan air dan fasilitas terkait 45224.01, 45224.02,

45227.01, 45227.02,
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42920

- pelabuhan (termasuk dasar dan salurannya), pemecah gelombang, dermaga
quays, dermaga piers, dermaga jetties, dermaga docks, dermaga wharves
dan bangunan sejenis 
- riverworks dan konstruksi kanal untuk lalu lintas angkutan air 
- pintu air kanal, pintu air floodgates, pintu air sluices, lift (lifts), dok kering,
tempat peluncuran kapal, waduk dan struktur hidromekanik lainnya

45245.01

42911

42920

4290

Subkelas ini meliputi: 
- bendungan dan  struktur penahan air dengan sejenis 
- tanggul untuk daerah tepi pantai dan tepi sungai lainnya

53233 Bendungan 45224.01, 45224.02,

45245.01

42211

42220

4220

Subkelas ini meliputi: 
- irigasi dan saluran pengendalian banjir 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- saluran air untuk tujuan pasokan air, lih. 53231

53234 Bangunan air irigasi dan pengendali banjir 45224.01, 45224.02

5324 Pipa saluran (pipeline) jarak jauh, saluran komunikasi dan saluran listrik (kabel)

42211

42219

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
-  pipa saluran   jarak jauh di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di
laut untuk pengangkutan produk minyak bumi, gas, air atau produk lainnya  
- stasiun pemompa dan bangunan sejenis
  
Subkelas ini tidak termasuk:  
- sistem distribusi air dan gas kota melalui saluran, lih. 53251

53241 Pipa saluran (pipeline) jarak jauh -

42213

42217

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jaringan telekomunikasi dan  transmisi jarak jauh di atas permukaan tanah,
bawah tanah atau bawah laut  
- saluran transmisi listrik tegangan tinggi (kabel) jarak jauh 
- saluran listrik untuk kereta jarak jauh  
- stasiun transformator, tiang  

53242 Saluran komunikasi dan saluran listrik (kabel) jarak jauh 45231.02, 45231.04,

45231.07, 45231.09
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Subkelas ini tidak termasuk:  
- saluran distribusi tenaga listrik tegangan rendah, lih. 53252

5325 Pipa saluran dan kabel lokal dan bangunan ybdi

42211

42219

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
-  pipa saluran untuk gas, saluran air dan pembuangan lokal
-  pipa saluran air panas dan uap lokal

53251 Pipa saluran lokal

42213

42217

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
- kabel transmisi listrik lokal  
- kabel transmisi komunikasi lokal, termasuk kabel televisi  
- bangunan pendukung seperti:  
  * stasiun transformator dan gardu untuk distribusi dalam batas lokal  
  * menara transmisi termasuk antena

53252 Kabel lokal dan bangunan ybdi 45231.03

42212

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
- sistem pembuangan kotoran  
- pabrik pembuangan limbah  
- pabrik pemurnian dan pengolahan air  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- pipa saluran dan saluran induk air dan pembuangan, lih. 54241 (jarak jauh)
dan 54251 (lokal)

53253 Bangunan pengolahan air dan limbah 45225.01, 45225.02,

45225.03, 45225.04

5326 Bangunan pertambangan dan industri

42914

42919

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- pertambangan dan fasilitas yang berhubungan, selain bangunan, seperti
stasiun muatan dan pemisahan tambang, tugu berliku dan menara,
terowongan dan aliran terkait dengan operasi penambangan

53261 Konstruksi pertambangan 45226.01, 45226.02,

45245.01

42213

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  

53262 Konstruksi pembangkit tenaga listrik 45231.01, 45231.05,

45231.06, 45231.08,
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- pabrik pembangkit listrik  berat  dan peralatan, termasuk pabrik dan
peralatan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir

45231.10

42919

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- fasilitas produksi bahan kimia dasar, senyawa, farmasi dan bahan kimia
lainnya  
- fasilitas produksi kimia dan terkait seperti tanur tinggi dan kokas oven  
- peleburan besi  
- fasilitas khusus untuk produksi, diklasifikasikan di tempat lain  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- bangunan industri yang tidak khusus untuk pembuatan produk tertentu, lih.
53121

53269 Konstruksi lain untuk industri manufaktur 45245.01

5327 Fasilitas olah raga dan rekreasi di ruang terbuka

42919

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- Lahan untuk olahraga yang umumnya dimainkan di udara terbuka seperti
sepak bola, bisbol, rugby, trek dan lapangan, tenis, balap mobil atau sepeda
dan pacuan kuda  
- instalasi rekreasi, misalnya, lapangan golf, instalasi pantai, pangkalan untuk
perahu wisata  
- taman dan kebun publik, kebun binatang dan kebun raya
 
Subkelas ini tidak termasuk:  
- instalasi olahraga dalam ruangan, lih. 53129

53270 Fasilitas olah raga dan rekreasi di ruang terbuka 45229.01, 45229.02,

45229.03, 45229.04,

45229.05, 45229.06,

45229.97, 45245.01

5329 Pekerjaan teknik sipil lainnya

42919

42915

42919

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- bangunan teknik militer, misalnya benteng, kubu pertahanan, lubang
perlindungan, latihan menembak, pusat pengujian militer, dll  
- tempat peluncuran satelit  
- tempat pembuangan dan pembakaran (insinerator) limbah  
- pabrik untuk pengolahan dan pemrosesan bahan nuklir  

53290 Pekerjaan teknik sipil lainnya 45226.01, 45226.02,

45229.02, 45229.03,

45229.04, 45229.05,

45229.06, 45229.97,

45245.01, 45246.01
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- pekerjaan teknik sipil lainnya, ytdl
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54 Jasa konstruksi

Divisi ini meliputi:  
- jasa konstruksi umum untuk konstruksi yang didefinisikan di divisi 53  
- jasa konstruksi khusus (ketrampilan khusus), yaitu jasa yang terkait dengan bagian-bagian bangunan atau pekerjaan teknik sipil, bukan obyek pembangunan yang
lengkap

541 Jasa konstruksi umum untuk bangunan

5411 Jasa konstruksi umum untuk bangunan tempat tinggal

410114100

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk bangunan
tempat tinggal tunggal atau ganda

54111 Jasa konstruksi umum untuk bangunan tempat tinggal tunggal atau

ganda

45211.01

410114100

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * bangunan tempat tinggal multi 
  * bangunan untuk perumahan masyarakat, termasuk tempat tinggal untuk
orang tua, siswa, anak-anak dan kelompok sosial lainnya:  
  * rumah pensiun, hostel pekerja, rumah persaudaraan (asrama kelompok),
panti asuhan, tempat penampungan tunawisma, dll
  
Subkelas ini tidak termasuk:  
- konstruksi kerangka beton khusus untuk bangunan yang sangat tinggi, lih.
54540

54112 Jasa konstruksi umum untuk bangunan tempat tinggal multi 45211.01

5412 Jasa konstruksi umum untuk bangunan bukan tempat tinggal

410134100

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * bangunan yang digunakan untuk kegiatan produksi dan rangkaian kegiatan
dari perusahaan industri:  
  * pabrik dan bengkel kerja  
  * bangunan pertanian  yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian,
termasuk silo dan fasilitas penyimpanan lainnya  

54121 Jasa konstruksi umum untuk bangunan industri 45213.01
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Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi fasilitas pertambangan, lih. 54261  
- jasa konstruksi pembangkit listrik, lih. 54262  
- jasa konstruksi dari fasilitas kimia dan terkait, lih. 54269  
- jasa konstruksi fasilitas khusus untuk manufaktur (misalnya, besi
pengecoran), lih. 54269

41012

41014

4100

Subkelas ini meliputi:  
- konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan jasa untuk bangunan
komersial atau administrasi seperti:  
  * bangunan yang digunakan terutama dalam perdagangan besar (grosir) dan
eceran (retail)
  * pusat perbelanjaan, mall, department store, toko dan butik terpisah, indoor
market dll  
  * gudang  
  * ruang pameran  
  * gedung perkantoran dan gedung perbankan  
  *  bandara, stasiun kereta api atau terminal, garasi parkir dan stasiun
pengisian bahan bakar umum (SPBU)

54122 Jasa konstruksi umum bangunan komersial 45212.01, 45213.01

41015

41016

41017

41018

41019

4100

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * bangunan hiburan publik seperti bioskop, teater, ruang konser, ruang
dansa dan klub malam  
  * hotel, motel, losmen, hostel dan bangunan sejenis  
  * restoran  
  * bangunan pendidikan seperti gedung sekolah, perguruan tinggi,
universitas, perpustakaan, tempat penyimpanan dokumen dan museum  
  * bangunan berhubungan dengan kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan
sanatorium, termasuk klinik hewan  
  * instalasi olahraga dalam ruangan atau rekreasi (gelanggang es, gedung
olah raga, lapangan tenis indoor, ruang olahraga serba guna, gudang perahu,
gelanggang tinju, dll)  
  * pusat konvensi dan kongres  
  * tempat ibadah 

54129 Jasa konstruksi umum bangunan bukan tempat tinggal lainnya 45215.01, 45216.01,

45217.01, 45217.02,

45218.01, 45219.01,

45232.01, 45233.01,

45233.02, 45234.01,

45234.02, 45235.01,

45235.02, 45239.01,

45239.02
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  * bangunan penjara  
  * gedung pengadilan hukum, gedung parlemen  
  * bangunan pertanian, bangunan yang berada di area pertanian yang
berkaiatan dengan kegiatan pertanian bukan tempat tinggal
  * bangunan komunikasi (bangunan siaran radio dan televisi, bangunan
pertukaran telepon, telekomunikasi pusat dll)  
  * bangunan bukan tempat tinggal lainnya ytdl  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi untuk:  
  * tambang, pembangkit listrik, pabrik kimia dan fasilitas khusus lainnya untuk
manufaktur, lih. 5426 
  * fasilitas olahraga  dan rekreasi di ruang terbuka, lih. 54270

542 Jasa konstruksi umum untuk pekerjaan teknik sipil

5421 Jasa konstruksi umum untuk jalan bebas hambatan (kecuali jalan layang), jalan raya, jalan lintas, jalan kereta api dan landasan

pesawat terbang

42120

42111

4210

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * formasi untuk jalan raya (kecuali jalan raya ditinggikan atau jalan layang),
jalan, jalan untuk kendaraan lain dan pejalan kaki dan parkiran mobil terbuka  
  * jalan setapak, struktur untuk mengurangi keramaian lalu lintas, jalan untuk
sepeda, dll   
  *  underpass (jalan melintas di bawah jalan lain) dan overpass (jalan di atas
jalan) kendaraan dan pejalan kaki   
- pembangunan atau pemulihan permukaan jalan dan tempat parkir dengan
aspal, beton, dll  
- jasa instalasi hambatan kecelakaan, dinding pemisah rendah, rambu lalu
lintas, dll  
- pembuatan, pemeliharaan dan pemberian tanda pada jalur pejalan kaki dan
pengendara sepeda  
- jasa pengecatan marka jalan, tempat parkir dan permukaan sejenis  

Subkelas ini tidak termasuk:  

54211 Jasa konstruksi umum jalan bebas hambatan (kecuali jalan layang), jalan

raya dan jalan lintas

45221.01, 45221.02,

45221.05, 45221.06,

45221.07, 45221.08,

45221.09
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- jasa konstruksi jalan layang, terowongan dan jembatan, lih. 5422

42120

42114

4210

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihanuntuk:  
  * underpass (jalan melintas di bawah jalan lain) dan overpass (jalan di atas
jalan) kendaraan dan pejalan kaki
  * struktur kereta listrik  
- jasa peletakan pemberat (ballast) dan rel  
- jasa instalasi peralatan, titik, dan pemotong penggantian 
- jasa konstruksi sistem pengontrol dan keselamatan untuk rel kereta  
- jasa konstruksi  kereta  yang digerakkan oleh kabel dan sistem kereta
gantung

54212 Jasa konstruksi umum jalan kereta api 45222.01, 45222.02,

45222.03, 45222.04

42120

42113

4210

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan dan perubahan untuk landasan pacu pesawat
udara, termasuk taxiway,  apron dan struktur bandara terkait selain bangunan

54213 Jasa konstruksi umum landasan pesawat terbang 45221.04

5422 Jasa konstruksi umum jembatan, jalan layang dan terowongan

42120

42112

4210

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk jembatan dan
jalan raya ditinggikan atau jalan layang 

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi jalan raya, jalan, kereta api dan landasan pacu lapangan
terbang, lih. 5421  
- jasa pemancangan komponen baja struktural, lih. 54550

54221 Jasa konstruksi umum jembatan dan jalan layang 45221.01, 45221.05,

45221.06, 45221.07,

45221.08, 45221.09

42120

42115

4210

Subkelas ini meliputi:  
-  jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk :  
   * terowongan untuk jalan raya, jalan dan kereta api 
   * terowongan untuk lalu lintas kereta api bawah tanah
  

54222 Jasa konstruksi umum terowongan 45223.01
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Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi bangunan air yang terkait, lih. 5423  
- jasa  pemancangan komponen baja struktural, lih. 54550

5423 Jasa konstruksi umum pelabuhan, terusan, bendungan, bangunan air irigasi dan bangunan air lainnya

42220

42211

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * terowongan air (aqueducts), saluran air (water conduits) dan saluran air
sejenis yang dirancang untuk menyalurkan air dengan tujuan penyediaan air,
kecuali pipa saluran 

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi dari pengerjaan bangunan air untuk irigasi atau pengendalian
banjir, lih. 54234  
- jasa konstruksi pipa saluran jarak jauh, lih. 54241  
- jasa konstruksi jaringan pipa saluran lokal, lih. 54251

54231 Jasa konstruksi umum akuaduk dan saluran penyediaan air lainnya,

kecuali pipa saluran (pipelines)

45224.01, 45224.02

42912

42913

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
-  jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan jasa untuk:  
   * pelabuhan (termasuk dasar dan saluran pelabuhan), pemecah gelombang,
dermaga quays, dermaga piers, dermaga jetty, dok, dermaga dan struktur
sejenisnya  
   *  konstruksi  riverworks dan kanal untuk lalu lintas angkutan air  
   * pintu air kanal, pintu air floodgates, pintu air sluices, lift (lifts), dok kering,
tempat peluncuran kapal, waduk dan struktur hidromekanik lainnya 
- jasa pengerukan, penghilangan batuan dan lumpur dan jasa konstruksi yang
berhubungan dengan air lainnya  
- pekerjaan bawah air (oleh para penyelam, frogmen (manusia katak) atau
pekerja teknik lainnya) dan berbagai jasa rekayasa hidrolik  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- pemasangan kabel (dasar) laut, lih. 54242  
- jasa penanaman pilar (pile driving), lih. 54511

54232 Jasa konstruksi umum pelabuhan dan bangunan air sejenisnya 45224.01, 45224.02,

45227.01, 45227.02,

45245.01
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42911

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * bendungan dan struktur penahan air sejenis 
  * tanggul untuk daerah pesisir pantai dan tepi sungai lainnya

54233 Jasa konstruksi umum bendungan 45224.01, 45224.02,

45245.01

42220

42211

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk bangunan
irigasi dan pengendalian banjir  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi untuk saluran air untuk tujuan penyediaan air, lih. 54231

54234 Jasa konstruksi umum bangunan air irigasi dan pengendali banjir 45224.01, 45224.02

5424 Jasa konstruksi umum pipa saluran (pipeline) jarak jauh, saluran komunikasi dan saluran listrik (kabel)

42220

42211

42219

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * pipa saluran darat jarak jauh, pipa saluran bawah tanah dan pipa saluran
dasar laut untuk pengangkutan produk minyak bumi, gas, air atau produk
lainnya  
  * stasiun pompa dan struktur terkait sejenis 

Subkelas ini tidak termasuk:  
- sistem distribusi air atau gas untuk perkotaan melalui saluran induk, lih.
53251  
- jasa penggalian (parit), lih. 54330

54241 Jasa konstruksi umum pipa saluran (pipeline) jarak jauh -

42213

42217

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan dan perubahan untuk:  
  * jaringan telekomunikasi darat jarak jauh, bawah tanah atau transmisi
bawah laut  
  * jalur transmisi tegangan tinggi listrik (kabel) jarak jauh 
  * saluran listrik listrik jarak jauh untuk kereta api  
  * stasiun transformator, tiang 

54242 Jasa konstruksi umum saluran komunikasi dan listrik (kabel) jarak jauh 45231.02, 45231.04,

45231.07, 45231.09
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Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi kabel lokal, lih. 54252  
- jasa penggalian (parit), lih. 54330

5425 Jasa konstruksi umum pipa saluran dan kabel lokal dan bangunan ybdi

42211

42219

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan dan perubahan jasa untuk:  
  * pipa saluran gas lokal dan air dan saluran pembuangan utama  
  * pipa saluran lokal air panas dan uap 

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa penggalian (parit), lih. 54330

54251 Jasa konstruksi umum pipa saluran lokal -

42213

42217

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan dan perubahan untuk:  
  * kabel transmisi listrik lokal  
  * kabel transmisi komunikasi lokal, termasuk kabel televisi  
  * bangunan penyokong seperti:  
  * stasiun transformator dan gardu untuk distribusi dalam batas lokal  
  * menara transmisi termasuk antena 

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa penggalian (parit), lih. 54330  
- pemasangan jalur kabel televisi dalam bangunan, lih. 54614

54252 Jasa konstruksi umum kabel lokal dan bangunan ybdi 45231.03

42212

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * pabrik pembuangan limbah   
  * pabrik pemurnian dan pengolahan air  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi jaringan pipa saluran dan saluran air dan gorong-gorong
pembuangan limbah, lih. 54241 (jarak jauh) dan  54251 (lokal)

54253 Jasa konstruksi umum bangunan pengolahan air dan limbah 45225.01, 45225.02,

45225.03, 45225.04

17Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

5426 Jasa konstruksi umum bangunan pertambangan dan industri

42914

42919

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan dan perubahan untuk fasilitas pertambangan dan
terkait, selain bangunan, seperti stasiun muatan dan pemisahan tambang,
lubang berliku dan menara, terowongan dan aliran terkait dengan operasi
penambangan

54261 Jasa konstruksi umum pertambangan 45226.01, 45226.02,

45245.01

42213

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan dan perubahan untuk pabrik dan peralatan berat
pembangkit listrik, termasuk pabrik dan peralatan untuk stasiun pembangkit
bertenaga nuklir

54262 Jasa konstruksi umum untuk pembangkit tenaga listrik 45231.01, 45231.05,

45231.06, 45231.08,

45231.10

42919

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan dan perubahan untuk:  
   * fasilitas manufaktur bahan kimia dasar, senyawa, farmasi dan bahan kimia
lainnya  
   * fasilitas kimia dan manufaktur terkait seperti tungku peledakan dan tungku
batubara 
   * pengecoran besi  
   * fasilitas khusus untuk manufaktur, tidak diklasifikasikan di tempat lain 

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi bangunan industri, lih. 54121

54269 Jasa konstruksi umum bangunan industri lainnya 45245.01

5427 Jasa konstruksi umum fasilitas olahraga dan rekreasi di ruang terbuka

42919

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * lapangan untuk olahraga yang umumnya dimainkan di tempat terbuka
seperti lintasan dan lapangan sepak bola, bisbol, rugby, tenis,mobil atau
arena balap sepeda dan pacuan kuda  
  * instalasi  rekreasi, misalnya, lapangan golf, instalasi pantai, marina untuk
perahu kesenangan  
  * taman dan kebun umum, kebun binatang dan kebun raya 

54270 Jasa konstruksi umum fasilitas olahraga dan rekreasi di ruang terbuka 45229.01, 45229.02,

45229.03, 45229.04,

45229.05, 45229.06,

45229.97, 45245.01
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Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi untuk instalasi olahraga dalam ruangan, lih. 54129 
- jasa pekerjaan persiapan pemindahan tanah, lih. 54320

5429 Jasa konstruksi umum pekerjaan teknik sipil lainnya

42919

42914

42915

42920

4290

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi, perbaikan, perubahan dan pemulihan untuk:  
  * pekerjaan teknik militer, misalnya, benteng, benteng pertahanan, lubang
perlindungan, tempat latihan menembak, pusat pengujian militer, dll  
  * tempat peluncuran satelit  
  * pembuangan limbah dan insinerator limbah  
  * pabrik untuk pengolahan dan pemrosesan bahan nuklir  
  * pekerjaan teknik sipil lainnya, ytdl.  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa konstruksi umum bangunan, lih. 541

54290 Jasa konstruksi umum pekerjaan teknik sipil lainnya 45226.01, 45226.02,

45229.02,45229.03,

45229.04, 45229.05,

45229.06, 45229.97,

45245.01, 45246.01

543 Jasa penyiapan lahan

5431 Jasa pembongkaran

431104311

Subkelas ini meliputi:  
- jasa penghancuran dan pembongkaran bangunan dan struktur lainnya  
- jasa penghancuran dan pembongkaran jalan dan jalan bebas hambatan

54310 Jasa pembongkaran 45100.01

5432 Jasa pembentukan dan pembersihan lahan

431204312

Subkelas ini meliputi:  
- jasa penyiapan lahan pertanian, termasuk pengeringan  
- jasa penyiapan untuk membuat tempat siap untuk pekerjaan konstruksi
berikutnya, termasuk jasa peledakan dan pengangkatan bebatuan  
- pembersihan tempat, termasuk pembersihan semak belukar  
- stabilisasi tanah 
- tes pengeboran dan pemboran dan jasa ekstraksi inti untuk konstruksi,
geofisika, geologi atau tujuan sejenisnya 

54320 Jasa pembentukan dan pembersihan lahan 45100.01
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- pengeboran horisontal untuk lintasan kabel atau pipa saluran air  
- penggalian parit untuk situs pembuangan air  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa pembongkaran, lih. 54310  
- jasa penggalian dan pemindahan tanah, lih. 54330  
- pengeboran air sumur, lih. 54341  
- penggarapan persiapan lahan untuk penanaman, lih. 86119  
- jasa pengeboran yang terkait dengan ekstraksi minyak dan gas, lih. 86211  
- jasa pengeboran yang terkait dengan pertambangan (kecuali minyak dan
gas), lih. 86219

5433 Jasa penggalian dan pemindahan tanah

431204312

Subkelas ini meliputi:  
- jasa skala besar berkaitan dengan penggalian, bidang miring (sloping) dan
pemindahan tanah dalam pembuatan tanggul, sebelum konstruksi jalan bebas
hambatan (jalan, jalan raya, jalan kereta api, dll)  
- penggalian parit, untuk sarana, drainase perkotaan, perbaikan jalan, dll  
- penggalian parit konvensional untuk berbagai konstruksi  
- jasa pengerjaaan lahan rekreasi  
- jasa pengelupasan lapisan atas tanah yang terkontaminasi  
- jasa penggalian dan pemindahan tanah lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa pembentukan dan pembersihan lahan, lih. 54320  
- jasa pondasi, lih. 54512

54330 Jasa penggalian dan pemindahan tanah 45100.01

5434 Jasa pengeboran sumur air bersih dan instalasi sistem septik

42218

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  
-  jasa  konstruksi khusus yang berhubungan dengan pengeboran atau
penggalian sumur air   
- jasa instalasi pompa air sumur dan sistem perpipaan sumur

54341 Jasa pengeboran sumur air bersih 45242.01

42212

42220

4220

Subkelas ini meliputi:  

54342 Jasa instalasi sistem septik -
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- jasa instalasi sistem septik, termasuk:  
  * sistem septik aerobik 
  * sistem septik evaporasi-transpirasi (ET) 
  * sistem greywater 
  * sistem tangki septik holding 
  * sistem septik tekanan dosis  
  * sistem septik disinfeksi  
  * toilet kimia, komposting, pembakaran dan tanpa air  

Subkelas ini juga mencakup:  
- jasa konstruksi bidang resapan atau drainfields

544 Perakitan dan pembangunan konstruksi prafabrikasi

5440 Perakitan dan pembangunan konstruksi prafabrikasi

410204100

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi, perakitan dan pembangunan bangunan prefabrikasi  
- jasa instalasi, perakitan dan pembangunan struktur dan konstruksi
prefabrikasi lainnya  
- jasa instalasi semua jenis furnitur jalan (misalnya: halte bus, bangku, bilik
telepon, toilet umum, dll)  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa pemancangan bagian baja prefabrikasi untuk bangunan dan struktur
lainnya, lih. 54550

54400 Perakitan dan pembangunan konstruksi prafabrikasi -

545 Jasa konstruksi ketrampilan khusus

5451 Jasa pemancangan tiang ke dalam tanah dan pondasi

439014390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi tiang  dari bahan alami atau buatan dengan cara tempa,
dengan getaran atau mendorong ke dalam bumi

54511 Jasa pemancangan tiang ke dalam tanah -

439014390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa pondasi khusus  

54512 Jasa pondasi 45241.01
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Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa pekerjaan penggalian, lih. 54330  
- jasa pekerjaan beton, lih. 54540

5452 Jasa pemasangan kerangka konstruksi

439094390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa pemasangan kerangka untuk bangunan, terbuat dari kayu atau logam:  
  *  platform framing   
  *  balloon framing  

Subkelas ini juga mencakup:  
- jasa pemasangan kerangka dinding  
- jasa pemasangan kerangka lantai dan langit-langit

54521 Jasa pemasangan kerangka bangunan 45249.01

439034390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi yang berkaitan dengan instalasi kerangka atap:  
  *  stick framing  
  *  truss framing (kerangka tiang penopang)

54522 Jasa pemasangan kerangka atap 45244.01

5453 Jasa pemasangan atap dan pembuatan kedap air

439034390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi yang melibatkan instalasi dari setiap jenis penutup atap  
- jasa konstruksi dari talang air, sirap atap dan atap logam  
- jasa waterproofing pada atap datar dan teras (petak) atap  
- jasa waterproofing di luar konstruksi dan struktur bawah tanah lainnya  
- jasa pembuatan (bangunan) kedap air 
Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa pekerjaan insulasi, lih. 54650

54530 Jasa pemasangan atap dan pembuatan kedap air 45244.01

5454 Jasa pemasangan beton

439094390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa pemasangan kerangka beton bertulang, yang membutuhkan keahlian

54540 Jasa pemasangan beton 45249.01
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atau peralatan khusus karena ukurannya atau metode yang digunakan  
- jasa konstruksi kubah dan lembaran tipis beton 
- jasa konstruksi khusus melibatkan baja lentur dan las untuk memperkuat
pengerasan pada proyek-proyek konstruksi  
- pengecoran beton dalam bekisting dan jasa lain yang umumnya
menggunakan beton (pondasi umum, dasar jalan, fondasi rakit, kandang,
lantai, dll)  
- jasa yang melibatkan konstruksi bekisting dan penguatan  
- penggabungan pondasi  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- prefabrikasi bagian beton untuk konstruksi, lih. 37550  
- produksi beton siap-campuran, lih. 37510  
- jasa konstruksi untuk paving jalan, jalan raya dan trotoar publik, lih. 54211  
- jasa konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subway, lih. 5422  
- jasa pondasi, lih. 54512

5455 Jasa pemasangan baja  terstruktur

439044390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa ketrampilan mengkonstruksi kerangka baja   
- jasa pembangunan prefabrikasi (tetapi tidak diproduksi sendiri), komponen
baja struktural untuk bangunan dan struktur lainnya seperti jembatan, crane
overhead atau menara transmisi listrik  
- pemasangan tirai dinding  
- jasa pekerjaan las yang terkait  

Subkelas ini tidak termasuk:   
- pemasangan kerangka baja buatan sendiri, lih. 421

54550 Jasa pemasangan baja  terstruktur 45245.02

5456 Jasa tukang batu

439094390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa peletakan batu, pemasangan batu bata dan blok, pengaturan batu dan
pekerjaan tukang bangunan lainnya  

54560 Jasa tukang batu 45249.01
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Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa pekerjaan beton, lih. 54540  
- jasa pengerjaan pemasangan dekorasi interior, lih. 547

5457 Jasa perancah

439024390

Subkelas ini meliputi:  
-  pendirian dan pembongkaran perancah dan platform, termasuk penyewaan
perancah dan platform   

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa penyewaan perancah tanpa pemasangan dan pembongkaran, lih.
73122

54570 Jasa perancah 45243.01, 45243.02

5459 Jasa konstruksi ketrampilan khusus lainnya

43909

43905

4390

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi cerobong pabrik  
- jasa konstruksi pelapisan tahan api untuk tungku, dll  
- jasa konstruksi perapian   
- jasa konstruksi lainnya ytdl, misalnya, pemindahan bangunan, jasa
pekerjaan pembuangan asbes

54590 Jasa konstruksi ketrampilan khusus lainnya 45249.01, 45500.01

546 Jasa instalasi

5461 Jasa instalasi listrik

432114321

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi yang melibatkan instalasi sirkuit kabel listrik dasar atau  fitting
pada bangunan dan proyek konstruksi lainnya  
- jasa pemasangan kabel listrik untuk sistem pasokan daya darurat  
- jasa kelistrikan yang timbul dari  instalasi peralatan 
- jasa instalasi meteran
Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa instalasi sistem alarm kebakaran, lih. 54612  
- jasa instalasi sistem alarm pencuri, lih. 54613  
- pemasangan kabel telekomunikasi, lih. 54619  
- jasa instalasi motor listrik, generator dan transformer pada pembangkit listrik,

54611 Jasa instalasi kawat dan peralatan listrik 45321.01, 45321.02
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lih. 87360

432174321

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi sistem alarm kebakaran  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa pengerjaan instalasi sprinkel, lih. 54621  
- jasa pengerjaan tahan api, lih. 54650

54612 Jasa instalasi alarm kebakaran 45315.01

432174321

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi sistem alarm pencuri di lokasi konstruksi  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- pemantauan dan pemeliharaan alarm pencuri dan kebakaran, lih. 85230

54613 Jasa instalasi sistem alarm pencuri 45315.01

432124321

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi semua jenis antena tempat tinggal termasuk antena satelit  
- jasa instalasi saluran televisi kabel dalam gedung  

Subkelas ini juga mencakup:  
- jasa instalasi konduktor petir

54614 Jasa instalasi antena di tempat tinggal 45313.01

33200

43212

43213

43214

43215

43216

43217

3320

4321Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi listrik peralatan telekomunikasi  
- jasa instalasi listrik sistem penerangan dan sistem sinyal untuk jalan, kereta
api, bandara, pelabuhan dan tempat sejenis  
- jasa instalasi peralatan listrik berat  
- jasa instalasi pemasangan kabel telekomunikasi, termasuk kabel serat optik

- jasa instalasi listrik lainnya ytdl

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa instalasi kontrol dan sistem keselamatan untuk rel kereta api, lih. 54212

54619 Jasa instalasi listrik lainnya 45313.01, 45315.01,

45321.02, 45322.01,

45322.02, 45322.03,

45322.04, 45323.01,

45324.01, 45325.01,

45325.02, 45325.03,

45325.04, 45326.01,

45326.02, 45327.01,

45327.02, 45327.03
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- jasa instalasi televisi kabel, lih. 54614  
- jasa instalasi peralatan pemanas, lih. 54631

5462 Jasa instalasi pipa air (plumbing) dan saluran pembuangan air

432214322

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi pipa pada sistem pipa air panas dan dingin, termasuk instalasi
sprinkel  
- jasa instalasi peralatan saniter  
- jasa pengerjaan pipa terkait  
- jasa instalasi pasokan air bertekanan untuk pemadam kebakaran (termasuk
hidran)  

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa instalasi peralatan pemanas ruangan, termasuk pekerjaan pipa terkait,
lih. 54631

54621 Jasa instalasi pipa air (plumbing) 45311.01, 45312.01,

45328.01, 45328.02,

45402.02

432214322

Subkelas ini meliputi:  
- jasa konstruksi saluran penghubung  ke saluran pembuangan utama di jalan

- pemasangan bahan bangunan, pembangunan dan perubahan saluran, dari
luar gedung yang berhubungan dengan saluran pembuangan utama di jalan,
gang atau terminal pembuangan lainnya
  
Subkelas ini tidak termasuk:  
- konstruksi dan perubahan pipa dll dalam bangunan, lih. 54621

54622 Jasa instalasi saluran pembuangan air 45311.02, 45311.03

5463 Jasa instalasi peralatan pemanas, ventilasi dan pendingin udara

432224322

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi peralatan pemanas, termasuk pekerjaan pipa terkait, saluran
dan jasa logam lembaran  
- instalasi dan pemeliharaan sistem kontrol pemanas sentral  
- koneksi ke sistem alat pemanas distrik 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan tungku pembakar dan  pemanas  ruangan

54631 Jasa instalasi peralatan pemanas ruangan -
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Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa pembersih cerobong asap, lih. 85340  
- jasa pemeliharaan dan perbaikan alat pemanas industri, lih. 87110

432244322

Subkelas ini meliputi:  
- jasa instalasi ventilasi, pendingin atau peralatan pendingin udara untuk
tempat tinggal, computer center, kantor dan toko, termasuk jasa pekerjaan
pipa, saluran dan logam lembaran 
 
Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa perbaikan dan pemeliharaan pendingin udara industri dan peralatan
pendingin, seperti  sebagai penukar panas, lih. 87110

54632 Jasa instalasi peralatan ventilasi dan pendingin udara 45317.01, 45317.02

5464 Jasa instalasi perlengkapan gas

432234322

Subkelas ini meliputi: 
- jasa instalasi suku cadang dan peralatan untuk pasokan oksigen dan gas
lainnya yang digunakan di rumah sakit, rumah dll
 - koneksi dari alat penghubung tabung gas lainnya
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pekerjaan instalasi ruang pemanasan, lih. 54631 
- jasa pekerjaan instalasi ventilasi dan pendingin udara lih. 54632

54640 Jasa instalasi perlengkapan gas 45314.01, 45328.01,

45328.02

5465 Jasa penyekatan (insulasi)

432994329

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemasangan insulasi tahan cuaca panas pada lubang dinding eksterior 
- jasa insulasi panas pada pipa air panas dan dingin, pipa uap dan pipa
berlubang (duct runs) 
- jasa insulasi suara 
- jasa pekerjaan tahan api (fireproofing work) 

Subkelas ini tidak termasuk:
 - jasa pekerjaan kedap air (waterproofing), lih. 54530

54650 Jasa penyekatan (insulasi) 45319.01, 45329.01,

45329.02
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 - jasa akustik, lih. 54790

5469 Jasa instalasi lainnya

432914329

Subkelas ini meliputi:
 - jasa instalasi khusus lift, eskalator, travelators (trotoar bergerak) 

Subkelas ini tidak termasuk:
 - jasa perbaikan dan pemeliharaan lift dan eskalator, lih. 87157

54691 Jasa instalasi lift dan eskalator 45316.01

43309

43292

43299

4330

4329Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemasangan gorden dan tirai 
- jasa pemasangan kerai dan awning 
- jasa pemasangan papan tanda (bercahaya atau tidak) 
- jasa pemasangan, ytdl, yang berkaitan dengan barang yang tidak dianggap
sebagai bagian dari struktur bangunan dasar 
- jasa instalasi lainnya ytdl

54699 Jasa instalasi lainnya ytdl 45319.01, 45329.01,

45329.02

547 Jasa pekerjaan akhir dan penyelesaian bangunan

5471 Jasa pemasangan kaca

433014330

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemasangan  kaca pelapis,  cermin dinding dan produk kaca lainnya  
- jasa pemasangan kaca (closed-in), seperti jasa pemasangan jendela kaca 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pemasangan unit jendela prefabrikasi, lih. 54760

54710 Jasa pemasangan kaca 45401.01, 45401.02

5472 Jasa pelapisan plester

433024330

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pelapisan interior dan  eksterior dengan bahan semen (stucco) atau
kayu (lath) 
- jasa pembuatan dinding kering (dry walling) termasuk pemasangan
wallboard, umumnya berbahan gipsum 

54720 Jasa pelapisan plester 45402.02, 45402.04
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengerjaan peredam suara, lih. 54650

5473 Jasa pengecatan

433034330

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengecatan (terutama untuk dekorasi) interior bangunan dan jasa
sejenis (misalnya: pelapisan (coating), pernis, dll) 
- jasa pengecatan eksterior bangunan (terutama untuk perlindungan) 
- jasa pengecatan pagar, kisi-kisi, kusen pintu dan jendela gedung, dll 
- jasa pengecatan struktur teknik lain 
- jasa penghapusan cat 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengecatan marka jalan, tempat parkir dan permukaan sejenis,
lih.54211
- jasa waterproofing (kedap air), lih. 54530

54730 Jasa pengecatan 45403.01

5474 Jasa pemasangan ubin lantai dan dinding

433024330

Subkelas ini meliputi: 
- jasa konstruksi yang terkait dengan pemasangan atau pengaturan ubin
dinding keramik, beton atau batu, ubin  lantai dan ubin batu di dalam dan luar
bangunan dan struktur lainnya 
- lapisan dekoratif untuk eksterior dinding bangunan dengan bahan keramik,
batu, bata, dll

54740 Jasa pemasangan ubin lantai dan dinding 45402.01

5475 Jasa pemasangan lantai, penutupan dinding dan pelapisan dinding lainnya

433024330

Subkelas ini meliputi: 
- pemasangan karpet, linoleum dan penutup lantai lainnya, termasuk jasa
penyelesaiannya
- jasa pemasangan lantai kayu dan penutup lantai, termasuk parket dan  lantai
kayu lainnya, termasuk jasa penyelesaiannya seperti pengamplasan,
pemolesan lilin penyegel, dll 
- jasa memasang kertas dan penutup dinding lainnya 

54750 Jasa pemasangan lantai, penutupan dinding dan pelapisan dinding

lainnya

45402.01, 45402.02,

45402.04
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- jasa pelepasan kertas dinding 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemasangan lantai beton (kecuali ubin beton), lih. 54540 
- jasa pemasangan batu, ubin lantai beton dan keramik, lih. 54740

5476 Jasa pekerjaan tukang kayu

433044330

Subkelas ini meliputi:  
- jasa pemasangan bingkai pintu dan jendela, daun pintu dan jendela, jendela
lipat, pintu garasi,, dll, terbuat dari material apapun 
- pelindung untuk pintu bagian luar dan jasa pemasangan pintu lapis baja 
- jasa pemasangan pintu kebakaran - Jasa pemasangan partisi bergerak dan
langit-langit palsu pada struktur logam 
- jasa pemasangan beranda dan konservatori untuk rumah pribadi 
- jasa pemasangan yang melibatkan tukang kayu dan pertukangan dengan
bahan lainnya dari logam 
- jasa pemasangan tangga interior, konstruksi dinding lemari, jasa
pemasangan perlengkapan dapur 
- jasa pemasangan papan dinding, panel, dll 
- jasa pemasangan komponen lembaran logam standar atau fabrikasi tertentu 
- jasa pemasangan alat besi atau baja untuk dekoratif atau dari logam hias
atau barang arsitektur 
- jasa pemasangan kisi-kisi pelapis radiator 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemasangan pagar dan susuran tangga, lih. 54770

54760 Jasa pekerjaan tukang kayu 45404.01

5477 Jasa pemasangan pagar dan susuran tangga

433044330

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemasangan pagar, susuran tangga dan pagar yang sejenis. Pagar
dapat terbuat dari berbagai bahan (kawat, kayu, baja, fiberglass) dan dapat
digunakan di berbagai tempat (lapangan, taman bermain, bangunan tempat
tinggal atau lokasi industri) 
- jasa pemasangan tangga darurat kebakaran (logam)

54770 Jasa pemasangan pagar dan susuran tangga 45404.01
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5479 Jasa pekerjaan akhir dan penyelesaian bangunan lainnya

43309

43305

4330

Subkelas ini meliputi: 
- pembersihan dinding luar dengan pembersih uap atau sandblasting 
- jasa akustik yang berkaitan dengan aplikasi panel akustik, ubin dan bahan
lainnya untuk interior dinding dan langit-langit 
- jasa konstruksi pada tempat yang menggunakan teraso dan interior marmer,
granit atau batu tulis 
- jasa perbaikan dan pemeliharaan umum 
- jasa pekerjaan akhir dan penyelesaian bangunan ytdl 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa peredam suara, lih. 54650 
- jasa pemasangan lantai, dinding dan ubin menggunakan keramik, beton,
batu atau batu bata, lih. 54740

54790 Jasa pekerjaan akhir dan penyelesaian bangunan lainnya 45405.01, 45409.01
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6 Jasa perdagangan distribusi (barang); akomodasi; jasa pelayanan makanan dan minuman; jasa transportasi; jasa distribusi listrik, gas dan air bersih

61 Jasa perdagangan besar

611 Jasa perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

Kelompok ini mencakup: 
- Jasa perdagangan besar yang membeli barang dalam jumlah besar dan menjualnya kepada usaha lain, kadang setelah itu jumlah besar tersebut
dibagi-bagi dan dikemas lagi dalam ukuran kecil

6111 Jasa perdagangan besar bahan mentah pertanian dan binatang hidup, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

46201

46202

46209

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 011 (sereal)  
  * barang kelompok 014 (biji-bijian dan buah-buahan penghasil minyak) 
  * barang kelompok 015 (akar dan umbi-umbian dengan kandungan pati atau
inulin tinngi yang dapat dimakan) 
  * barang kelompok 016 (tanaman stimulan dan rempah-rempah)  
  * barang kelompok 017 (sayuran kacang-kacangan dan polong-polongan
yang kering) 
  * barang kelompok 018 (tanaman gula) 
  * barang kelas 0191 (produk pakan) 
  * barang kelas 0192 (tanaman serat) 
  * barang kelas 0194 (biji bit selain biji  bit gula) dan biji dari tanaman pakan
ternak
  * barang kelompok 233 (produk yang digunakan untuk makanan hewan)

61111 Jasa perdagangan besar padi-padian, biji-bijian dan buah-buahan

penghasil minyak, bibit tanaman dan pakan ternak, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

51211.01, 51211.02,

51211.03, 51211.07,

51211.08, 51211.09,

51211.11, 51211.12,

51211.13, 51211.14,

51211.98, 51220.08,

51220.20, 53211.01,

53211.02, 53211.07,

53220.20, 54211.01,

54211.02, 54211.07,

54211.12, 54211.13,

54211.14, 54220.20

46203n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0193 (tanaman dan bagian tanaman yang digunakan
terutama untuk wewangian, farmasi atau insektisida, fungisida atau tujuan
sejenis) 
  * barang kelas 0196 (tanaman hidup; bunga potong dan kuncup bunga; bibit

61112 Jasa perdagangan besar bunga dan tanaman, kecuali atas dasar balas

jasa atau kontrak

51211.09, 51211.98,

53211.09, 53211.12,

53211.13, 53211.14,

54211.09, 54214.02
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bunga)

46204n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0197 (tembakau bukan olahan)

61113 Jasa perdagangan besar tembakau bukan olahan, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

51211.06, 53211.06,

54211.06

46205

46206

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 021 (binatang hidup) 
  * barang kelas 0411 (ikan hidup)

61114 Jasa perdagangan besar binatang hidup, termasuk binatang peliharaan,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51212.01, 51211.02,

51213.01, 51213.02,

51214.03, 53212.01,

53213.01, 53213.02,

53214.03, 54212.01,

54213.01, 54213.98,

54214.03

46208n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0295 (jangat, kulit dan kulit berbulu mentah)

61115 Jasa perdagangan besar jangat, kulit binatang dan kulit yang disamak,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51212.98, 51220.23,

51310.19, 51310.20,

53220.23, 53310.20,

54220.23, 54310.20

46207

46209

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0195 (karet alam dalam bentuk dasar atau dalam pelat,
lembaran atau strip) 
  * barang kelas 0199 (bahan mentah nabati lain, ytdl) 
  * barang kelompok 022 (susu segar) 
  * barang kelompok 023 (telur ayam atau unggas lainnya, segar) 
  * barang kelompok 024 (bahan reproduksi hewan) 
  * barang kelas 0291 (madu alam) 
  * barang kelas 0292 (bekicot/siput, segar, dingin, beku, kering, asin atau

61119 Jasa perdagangan besar bahan-bahan mentah hasil pertanian ytdl,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51211.10, 51211.98,

51212.98, 51213.98,

51214.02, 51214.03,

51214.98, 51220.23,

51900.05, 51900.06,

51900.18, 53211.06,

53211.08, 53211.09,

53211.10, 53211.11,

53211.12, 53211.13,

53211.14, 53211.98,

53212.02, 53212.98,

53213.98, 53214.02,

53214.98, 53220.23,
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dalam air garam, kecuali siput laut) 
  * barang kelas 0293 (produk hewani yang dapat dimakan, ytdl) 
  * barang kelas 0294 (bahan mentah hewani  yang digunakan dalam tekstil) 
  * barang kelas 0296 (spermaceti dan malam/lilin serangga, baik dimurnikan
maupun tidak atau berwarna) 
  * barang kelompok 032 (hasil hutan bukan kayu)

53900.05, 53900.06,

53900.16, 54211.06,

54211.08, 54211.09,

54211.10, 54211.11,

54211.12, 54211.13,

54211.14, 54211.98,

54212.02, 54212.98,

54214.02, 54214.03,

54220.23, 54900.05,

54900.06, 54900.16

6112 Jasa perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

46312

46313

46319

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 012 (sayuran)  
  * barang kelompok 013 (buah dan kacang-kacangan) 
  * barang kelompok 213 (sayuran, polong-polongan, dan kentang olahan dan
diawetkan) 
  * barang kelompok 214 (buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah
dan diawetkan)

61121 Jasa perdagangan besar buah dan sayuran, kecuali atas dasar balas jasa

atau kontrak

51211.04, 51211.05,

51220.05, 51220.06,

53211.03, 53211.04,

53211.05, 53220.05,

53220.06, 53220.08,

53220.19, 54211.03,

54211.04, 54211.05,

54220.05, 54220.06,

54220.08, 54220.19

46315

46325

46326

46327

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 215 (minyak dan lemak hewani dan nabati) 
  * barang kelompok 217 (bungkil dan sisa lain yang dihasilkan dari ekstraksi
minyak atau lemak nabati; tepung dan tepung kasar dari biji atau buah
penghasil minyak, kecuali mustard; lilin nabati, kecuali trigliserida; degras,
sisa yang dihasilkan dari zat lemak untuk pengobatan atau lilin hewani atau
nabati) 
  * barang kelompok 221 (susu cair olahan dan krim) 

61122 Jasa perdagangan besar produk susu, telur dan minyak dan lemak yang

dapat dimakan, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

53220.01, 51220.07,

51220.07, 51220.14,

51220.23, 53220.04,

53220.14, 53220.23,

54220.04, 54220.07,

54220.14, 54220.23
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  * barang kelompok 222 (produk susu lainnya) 
  * barang kelompok 223 (telur, diawetkan atau dimasak)

46321

46322

46323

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 211 (daging dan produk olahan daging)

61123 Jasa perdagangan besar daging, daging unggas dan daging binatang

buruan, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51220.01, 51220.02,

53220.01, 53220.02,

54220.01, 54220.02

46206

46324

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0412 (ikan, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 042 (krustasea, tidak beku; kerang; moluska dan
invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 049 (tanaman dan hewan air lain) 
  * barang kelompok 212 (ikan, krustasea, moluska dan invertebrata air
lainnya olahan dan diawetkan)

61124 Jasa perdagangan besar ikan dan makanan laut lainnya, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

51213.02, 51220.03,

53213.01, 53213.02,

53220.03, 54213.01,

54213.98, 54220.03,

54310.24

46314

46331

46332

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 234 (produk roti) 
  * barang kelompok 235 (gula) 
  * barang kelompok 236 (kakao, coklat dan kembang gula)

61125 Jasa perdagangan besar produk roti, gula dan olahannya, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

51211.07, 51220.11,

51220.12, 53220.11,

53220.12, 54220.11,

54220.12

46333

46334

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 241 (etil alkohol; spirits,  liquors dan minuman beralkohol

61126 Jasa perdagangan besar minuman, kecuali atas dasar balas jasa atau

kontrak

51220.14, 51220.21,

53220.14, 53220.21,

54220.14, 54220.21
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lainnya) 
  * barang kelompok 242 (anggur) 
  * barang kelompok 243 (minuman keras malt dan malt) 
  * barang kelompok 244 (minuman ringan; air mineral botol)

46314

46319

n/a

Subkelas ini meliputi:
 - Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
   * barang kelas 2391 (kopi dan teh) 
   * barang kelas 2392 (rempah-rempah dan aromatik, diolah)

61127 Jasa perdagangan besar kopi, teh dan rempah-rempah, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

51211.06, 51211.07,

51220.13, 51220.17,

53211.07, 53220.13,

53220.17, 54211.07,

54220.13, 54220.17

46335n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 250 (produk tembakau)

61128 Jasa perdagangan besar produk tembakau, kecuali atas dasar balas jasa

atau kontrak

51220.22, 53220.22,

54220.22

46311

46319

46339

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 231 (produk padi-padian giling) 
  * barang kelompok 232 (pati dan produk pati, glukosa dan sejenisnya serta
sirupnya ytdl) 
  * barang kelompok 237 (makaroni, mie, couscous dan produk serupa) 
  * barang kelas 2399 (produk makanan lainnya)

61129 Jasa perdagangan besar produk makanan ytdl, kecuali atas dasar balas

jasa atau kontrak

51220.08, 51220.09,

51220.10, 51220.14,

51220.15, 51220.16,

51220.17, 51220.18,

51220.19, 51220.23,

53220.08, 53220.09,

53220.10, 53220.15,

53220.16, 53220.18,

54220.08, 54220.09,

54220.10, 54220.15,

54220.16, 54220.17,

54220.18, 54220.19

6113 Jasa perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

46411

46419

n/a

Subkelas ini meliputi: 

61131 Jasa perdagangan besar benang dan kain (barang hasil tenunan, rajutan

atau kaitan), kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51310.01, 51310.02,

51310.03, 51310.04,

51310.05, 51310.06,

39Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 261 (serat tekstil alami siap untuk pemintalan) 
  * barang kelompok 262 (serat stapel tekstil buatan yang diproses untuk
pemintalan) 
  * barang kelompok 263 (benang tekstil dan benang dari serat alami) 
  * barang kelompok 264 (benang tekstil dan benang dari filamen atau serat
stapel buatan) 
  * barang kelompok 265 (kain tenunan kecuali kain khusus, dari serat alami
selain dari kapas) 
  * barang kelompok 266 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas) 
  * barang kelompok 267 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen
buatan dan serat staple) 
  * barang kelompok 268 (kain khusus) 
  * barang kelompok 281 (kain rajutan atau kaitan)

51310.07, 51310.08,

51310.14, 53310.01,

53310.02, 53310.03,

53310.04, 53310.05,

53310.06, 53310.07,

53310.08, 53310.10,

53310.11, 53491.04,

53492.01, 54310.01,

54310.02, 54310.03,

54310.04, 54310.05,

54310.06, 54310.07,

54310.08, 54310.10,

54310.11, 54491.04,

54492.01

46411

46414

46419

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 271 (barang jadi dari tekstil) 
  * barang kelompok 273 (benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang
sejenis (termasuk jaring)) 
  * barang kelompok 279 (tekstil ytdl)

61132 Jasa perdagangan besar bahan linen rumah tangga, gorden, gorden

jaring dan aneka barang rumah tangga dari bahan tekstil, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

51310.09, 51310.10,

51310.11, 51310.12,

51310.13, 51310.15,

51310.16, 53310.09,

53310.10, 53310.11,

53310.12, 53310.13,

53310.14, 53310.15,

53310.16, 53310.24,

53491.05, 53492.02,

54310.09, 54310.10,

54310.11, 54310.12,

54310.13, 54310.14,

54310.15, 54310.16,

54491.05, 54492.02

46412

46419

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait

61133 Jasa perdagangan besar pakaian, barang-barang dari bulu binatang dan

aksesori pakaian, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51310.14, 51310.17,

51310.18, 51310.21,

51310.24, 53310.14,

53310.17, 53310.18,
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dengan: 
  * barang kelompok 282 (pakaian jadi  kecuali pakaian dari bulu binatang) 
  * barang kelas 2832 (barang untuk  pakaian, aksesori pakaian dan barang
lainnya dari kulit berbulu, kecuali tutup kepala) 
  * barang kelas 2833 (bulu tiruan dan barang bulu tiruan, kecuali tutup
kepala)

53491.05, 53492.02,

54310.14, 54310.17,

54310.18, 54491.05,

54492.02

46413

46419

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 293 (alas kaki, dengan sol luar dan bagian atasnya dari
karet atau plastik, atau dengan bagian atasnya dari kulit atau bahan tekstil,
selain sepatu olahraga, sepatu dengan pelindung jari dari logam dan alas kaki
khusus lainnya) 
  * barang kelompok 294 (sepatu olahraga, kecuali sepatu skating) 
  * barang kelompok 295 (alas kaki lainnya, kecuali sepatu asbes, alas kaki
ortopedi dan sepatu skating) 
  * barang kelompok 296 (bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas,
bantalan tumit dan barang sejenisnya; pelindung kaki, pembalut kaki dan
barang sejenisnya, serta bagiannya)

61134 Jasa perdagangan besar alas kaki, kecuali atas dasar balas jasa atau

kontrak

51310.22, 51310.23,

53310.14, 53310.22,

53310.23, 54310.14,

54310.22, 54310.23

6114 Jasa perdagangan besar peralatan, barang-barang dan perlengkapan rumah tangga, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

46491n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 381 (perabotan rumah tangga), kecuali subkelas 38111
dan kelas 3812

61141 Jasa perdagangan besar furnitur/perabotan rumah tangga, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

51391.01, 53391.01,

53491.05, 53492.02,

54391.01, 54491.05,

54492.02

46491

46499

n/a

Subkelas ini meliputi: 

61142 Jasa perdagangan besar perlengkapan radio dan televisi serta cakram

dan pita hasil rekaman audio dan video, kecuali atas dasar balas jasa

atau kontrak

51391.02, 53391.02,

54391.02
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- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 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) 
  * barang kelompok 473 (penerima  siaran radio dan televisi; peralatan untuk
merekam dan mereproduksi audio dan video, mikrofon, pengeras suara,
amplifier, dll) 
  * barang kelompok 474 (bagian untuk barang kelas 4721-4733 dan 4822) 
  * barang kelompok 476 (cakram, pita dan media lainnya yang berisi hasil
rekaman audio dan video)

46491n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak  yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 465 (filamen listrik atau lampu discharge; lampu busur;
peralatan penerangan; dan bagiannya)

61143 Jasa perdagangan besar barang-barang untuk penerangan, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

51900.11, 53500.07,

53900.11, 54900.11

46491n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 448 (peralatan rumah tangga dan bagiannya)

61144 Jasa perdagangan besar peralatan rumah tangga, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

51399.12, 53399.12,

54399.12, 54500.07

46491n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 3694 (perangkat makan, peralatan dapur, peralatan rumah
tangga lainnya dan peralatan toilet, dari plastik) 
  * barang kelas 3719 (barang  lainnya dari kaca)  

61145 Jasa perdagangan besar bermacam-macam perkakas rumah tangga ,

alat-alat pemotong, barang-barang dari tembikar, barang-barang dari

kaca, pecah belah dari porselen dan tanah, kecuali atas dasar balas jasa

atau kontrak

-

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 200942

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

  * barang kelas 4291 (produk logam rumah tangga)

46491n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 319 (produk lainnya dari kayu; barang gabus, bahan
anyaman dan jerami)

61146 Jasa perdagangan besar barang anyaman, barang-barang untuk

penyumbat, perlengkapan kandang dan barang-barang yang terbuat dari

kayu lainnya, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

-

6115 Jasa perdagangan besar barang-barang konsumen lainnya, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

4642146

422

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
 * barang kelompok 322 (buku, cetakan) 
* barang kelompok 323 (koran dan majalah, harian, cetakan) 
* barang kelompok 324 (koran dan majalah, selain harian, cetakan) 
* barang kelompok 325 (peta cetakan; musik, cetakan atau dalam bentuk
manuskrip; kartu pos, kartu ucapan, gambar dan sketsa) 
* barang kelompok 326 (perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat saham,
brosur dan selebaran, bahan iklan dan barang cetak lainnya) 
* barang kelompok 327 (buku daftar, buku rekening, buku catatan, kertas
surat, buku harian dan barang yang sejenis, blotting-pad, binder, penyimpan
berkas, formulir dan alat tulis lainnya, dari kertas atau kertas karton)

61151 Jasa perdagangan besar buku, koran, majalah dan alat-alat tulis, kecuali

atas dasar balas jasa atau kontrak

51399.04, 51399.05,

53399.03, 53399.04,

54399.03, 54399.04,

54399.05

46430

46591

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 482 (instrumen dan peralatan untuk pengukuran,
pemeriksaan, pengujian, navigasi dan tujuan lain, kecuali instrumen optik;
peralatan proses kontrol industri; bagian dan perlengkapannya) 
  * barang kelompok 483 (instrumen optik dan peralatan fotografi, dan bagian

61152 Jasa perdagangan besar peralatan untuk fotografi, optik dan presisi,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51399.10, 51399.11,

53399.10, 53399.11,

53900.14, 54399.10,

54399.11, 54900.14
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serta perlengkapannya)

46498n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 385 (permainan dan mainan)

61153 Jasa perdagangan besar  alat permainan dan mainan, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

51399.09, 53399.09,

54399.09

46497n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 382 (perhiasan dan barang yang terkait) 
  * barang kelompok 484 (jam tangan dan jam, serta bagiannya)

61154 Jasa perdagangan besar jam tangan, jam dinding dan perhiasan, kecuali

atas dasar balas jasa atau kontrak

51399.06, 53399.06,

54399.06

46495n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 384 (alat-alat olahraga) 
  * barang kelompok 494 (perahu olahraga dan wisata)  
  * barang subkelas 49921 (sepeda dan sepeda lain, tidak bermotor)

61155 Jasa perdagangan besar alat-alat olah raga (termasuk sepeda), kecuali

atas dasar balas jasa atau kontrak

51399.08, 53399.08,

54399.08

46499n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 2831 (kulit berbulu disamak atau diolah) 
  * barang kelompok 291 (kulit disamak atau diolah; kulit komposisi) 
  * barang kelompok 292 (koper, tas tangan dan sejenisnya; saddlery dan
harness; barang lainnya dari kulit)

61156 Jasa perdagangan besar barang-barang yang terbuat dari kulit dan

aksesori perjalanan, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

53310.19, 53310.20,

53310.21, 54310.19,

54310.20, 54310.21

45301

45405

46496

n/a61159 Jasa perdagangan besar berbagai barang konsumen ytdl, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

50301.01, 50401.02,

51399.07, 51900.16,

51900.17, 51900.18,

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 200944

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

46499

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 361 (ban luar dan ban dalam karet) 
  * barang kelompok 383 (instrumen musik) 
  * barang kelompok 464 (akumulator, sel primer dan baterai primer, serta
bagiannya)

53399.07, 53491.05,

53492.02, 53500.12,

54399.07, 54491.05,

54492.02, 54500.12

6116 Jasa perdagangan besar  bahan konstruksi (bangunan) dan perangkat keras, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

46631

46632

46633

46634

46638

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 314 (papan dan panel) 
  * barang kelompok 315 (lembaran veneer; lembaran kayu lapis; kayu dari
bubuk kayu dipadatkan) 
  * barang kelompok 316 (Produk petukangan dan bahan bangunan rumah
dari kayu (termasuk panel kayu seluler, parket panel rakitan, atap kayu
rakitan)) 
  * barang kelas 3695 (perangkat bangunan dari plastik ytdl) 
  * barang kelas 3696 (bagian ytdl dari lampu, alat kelengkapan penerangan,
tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, dari plastik) 
  * barang kelas 3711 (kaca, kaca datar dan kaca yang dipadatkan atau
dibentuk untuk konstruksi; cermin kaca) 
  * barang kelas 3712 (serat kaca dan barang daripadanya, kecuali kain
tenunan) 
  * barang kelas 3731 (batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari
tanah mengandung silika)
  * barang kelas 3732 (batu bata, blok, ubin dan  barang konstruksi keramik
tahan panas/refraktori sejenis lainnya, selain dari tanah mengandung silika) 
  * barang kelas 3733 (semen, mortar, beton dan komposisi sejenisnya yang
tahan api/refraktori, ytdl) 
  * barang kelas 3734 (produk refraktori belum dibakar; barang keramik
refraktori lainnya) 

61161 Jasa perdagangan besar bahan konstruksi (bangunan) dan kaca datar,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51430.03, 51430.04,

51430.07, 51430.08,

53430.03, 53430.04,

53430.07, 53430.08,

54430.03, 54430.04,

54430.07, 54430.08
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  * barang kelas 3735 (batu bata keramik bangunan, blok lantai, pengisi ubin,
genteng atap, kepala cerobong asap (chimney-pot), tudung (cowls), saluran
cerobong, ornamen arsitektur dan barang konstruksi lainnya dari keramik
yang tidak tahan api) 
  * barang kelas 3737 (bendera dan ubin keramik, ubin perapian atau ubin
dinding; kubus mosaik keramik dan sejenisnya) 
  * barang kelompok 374 (semen, kapur dan plester) 
  * barang kelompok 375 (barang beton, semen dan plester) 
  * barang kelompok 376 (batu monumental atau bangunan dan barang
daripadanya)

46635

46638

n/a

Subkelas ini meliputi:
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
   * barang kelas 3693 (bak mandi, wastafel, panci  toilet dan penutupnya,
tangki air penyiram dan peralatan saniter sejenisnya, dari plastik) 
   * barang kelas 3721 (bak cuci, bak mandi, panci air toilet, tangki air
penyiram dan perlengkapan saniter sejenis dari keramik) 
  * barang kelas 3736 (pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari
keramik tidak tahan api)

61162 Jasa perdagangan besar perkakas, peralatan tetap dan peralatan

kebersihan yang terbuat dari keramik, kecuali atas dasar balas jasa atau

kontrak

51430.05, 53430.05,

54430.05

46414

46491

46638

46639

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 272 (karpet dan penutup lantai tekstil lainnya) 
  * barang subkelas 32194 (wallpaper dan penutup dinding sejenisnya;  kertas
transparansi jendela) 
  * barang kelas 3691 (penutup lantai dari plastik, dalam gulungan atau dalam
bentuk ubin;  penutup dinding atau langit-langit dari plastik)

61163 Jasa perdagangan besar kertas dinding dan penutup lantai, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

51399.03, 53399.03,

54399.03

46637

46638

n/a

Subkelas ini meliputi: 

61164 Jasa perdagangan besar cat, pernis dan lak pernis, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

51430.06, 53430.06,

54399.03, 54430.06
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- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 351 (cat dan pernis serta produk terkait; pewarna untuk
seni; tinta)

46638

46639

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 4292 (perkakas tangan termasuk perkakas tangan dari jenis
yang digunakan dalam pertanian, hortikultura atau kehutanan, gergaji tangan,
kikir, tang dan gunting pemotong logam, kunci pas dioperasikan dengan
tangan, pukulan-lampu dan klem; perkakas yang dapat dipertukarkan untuk
perkakas tangan atau untuk peralatan mesin, termasuk cetakan (dies) untuk
mencetak atau mengekstrusi logam, dan pengeboran  batu atau alat
pengeboran bumi; pisau untuk mesin; pelat, batang, tips dan sejenisnya untuk
perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam disinter atau sermet) 
  * barang kelompok 442 (mesin perkakas dan bagian serta perlengkapannya)

61165 Jasa perdagangan besar perangkat keras dan perkakas tangan, kecuali

atas dasar balas jasa atau kontrak

53500.03, 54500.03

6117 Jasa perdagangan besar produk kimia dan farmasi, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

46691

46694

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau  kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 341 (kimia dasar organik) 
  * barang kelompok 342 (kimia dasar anorganik, ytdl)  
  * barang kelompok 343 ( ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan
turunannya; bahan pewarna ytdl) 
  * barang kelompok 344 (produk mineral alami aktif, jelaga hewani; minyak
tall; minyak mengandung terpena dihasilkan oleh pengolahan kayu jenis
konifera; dipentene mentah; alinea-cymene mentah, minyak cemara; asam
rosin dan asam damar, dan turunannya; spirit rosin dan minyak rosin, rum
gum, ter kayu;  minyak ter kayu, kreosot  kayu, nafta kayu; pek nabati; pek bir)

  * barang kelompok 345 (berbagai produk kimia dasar) 

61171 Jasa perdagangan besar bahan kimia industri dasar dan damar sintesis,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51490.01, 51490.02,

51900.10, 51900.15,

53491.01, 53491.02,

54491.01, 54491.02
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  * barang kelompok 347 (plastik dalam bentuk dasar) 
  * barang kelompok 348 (karet sintetik dan faktis berasal dari minyak, dan
campurannya dengan karet alam dan getah alam sejenisnya, dalam bentuk
asal atau pelat, lembaran atau strip) 
  *  barang kelompok 354 (produk kimia ytdl)
  *  barang kelompok 355 (serat buatan)

46692n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau  kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 346 (pupuk dan pestisida)

61172 Jasa perdagangan besar pupuk dan produk kimia untuk pertanian,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51900.01, 51490.09,

53491.03, 54491.03,

54900.09

46492

46493

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau  kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 352 (produk farmasi)

61173 Jasa perdagangan besar produk-produk farmasi, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

51392.01, 51392.02,

51392.01, 53392.02,

54392.01, 54392.02

46693n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau  kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 481 (peralatan medis dan bedah serta peralatan ortopedi)

61174 Jasa perdagangan besar barang yang berhubungan dengan pengobatan

dan ortopedi, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51900.12, 51900.14,

53900.12, 54900.12

46494

46499

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau  kontrak yang terkait
dengan:
  * barang kelas 3532 (sabun dan deterjen, parfum dan preparat rias)

61175 Jasa perdagangan besar barang parfum, barang kosmetik dan sabun

mandi, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51392.03, 51392.04,

53392.03, 53392.04,

54392.03, 54392.04

46499n/a

Subkelas ini meliputi: 

61176 Jasa perdagangan besar bahan-bahan untuk pembersih, kecuali atas

dasar balas jasa atau kontrak

51392.03, 53392.03,

54392.03
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- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau  kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 3531 (bahan aktif permukaan organik, kecuali sabun) 
  * barang kelas 3533 (preparat pembersihan dan polishing)

6118 Jasa perdagangan besar mesin-mesin, peralatan dan suku cadang, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

45101

45102

45301

45401

45402

45405

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 491 (kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer, bagian
dan aksesorisnya) 
  * barang kelompok 492 (badan (coachwork) untuk kendaraan bermotor;
trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya)

61181 Jasa perdagangan besar kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil

salju, dan suku cadang dan aksesori ybdi, kecuali atas dasar balas jasa

atau kontrak

50101.01, 50101.02,

50101.03, 50101.04,

50301.01, 50301.02,

50401.01, 50401.02

46592

46593

46594

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 493 (kapal) 
  * barang kelompok 495 (lokomotif kereta api dan trem dan rolling stock, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 496 (kendaraan udara dan kendaraan ruang angkasa,
dan bagiannya) 
  * barang kelompok 499 (alat transportasi lain dan bagiannya), kecuali
subkelas 49921

61182 Jasa perdagangan besar alat transportasi lainnya kecuali sepeda, kecuali

atas dasar balas jasa atau kontrak

51500.09, 51500.10,

51500.11, 51500.12,

53500.09, 53500.10,

53500.11, 54500.09,

54500.10, 54500.11

46591n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang subkelas 38111 (kursi, terutama dengan rangka logam) 
  * barang kelas 3812 (furnitur lainnya, yang digunakan di kantor)  

61183 Jasa perdagangan besar mesin-mesin kantor dan peralatan kantor

termasuk mebel kantor, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51500.07, 53500.07,

54500.07
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  * barang kelompok 451 (mesin kantor dan mesin akuntansi, dan bagian serta
perlengkapannya)

46511

46512

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 452 (mesin komputasi dan bagian serta
perlengkapannya) 
  * barang kelompok 478 (paket perangkat lunak)

61184 Jasa perdagangan besar komputer dan paket perangkat lunak, kecuali

atas dasar balas jasa atau kontrak

-

46521

46522

46523

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 471 (katup dan tabung elektronik, komponen elektronik;
bagiannya) 
  * barang kelas 4722 (perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan
seluler atau untuk jaringan nirkabel lainnya; peralatan lainnya untuk transmisi
atau penerimaan suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau nirkabel (seperti lokal atau wide area
network)) 
  * barang kelompok 475 (disc, kaset, media penyimpanan solid-state
non-volatile dan media lainnya, tidak direkam) 
  * barang kelompok 479 (kartu dengan strip magnetik atau chip)

61185 Jasa perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi

serta suku cadangnya, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51900.11, 51900.13,

53491.05, 53492.02,

53900.13, 54491.05,

54900.13

46530n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 441 (mesin pertanian atau kehutanan dan bagiannya)

61186 Jasa perdagangan besar mesin-mesin dan perlengkapan pertanian,

rerumputan, dan perkebunan, termasuk traktor, kecuali atas dasar balas

jasa atau kontrak

51500.02, 53491.05,

53492.02, 53500.02,

53500.04, 54491.05,

54500.02, 54500.04

46599n/a

Subkelas ini meliputi: 

61187 Jasa perdagangan besar peralatan dan mesin-mesin pertambangan,

konstruksi dan teknik sipil, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51500.06, 53500.06,

54500.06
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- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 444 (mesin untuk pertambangan, penggalian dan
konstruksi serta bagiannya)

46591n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 328 (jenis composed, preparat pelat atau silinder
cetakan, batu litograf impressed atau media  impressed lainnya yang
digunakan dalam pencetakan) 
  * barang kelompok 443 (mesin untuk metalurgi dan bagiannya) 
  * barang kelompok 445 (mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan
tembakau, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 446 (mesin untuk produksi tekstil, pakaian dan kulit, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 449 (mesin untuk tujuan khusus lainnya dan  bagiannya)

61188 Jasa perdagangan besar mesin dan peralatan khusus industri lainnya

dan suku cadang ybdi, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51500.03, 51500.04,

51500.05, 53491.05,

53492.02, 53500.04,

53500.05, 53500.07,

53500.08, 54491.05,

54500.04, 54500.05,

54500.07, 54500.08

46599n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 431 (mesin dan turbin serta bagiannya) 
  * barang kelompok 432 (pompa, kompresor, mesin tenaga hidrolik dan
pneumatik, dan katup, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 433 (bearing, gear, elemen gearing dan driving, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 434 (oven dan tungku pembakar serta bagiannya) 
  * barang kelompok 435 (peralatan pengangkat dan pemindah serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 439 (mesin keperluan umum lainnya dan bagiannya) 
  * barang kelompok 447 (senjata dan amunisi  serta bagiannya) 
  * barang kelompok 461 (motor listrik, generator dan transformator,  serta
bagiannya) 

61189 Jasa perdagangan besar perlengkapan dan mesin-mesin lainnya ytdl,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51500.01, 51500.08,

53491.05, 53492.02,

53500.01, 53500.07,

53500.08, 54491.05,

54500.01, 54500.07,

54500.08

51Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

  * barang kelompok 462 (peralatan distribusi dan kontrol listrik, serta
bagiannya) 
  *  barang kelompok 469 (peralatan listrik lainnya dan bagiannya)

6119 Jasa perdagangan besar produk lainnya, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

46610n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 110 (batubara dan lignit; gambut) 
  * barang kelompok 120 (minyak mentah dan gas alam) 
  * barang kelompok 172 (gas batubara, gas air, gas produser dan gas yang
sejenis, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya) 
  * barang kelompok 311 (kayu, gergajian atau potongan memanjang, diiris
atau dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 mm; bantalan rel kereta api atau
trem dari kayu, tidak diresapi) 
  * barang kelompok 312 (kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau
permukaannya; wol kayu; tepung kayu; kepingan atau partikel kayu) 
  * barang kelompok 331 (kokas dan semi kokas dari batubara, dari lignit atau
gambut; karbon retort) 
  * barang kelompok 337 (elemen bahan bakar (cartridge), untuk atau dari
reaktor nuklir)

61191 Jasa perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk

ybdi, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51410.01, 51410.02,

51900.07, 51900.08,

53410.01, 53410.02,

54410.01, 54410.02,

54900.07, 54900.09

46620n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 130 (bijih uranium dan thorium serta konsentratnya) 
  * barang kelompok 141 (bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi
panggang) 
  * barang kelompok 142 (bijih logam bukan besi dan konsentratnya selain
bijih uranium atau thorium dan konsentratnya) 
  * barang kelompok 411 (besi dan baja dasar) 
  * barang kelompok 412 (produk dari baja) 
  * barang kelompok 413 (logam mulia dasar dan logam dilapisi dengan logam

61192 Jasa perdagangan besar bijih logam dan logam dalam bentuk dasar,

kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51420.01, 53420.01,

53430.02, 54420.01,

54430.02
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mulia) 
  * barang kelompok 414 (tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng
dan timah, tidak ditempa) 
  * barang kelompok 415 (produk setengah jadi dari tembaga, nikel,
aluminium, timah, seng dan timah atau paduannya) 
  * barang kelompok 416 (logam bukan besi lainnya dan barangpadanya
termasuk sisaan dan skrap; sermet dan barangpadanya; abu dan residu
(kecuali dari pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau senyawa
logam)

46207

46636

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 031 (kayu dalam bentuk kasar) 
  * barang kelompok 313 (kayu dalam bentuk kasar, termasuk kayu di awetkan
dengan diberi cat, zat pewarna, kreosot atau pengawet lainnya; bantalan rel
kereta api atau trem dari kayu, diresapi)

61193 Jasa perdagangan besar kayu dalam bentuk kasar, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

51214.01, 51430.01,

53214.01, 53430.01,

54214.01, 54430.01

46695

46696

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 321 (bubur kertas, kertas dan kertas karton), kecuali
barang dalam subkelas 32194

61194 Jasa perdagangan besar kertas dan papan kertas, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

51399.01, 51399.02,

51399.03, 51399.04,

51430.02, 53399.01,

53399.02, 53399.03,

53491.04, 53492.01,

54399.01, 54399.02,

54491.04, 54492.01

46697

46699

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 391 (limbah dari industri makanan dan tembakau) 
  * barang kelompok 392 (limbah atau sisaan bukan logam) 
  * barang kelompok 393 (limbah atau sisaan logam) 
  * barang kelompok 399 (limbah dan sisaan lainnya)

61195 Jasa perdagangan besar limbah dan hasil sisaan dan bahan untuk daur

ulang, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51490.04, 51490.05

53Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

35103n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 171 (energi listrik)

61197 Jasa perdagangan besar listrik, kecuali atas dasar balas jasa atau

kontrak

-

36001

36002

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 173 (uap dan air panas) 
  * barang kelompok 180 (air alam)

61198 Jasa perdagangan besar air, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak -

46691

46699

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 151 (batu bangunan dan monumen) 
  * barang kelompok 152 (gypsum; anhidrit; batu kapur fluks; batu kapur dan
batu berkapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau
semen) 
  * barang kelompok 153 (pasir, kerikil, batu pecah atau hancur, bitumen alam
dan aspal) 
  * barang kelompok 154 (tanah liat) 
  * barang kelompok 161 (mineral/bahan kimia dan pupuk) 
  * barang kelompok 162 (garam dan natrium klorida murni; air laut) 
  * barang kelompok 163 (batu mulia dan semi mulia, batu apung, batu asah;
abrasive alam; mineral lainnya) 
  * barang kelompok 216 (linter kapas) 
  * barang kelompok 317 (wadah kemasan, kotak, peti, drum dan kemasan
sejenisnya, dari kayu; drum dari kayu untuk kabel; palet, palet kotak dan
papan untuk muatan lainnya, dari kayu; tahang, tong, bejana, pasu dan
produk lainnya serta bagiannya, dari kayu (termasuk tongkat)) 
  * barang kelompok 332 (ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah
gemuk, dan ter mineral lainnya) 

61199 Jasa perdagangan besar barang tambang bukan logam dan

barang-barang lainnya ytdl, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

51410.01, 51410.03,

51430.02, 51900.01,

51900.02, 51900.03,

51900.04, 51900.18,

53410.03, 53430.02,

53491.04, 53491.05,

53492.01, 53492.02,

53900.01, 53900.02,

53900.03, 53900.04,

53900.10, 53900.15,

53900.16, 53900.17,

53900.18, 54399.03,

54410.03, 54430.02,

54491.04, 54492.01,

54900.01, 54900.02,

54900.03, 54900.04,

54900.10, 54900.15,

54900.16, 54900.17,

54900.18
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  * barang kelompok 333 (minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari
bahan bitumen, selain mentah; preparat ytdl yang mengandung 70% atau
lebih dari minyak, minyak tersebut menjadi unsur dasar dari preparat tersebut)

  * barang kelompok 334 (gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kecuali
gas alam) 
  * barang kelompok 335 (jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum
mikro-kristal, malam slack, ozokerite, malam lignit, malam gambut, malam
mineral lainnya, dan produk sejenis; kokas petroleum, bitumen petroleum dan
residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak diperoleh dari mineral
mengandung bitumen) 
  * barang kelompok 336 (elemen radioaktif dan isotop sertasenyawanya;
paduan, dispersi, produk keramik dan campuran yang mengandung
unsur-unsur, isotop atau senyawanya; residu radioaktif) 
  * barang kelompok 362 (produk karet lainnya) 
  * barang kelompok 363 (semi-manufaktur dari plastik) 
  * barang kelompok 364 (produk kemasan dari plastik) 
  * barang kelas 3692 (pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih
lainnya berperekat, dari plastik)
  * barang kelas 3697 (tutup kepala pengaman; tutup kepala lainnya dari karet
atau plastik) 
  * barang kelas 3698 (alat kelengkapan pengisolasi listrik dari plastik) 
  * barang kelas 3699 (barang plastik ytdl) 
  * barang kelas 3729 (barang keramik yang tidak berstruktur lainnya) 
  * barang kelompok 379 (produk mineral bukan logam lainnya ytdl) 
  * barang kelompok 386 (komedi putar, ayunan, galeri tembak dan
permainan taman hiburan lainnya) 
  * barang kelompok 387 (bangunan prepabrikasi) 
  * barang kelompok 389 (barang hasi industri pengolahan ytdl)
  * barang kelompok 421 (produk logam struktural dan bagiannya) 
  * barang kelompok 422 (tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau
aluminium) 
  * barang kelompok 423 (generator uap, (kecuali ketel pemanas sentral) dan
bagiannya) 
  * barang kelas 4299 (barang logam lainnya) 
  * barang kelompok 463 (kawat dan kabel terisolasi; kabel serat optik)
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612 Jasa perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak

Kelompok ini mencakup: 
- Jasa agen perantara, perantara komoditas dan lelang dan semua jenis perdagangan lain yang menegosiasikan transaksi komersial dalam perdagangan
besar antara pembeli dan penjual untuk balas jasa atau komisi 
- Jasa agen dan perantara perdagangan besar elektronik 
- Jasa rumah lelang perdagangan besar

6121 Jasa perdagangan besar bahan mentah pertanian dan binatang hidup atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 011 (sereal)  
  * barang kelompok 014 (minyak sayur dan buah berminyak)  
  * barang kelompok 015 (akar dan umbi-umbian dengan kandungan pati atau
inulin tinngi yang dapat dimakan) 
  * barang kelompok 016 (tanaman stimulan dan rempah-rempah)  
  * barang kelompok 017 (sayuran kacang-kacangan dan polong-polongan
yang kering) 
  * barang kelompok 018 (tanaman gula) 
  * barang kelas 0191 (produk pakan) 
  * barang kelas 0192 (tanaman serat) 
  * barang kelas 0194 (biji bit selain biji  bit gula) dan biji dari tanaman pakan
ternak
  * barang kelompok 233 (produk yang digunakan untuk makanan hewan)

61211 Jasa perdagangan besar padi-padian, biji-bijian dan buah-buahan

penghasil minyak, bibit tanaman dan pakan ternak atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0193 (tanaman dan bagian tanaman yang digunakan
terutama untuk wewangian, farmasi atau insektisida, fungisida atau tujuan
sejenis) 
  * barang kelas 0196 (tanaman hidup; bunga potong dan kuncup bunga; bibit
bunga)

61212 Jasa perdagangan besar bunga dan tanaman atas dasar balas jasa atau

kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0197 (tembakau bukan olahan)

61213 Jasa perdagangan besar tembakau bukan olahan atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 021 (binatang hidup) 
  * barang kelas 0411 (ikan hidup)

61214 Jasa perdagangan besar binatang hidup, termasuk binatang peliharaan

atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0295 (jangat, kulit dan kulit berbulu mentah)

61215 Jasa perdagangan besar jangat, kulit binatang dan kulit yang disamak

atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0195 (karet alam dalam bentuk dasar atau dalam pelat,
lembaran atau strip) 
  * barang kelas 0199 (bahan mentah nabati lain, ytdl) 
  * barang kelompok 022 (susu segar) 
  * barang kelompok 023 (telur ayam atau ungags lainnya, segar) 
  * barang kelompok 024 (bahan reproduksi hewan) 
  * barang kelas 0291 (madu alam) 
  * barang kelas 0292 (bekicot/siput, segar, dingin, beku, kering, asin atau
dalam air garam, kecuali siput laut) 
  * barang kelas 0293 (produk hewani yang dapat dimakan,  ytdl) 
  * barang kelas 0294 (bahan mentah hewani  yang digunakan dalam tekstil) 
  * barang kelas 0296 ( spermaceti dan malam/lilin serangga, baik dimurnikan
maupun tidak atau  berwarna) 
  * barang kelompok 032 (hasil hutan bukan kayu)

61219 Jasa perdagangan besar bahan mentah hasil pertanian ytdl atas dasar

balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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6122 Jasa perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 012 (sayuran)  
  * barang kelompok 013 (buah dan kacang-kacangan) 
  * barang kelompok 213 (sayuran, polong-polongan, dan kentang olahan dan
diawetkan) 
  * barang kelompok 214 (buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah
dan diawetkan)

61221 Jasa perdagangan besar buah dan sayuran atas dasar balas jasa atau

kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 215 (minyak dan lemak  hewani dan nabati) 
  * barang kelompok 217 (bungkil dan sisa lain yang dihasilkan dari ekstraksi
minyak atau lemak nabati; tepung dan tepung kasar dari biji atau buah
penghasil minyak, kecuali mustard; lilin nabati, kecuali trigliserida; degras,
sisa yang dihasilkan dari zat lemak untuk pengobatan atau lilin hewani atau
nabati) 
  * barang kelompok 221 (susu cair olahan dan krim) 
  * barang kelompok 222 (produk susu lainnya) 
  * barang kelompok 223 (telur, diawetkan atau dimasak)

61222 Jasa perdagangan besar produk susu, telur dan minyak dan lemak yang

dapat dimakan atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 211 (daging dan produk olahan daging)

61223 Jasa perdagangan besar daging, daging unggas dan daging binatang

buruan atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0412 (ikan, segar atau dingin) 

61224 Jasa perdagangan besar ikan dan makanan laut lainnya atas dasar balas

jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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  * barang kelompok 042 (krustasea, tidak beku, kerang, moluska dan
invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 049 (tanaman dan hewan air lain) 
  * barang kelompok 212 (ikan, krustasea, moluska dan invertebrata air
lainnya olahan dan diawetkan)

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 234 (produk roti) 
  * barang kelompok 235 (gula) 
  * barang kelompok 236 (kakao, coklat dan kembang gula)

61225 Jasa perdagangan besar produk roti, gula dan olahannya atas dasar

balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 241 (etil alkohol; spirits,  liquors dan minuman beralkohol
lainnya) 
  * barang kelompok 242 (anggur) 
  * barang kelompok 243 (minuman keras malt dan malt) 
  * barang kelompok 244 (minuman ringan; air mineral botol)

61226 Jasa perdagangan besar minuman atas dasar balas jasa atau kontrak

atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi:
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan:

   * barang kelas 2391 (kopi dan teh) 
   * barang kelas 2392 (rempah-rempah dan aromatik, diolah)

61227 Jasa perdagangan besar kopi, teh dan rempah-rempah atas dasar balas

jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 250 (produk tembakau)

61228 Jasa perdagangan besar produk tembakau atas dasar balas jasa atau

kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 231 (produk padi-padian giling) 
  * barang kelompok 232 (pati dan produk pati, glukosa dan sejenisnya serta
sirupnya ytdl) 
  * barang kelompok 237 (makaroni, mie, tepung couscous dan produk
serupa) 
  * barang kelas 2399 (produk makanan lainnya)

61229 Jasa perdagangan besar produk makanan ytdl atas dasar balas jasa atau

kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

6123 Jasa perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 261 (serat tekstil  alami siap untuk pemintalan) 
  * barang kelompok 262 ( serat stapel tekstil buatan yang diproses untuk
pemintalan) 
  * barang kelompok 263 (benang tekstil dan benang dari serat alami) 
  * barang kelompok 264 (benang tekstil dan benang dari filamen atau serat
stapel buatan) 
  * barang kelompok 265 (kain tenunan kecuali kain khusus, dari serat alami
selain dari kapas) 
  * barang kelompok 266 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas) 
  * barang kelompok 267 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen
buatan dan serat staple) 
  * barang kelompok 268 (kain khusus) 
  * barang kelompok 281 (kain rajutan atau kaitan)

61231 Jasa perdagangan besar benang dan kain (barang hasil tenunan, rajutan

atau kaitan) atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 271 (barang jadi dari tekstil) 
  * barang kelompok 273 (benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang

61232 Jasa perdagangan besar bahan linen rumah tangga, gorden, gorden

jaring dan aneka barang rumah tangga dari bahan tekstil atas dasar

balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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sejenis (termasuk jaring) 
  * barang kelompok 279 (tekstil ytdl)

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 282 (pakaian, kecuali pakaian berbulu) 
  * barang kelas 2832 (barang untuk  pakaian, aksesori pakaian dan barang
lainnya dari kulit berbulu, kecuali tutup kepala) 
  * barang kelas 2833 (bulu  tiruan dan barang bulu tiruan , kecuali tutup
kepala)

61233 Jasa perdagangan besar pakaian, barang dari bulu binatang dan

aksesori pakaian atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 293 (alas kaki, dengan sol luar dan bagian atasnya dari
karet atau plastik, atau dengan bagian atasnya dari kulit atau bahan tekstil,
selain sepatu olahraga, sepatu dengan pelindung jari dari logam dan alas kaki
khusus lainnya) 
  * barang kelompok 294 (sepatu olahraga, kecuali sepatu skating) 
  * barang kelompok 295 (alas kaki lainnya, kecuali sepatu asbes, alas kaki
ortopedi dan sepatu skating) 
  * barang kelompok 296 (bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas,
bantalan tumit dan barang sejenisnya; pelindung kaki, pembalut kaki dan
barang sejenisnya, serta bagiannya)

61234 Jasa perdagangan besar alas kaki atas dasar balas jasa atau kontrak 51100.01, 53100.01,

54100.01

6124 Jasa perdagangan besar peralatan, barang-barang dan perlengkapan rumah tangga atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 381 (perabotan rumah tangga), kecuali subkelas 38111
dan kelas 3812

61241 Jasa perdagangan besar furnitur/perabot rumah tangga atas dasar balas

jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 

61242 Jasa perdagangan besar perlengkapan radio dan televisi serta cakram

dan pita hasil rekamam audio dan video atas dasar balas jasa atau

kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 4721 (perlengkapan  pemancar untuk penyiaran radio atau
televisi,  baik tergabung  maupun tidak dengan peralatan penerima atau
dengan peralatan perekam suara; kamera televisi, kamera digital dan  kamera
perekam video) 
  * barang kelompok 473 ( penerima  siaran radio dan televisi; peralatan untuk
merekam dan mereproduksi audio dan video, mikrofon, pengeras suara,
amplifier, dll) 
  * barang kelompok 474 (bagian untuk barang  kelas 4721-4733 dan 4822) 
  * barang kelompok 476 (cakram, pita dan media lainnya yang berisi hasil
rekaman audio dan video)

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 465 (filamen listrik atau lampu discharge, lampu busur,
peralatan penerangan; dan bagiannya)

61243 Jasa perdagangan besar barang-barang untuk penerangan atas dasar

balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 448 (peralatan rumah tangga dan bagiannya)

61244 Jasa perdagangan besar peralatan rumah tangga atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 3694 (perangkat makan, peralatan dapur, peralatan rumah
tangga lainnya dan peralatan toilet, dari plastik) 
  * barang kelas 3719 (barang lainnya dari kaca)  
  * barang kelas 4291 (produk logam rumah tangga)

61245 Jasa perdagangan besar bermacam-macam perkakas rumah tangga ,

alat-alat pemotong, barang-barang dari tembikar, barang-barang dari

kaca, pecah belah dari porselen dan tanah atas dasar balas jasa atau

kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a61246 Jasa perdagangan besar barang anyaman, barang-barang untuk

penyumbat, perlengkapan kandang dan barang-barang yang terbuat dari

51100.01, 53100.01,

54100.01
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Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 319 (produk lainnya dari kayu; barang gabus, bahan
anyaman dan jerami)

kayu lainnya atas dasar balas jasa atau kontrak

6125 Jasa perdagangan besar barang-barang konsumen lainnya atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 322 (buku, cetakan) 
  * barang kelompok 323 (koran dan majalah, harian, cetakan) 
  * barang kelompok 324 (koran dan majalah, selain harian, cetakan) 
  * barang kelompok 325 (peta cetakan, musik cetakan atau dalam  bentuk
manuskrip; kartu pos, kartu ucapan, gambar dan sketsa) 
* barang kelompok 326 (perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat saham,
brosur dan selebaran, bahan iklan dan barang cetak lainnya) 
* barang kelompok 327 (buku daftar, buku rekening, buku catatan, kertas
surat, buku harian dan barang yang sejenis, blotting-pad, binder, penyimpan
berkas, formulir dan alat tulis lainnya, dari kertas atau kertas karton)

61251 Jasa perdagangan besar buku, koran, majalah dan alat-alat tulis atas

dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 482 (instrumen dan peralatan untuk pengukuran,
pemeriksaan , pengujian, navigasi dan tujuan lain, kecuali instrumen optik;
peralatan proses kontrol industri; bagian dan perlengkapannya) 
  * barang kelompok 483 (instrumen optik dan peralatan fotografi, dan bagian
serta perlengkapannya)

61252 Jasa perdagangan besar peralatan untuk fotografi, optik dan presisi atas

dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 385 (permainan dan mainan)

61253 Jasa perdagangan besar alat permainan dan mainan atas dasar balas

jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 382 (perhiasan dan barang yang terkait) 
  * barang kelompok 484 (jam tangan dan jam, serta bagiannya)

61254 Jasa perdagangan besar jam tangan, jam dinding dan perhiasan atas

dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 384 (alat-alat olahraga) 
  * barang kelompok 494 (perahu olahraga dan wisata)  
  * barang subkelas 49921 (sepeda dan sepeda lain, tidak bermotor)

61255 Jasa perdagangan besar alat-alat olah raga (termasuk sepeda) atas

dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 2831 (kulit berbulu disamak atau diolah) 
  * barang kelompok 291 (kulit disamak atau diolah; kulit komposisi) 
  * barang kelompok 292 (koper, tas tangan dan sejenisnya; pelana dan
pakaian kuda; barang lainnya dari kulit)

61256 Jasa perdagangan besar barang-barang yang terbuat dari kulit dan

aksesori perjalanan atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 361 (ban luar dan ban dalam karet) 
  * barang kelompok 383 (instrumen musik) 
  * barang kelompok 464 (akumulator, sel primer dan baterai primer, serta
bagiannya)

61259 Jasa perdagangan besar berbagai barang konsumen ytdl atas dasar

balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

6126 Jasa perdagangan besar bahan konstruksi (bangunan) dan perangkat keras atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 

61261 Jasa perdagangan besar bahan-bahan konstruksi (bangunan) dan kaca

dataratas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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  * barang kelompok 314 (papan dan panel) 
  * barang kelompok 315 (lembaran veneer; lembaran kayu lapis; kayu dari
bubuk kayu dipadatkan) 
  * barang kelompok 316 ( produk pertukangan dan bahan bangunan rumah
dari kayu (termasuk panel kayu seluler, parket panel rakitan, atap sirap dan
shake)) 
  * barang kelas 3695 (perangkat bangunan dari plastik ytdl) 
  * barang kelas 3696 (bagian ytdl dari lampu, alat kelengkapan  penerangan,
tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, dari plastik) 
  * barang kelas 3711 (kaca tidak dikerjakan, kaca datar dan kaca ditekan atau
dibentuk untuk konstruksi; cermin kaca) 
  * barang kelas 3712 (serat kaca dan barang daripadanya, kecuali kain
tenunan) 
  * barang kelas 3731 (batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari
tanah mengandung silika)
  * barang kelas 3732 (batu bata, blok, ubin dan  barang konstruksi  keramik
tahan panas/refraktori sejenis lainnya, selain dari tanah mengandung silika) 
  * barang kelas 3733 (semen, mortar, beton dan komposisi sejenisnya ytd
yang tahan api/refraktori) 
  * barang kelas 3734 (produk refraktori belum dibakar; barang keramik
refraktori lainnya) 
  * barang kelas 3735 (batu bata keramik bangunan, blok lantai, ubin
penopang atau pengisi, genteng atap, kepala cerobong asap (chimney-pot),
tudung (cowls), saluran cerobong, ornamen arsitektur dan barang konstruksi
lainnya dari  keramik yang tidak tahan api) 
  * barang kelas 3737 (bendera dan ubin keramik, ubin perapian atau ubin
dinding; kubus mosaik keramik dan sejenisnya) 
  * barang kelompok 374 (semen, kapur dan plester) 
  * barang kelompok 375 (barang beton, semen dan plester) 
  * barang kelompok 376 (batu monumental atau bangunan dan barang
daripadanya)

46100n/a

Subkelas ini meliputi:
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
   * barang kelas 3693 (bak mandi, wastafel, panci  toilet dan penutupnya,

61262 Jasa perdagangan besar perkakas, peralatan tetap dan peralatan

kebersihan yang terbuat dari keramik atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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tangki air penyiram dan peralatan saniter sejenisnya, dari plastik) 
   * barang kelas 3721 (bak cuci, bak mandi, panci air toilet, tangki air
penyiram dan perlengkapan saniter sejenis dari keramik) 
  * barang kelas 3736  (pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari
keramik yang tidak tahan api)

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 272 (karpet dan penutup lantai tekstil lainnya) 
  * barang subkelas 32194 (wallpaper dan penutup dinding sejenisnya;  kertas
transparans jendela) 
  * barang kelas 3691 (penutup lantai dari plastik, dalam gulungan atau dalam
bentuk ubin;  penutup dinding atau langit-langit dari plastik)

61263 Jasa perdagangan besar kertas dinding dan penutup lantai atas dasar

balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 351 (cat dan pernis  serta produk terkait; pewarna untuk
seni; tinta)

61264 Jasa perdagangan besar cat, pernis dan lak pernis atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
 * barang kelas 4292 (perkakas tangan termasuk perkakas tangan dari jenis
yang digunakan dalam pertanian, hortikultura atau kehutanan, gergaji tangan,
kikir, tang dan gunting pemotong logam, kunci pas dioperasikan dengan
tangan, pukulan-lampu dan klem; perkakas yang dapat dipertukarkan untuk
perkakas tangan atau untuk peralatan mesin, termasuk cetakan (dies) untuk
mencetak atau mengekstrusi logam, dan pengeboran  batu atau alat
pengeboran bumi; pisau untuk mesin; pelat, batang, tips dan sejenisnya untuk
perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam disinter atau sermet) 
  * barang kelompok 442 (mesin perkakas dan bagian serta perlengkapannya)

61265 Jasa perdagangan besar perangkat keras dan perkakas tangan atas

dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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6127 Jasa perdagangan besar produk kimia dan farmasi atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 341 (kimia dasar organik) 
  * barang kelompok 342 (kimia dasar anorganik dasar, ytdl)  
  * barang kelompok 343 ( ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan
turunannya; bahan pewarna, ytdl) 
  * barang kelompok 344 (produk mineral alami aktif, jelaga hewani; minyak
tall; minyak terpenia dihasilkan oleh pengolahan kayu jenis konifera/cemara
hutan; dipentene mentah; alinea-cymene mentah, minyak cemara; asam rosin
dan asam damar, dan turunannya; spirit rosin dan minyak rosin, rum gum, ter
kayu;  minyak ter kayu, kreosot  kayu, nafta kayu; pek nabati; pek bir) 
  * barang kelompok 345 (berbagai produk kimia dasar) 
  * barang kelompok 347 (plastik dalam bentuk dasar) 
  * barang kelompok 348 (karet sintetik dan faktis berasal dari minyak, dan
campurannya dengan karet alam dan getah alam sejenisnya, dalam bentuk
asal atau dalam pelat, lembaran atau strip) 
  *  barang kelompok 354 (produk kimia ytdl)
  *  barang kelompok 355 (serat buatan)

61271 Jasa perdagangan besar bahan kimia industri dasar dan damar sintesis

atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 346 (pupuk dan pestisida)

61272 Jasa perdagangan besar pupuk dan produk kimia untuk pertanian atas

dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01, 53900.09

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 352 (produk farmasi)

61273 Jasa perdagangan besar produk farmasi atas dasar balas jasa atau

kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 

61274 Jasa perdagangan besar barang yang berhubungan dengan pengobatan

dan ortopedi atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 481 (peralatan medis dan bedah dan peralatan ortopedi)

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan:
  * barang kelas 3532 (sabun dan deterjen, parfum dan preparat rias)

61275 Jasa perdagangan besar barang parfum, barang kosmetik dan sabun

mandi atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelas 3531 (bahan aktif permukaan organik, kecuali sabun) 
  * barang kelas 3533 (preparat pembersihan dan polishing)

61276 Jasa perdagangan besar bahan untuk pembersih atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

6128 Jasa perdagangan besar mesin-mesin, peralatan dan suku cadang atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 491 (kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer, bagian
dan aksesorisnya) 
  * barang kelompok 492 (badan (coachwork) untuk kendaraan bermotor;
trailer dan semi trailer; bagian dan perlengkapannya)

61281 Jasa perdagangan besar kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil

salju, dan suku cadang dan aksesori ybdi atas dasar balas jasa atau

kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 493 (kapal) 
  * barang kelompok 495 (lokomotif kereta api dan trem dan rolling stock, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 496 (pesawat dan pesawat ruang angkasa, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 499 (alat transportasi lain dan bagiannya), kecuali
subkelas 49921

61282 Jasa perdagangan besar alat transportasi lainnya kecuali sepeda atas

dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 200968

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang subkelas 38111 (kursi, terutama dengan rangka logam) 
  * barang kelas 3812 (furnitur lainnya, dari jenis yang digunakan di kantor)  
  * barang kelompok 451 (mesin kantor dan mesin akuntansi, dan bagian serta
perlengkapannya)

61283 Jasa perdagangan besar mesin-mesin kantor dan peralatan kantor

termasuk mebel kantor atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 452 (mesin komputasi dan bagian dan perlengkapannya) 
  * barang kelompok 478 (paket perangkat lunak)

61284 Jasa perdagangan besar komputer dan paket perangkat lunak atas dasar

balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 471 (katup dan tabung elektronik, komponen elektronik;
bagiannya) 
  * barang kelas 4722 (perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan
seluler atau untuk jaringan nirkabel lainnya; peralatan lainnya untuk transmisi
atau penerimaan suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau nirkabel (seperti lokal atau wide area
network)) 
  * barang kelompok 475 (disc, kaset,  media penyimpanan  solid-state
non-volatile dan media lainnya, tidak direkam) 
  * barang kelompok 479 (kartu dengan strip magnetik atau chip)

61285 Jasa perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi

serta suku cadangnya atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 441 (mesin pertanian atau kehutanan dan bagiannya)

61286 Jasa perdagangan besar mesin-mesin dan perlengkapan pertanian,

rerumputan, dan perkebunan, termasuk traktor atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 444 (mesin untuk penambangan, penggalian dan
konstruksi, serta bagiannya)

61287 Jasa perdagangan besar peralatan dan mesin-mesin pertambangan,

konstruksi dan teknik sipil atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
* barang kelompok 328 (jenis composed, preparat pelat atau silinder cetakan,
batu litograf impressed atau media impressed lainnya yang digunakan dalam
pencetakan) 
  * barang kelompok 443 (mesin untuk metalurgi dan bagiannya) 
  * barang kelompok 445 (mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan
tembakau, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 446 (mesin untuk produksi tekstil, pakaian dan kulit, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 449 (mesin untuk tujuan khusus lainnya dan  bagiannya)

61288 Jasa perdagangan besar mesin dan peralatan khusus industri lainnya

dan suku cadang ybdi atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 431 (mesin dan turbin serta bagiannya) 
  * barang kelompok 432 (pompa, kompresor, mesin tenaga hidrolik dan
pneumatik, dan katup, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 433 (bearing, roda gigi, gearing dan elemen driving, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 434 (oven dan tungku pembakar serta bagiannya) 
  * barang kelompok 435 (peralatan pengangkat dan pemindah serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 439 (mesin keperluan umum lainnya dan bagiannya) 
  * barang kelompok 447 (senjata dan amunisi serta  bagiannya) 
  * barang kelompok 461 (motor listrik, generator dan transformator, serta
bagiannya) 

61289 Jasa perdagangan besar perlengkapan dan mesin-mesin lainnya ytdl

atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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  * barang kelompok 462 (peralatan distribusi dan kontrol listrik, serta
bagiannya) 
  *  barang kelompok 469 (peralatan listrik lainnya dan bagiannya)

6129 Jasa perdagangan besar produk lainnya atas dasar balas jasa atau kontrak

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 110 (batubara dan lignit; gambut) 
  * barang kelompok 120 (minyak mentah dan gas alam) 
  * barang kelompok 172 (gas batubara, gas air, gas produser dan gas yang
serupa, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya) 
  * barang kelompok 311 (kayu, gergajian atau potongan memanjang, diiris
atau dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 mm;  bantalan  rel kereta api atau
trem dari kayu, tidak diresapi) 
  * barang kelompok 312 (kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau
permukaannya; wol kayu; tepung kayu; kepingan atau partikel kayu) 
  * barang kelompok 331 (kokas dan semi kokas dari batubara-, dari lignit atau
gambut; karbon retort) 
  * barang kelompok 337 (elemen bahan bakar (cartridge), untuk atau dari
reaktor nuklir)

61291 Jasa perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk

ybdi atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01, 53900.07,

53900.08

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 130 (bijih uranium dan thorium  serta konsentratnya) 
  * barang kelompok 141 (bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi
panggang) 
  * barang kelompok 142 (bijih logam bukan besi dan konsentratnya selain
bijih uranium atau thorium dan konsentratnya) 
  * barang kelompok 411 (besi dan baja dasar) 
  * barang kelompok 412 (produk dari baja) 
  * barang kelompok 413 (logam mulia dasar dan logam dilapisi dengan logam
mulia) 
  * barang kelompok 414 (tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng

61292 Jasa perdagangan besar bijih logam dan logam dalam bentuk dasar atas

dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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dan timah, tidak ditempa) 
  * barang kelompok 415 (produk setengah jadi dari tembaga, nikel,
aluminium, timah, seng dan timah atau paduannya) 
  * barang kelompok 416 (logam bukan besi lainnya dan barangpadanya
termasuk sisa dan skrap; sermet dan barangpadanya; abu dan residu (kecuali
dari pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau senyawa logam)

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 031 (kayu dalam bentuk kasar) 
  * barang kelompok 313 (kayu dalam bentuk kasar, termasuk kayu di awetkan
dengan diberi cat, zat pewarna, kreosot atau pengawet lainnya; bantalan
kereta api atau trem dari kayu, diresapi)

61293 Jasa perdagangan besar kayu dalam bentuk kasar atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 321 (bubur kertas, kertas dan karton), kecuali barang
dalam subkelas 32194

61294 Jasa perdagangan besar kertas dan papan kertas atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 391 (limbah dari industri makanan dan tembakau) 
  * barang kelompok 392 (limbah atau sisaan bukan logam) 
  * barang kelompok 393 (limbah atau sisaan logam) 
  * barang kelompok 399 (limbah dan sisaan lainnya)

61295 Jasa perdagangan besar limbah dan hasil sisaan dan bahan untuk daur

ulang atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 171 (energi listrik)

61297 Jasa perdagangan besar listrik atas dasar balas jasa atau kontrak 51100.01, 53100.01,

54100.01
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46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 173 (uap dan air panas) 
  * barang kelompok 180 (air alam)

61298 Jasa perdagangan besar air atas dasar balas jasa atau kontrak 51100.01, 53100.01,

54100.01

46100n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 151 (batu bangunan dan monumen) 
  * barang kelompok 152 (gypsum, anhidrit,  batu kapur fluks, batu kapur dan
batu berkapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau
semen) 
  * barang kelompok 153 (pasir, kerikil, batu pecah atau hancur, aspal alam
dan aspal) 
  * barang kelompok 154 (tanah liat) 
  * barang kelompok 161 (mineral/bahan kimia dan pupuk) 
  * barang kelompok 162 (garam dan sodium klorida murni; air laut) 
  * barang kelompok 163 (batu mulia dan semi mulia, batu apung, batu asah;
alami abrasive; mineral lainnya) 
  * barang kelompok 216 (linter Kapas) 
  * barang kelompok 317 (wadah kemasan, kotak, peti, drum dan kemasan
semacam itu, dari kayu; drum dari kayu untuk kabel; palet, palet kotak dan
papan untuk muatan lainnya, dari kayu; tahang, tong, bejana, pasu dan
produk lainnya serta bagiannya, dari kayu (termasuk tongkat)) 
  * barang kelompok 332 (ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah
gemuk, dan ter mineral lainnya) 
  * barang kelompok 333 (minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari
bahan bitumen, selain mentah; preparat ytdl yang mengandung 70% atau
lebih dari minyak, minyak tersebut menjadi unsur dasar dari olahan) 
   * barang kelompok 334 (gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kecuali
gas alam) 
  * barang kelompok 335 (jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum
mikro-kristal, malam slack, ozokerite, malam lignit, malam gambut, malam
mineral lainnya, dan produk sejenis; kokas petroleum, bitumen petroleum dan
residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak diperoleh dari mineral

61299 Jasa perdagangan besar barang tambang bukan logam dan

barang-barang lainnya ytdl atas dasar balas jasa atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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mengandung bitumen) 
  * barang kelompok 336 (elemen radioaktif dan isotop sertasenyawanya;
paduan, dispersi, produk keramik dan campuran yang mengandung
unsur-unsur, isotop atau senyawanya; residu radioaktif) 
  * barang kelompok 362 (produk karet lainnya) 
  * barang kelompok 363 (semi-manufaktur dari plastik) 
  * barang kelompok 364 (produk kemasan dari plastik) 
  * barang kelas 3692 (pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih
lainnya berperekat, dari plastik)
  * barang kelas 3697 (tutup kepala pengaman; tutup kepala lainnya dari karet
atau plastik)
  * barang kelas 3698 (alat kelengkapan pengisolasi listrik dari plastik) 
  * barang kelas 3699 (barang plastik ytdl) 
  * barang kelas 3729 (barang keramik yang tidak berstruktur lainnya) 
  * barang kelompok 379 (produk mineral bukan logam lainnya ytdl) 
  * barang kelompok 386 (komedi putar, ayunan, galeri tembak dan
permainan taman hiburan lainnya) 
  * barang kelompok 387 (bangunan prepabrikasi) 
  * barang kelompok 389 (barang hasi industri pengolahan ytdl)
  * barang kelompok 421 (produk logam struktural dan bagiannya) 
  * barang kelompok 422 (tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau
aluminium) 
  * barang kelompok 423 (generator uap, (kecuali ketel pemanas sentral) dan
bagiannya) 
  * barang kelas 4299 (barang logam lainnya) 
  * barang kelompok 463 (kawat dan kabel terisolasi; kabel serat optik)

618 Jasa perdagangan besar berbagai macam barang, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

6180 Jasa perdagangan besar berbagai macam barang, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak

46900n/a61800 Jasa perdagangan besar berbagai macam barang, kecuali atas dasar

balas jasa atau kontrak

-

619 Jasa perdagangan besar berbagai macam barang atas dasar balas jasa atau kontrak

6190 Jasa perdagangan besar berbagai macam barang atas dasar balas jasa atau kontrak
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46100n/a61900 Jasa perdagangan besar berbagai macam barang atas dasar balas jasa

atau kontrak

51100.01, 53100.01,

54100.01
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62 Jasa perdagangan eceran

621 Jasa perdagangan eceran, bukan di toko khusus

Kelompok ini mencakup: 
- Jasa penjualan eceran bukan di toko khusus, seperti supermarket dan department store yang menjual berbagai barang, baru atau bekas, yang dipajang
pada rak atau disusun diatas rak-rak supaya pelanggan dapat membuat pilihannya dan membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran 
- Jasa rumah lelang eceran

6210 Jasa perdagangan eceran, bukan di toko khusus

47111

47112

47191

47192

n/a62100 Jasa perdagangan eceran, bukan di toko khusus 52111.01, 52111.02,

52111.03, 52111.04,

52111.05, 52111.06,

52111.07, 52111.08,

52111.09, 52111.10,

52111.11, 52111.12,

52111.13, 52111.14,

52111.15, 52111.16,

52111.17, 52111.18,

52111.19, 52111.20,

52111.21, 52111.22,

52111.23, 52111.24,

52111.25, 52111.26,

52111.27, 52111.28,

52111.29, 52111.30,

52111.31, 52111.32,

52111.33, 52111.34,

52111.35, 52111.36,

52111.37, 52111.38,

52111.39, 52111.40,

52111.41, 52111.42,

52111.43, 52111.44,

52111.45, 52111.46,

52111.47, 52111.48,

52111.49, 52111.50,

52111.51, 52111.52,

52111.53, 52112.01,

52112.02, 52112.03,

52112.04, 52112.05,
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52112.06, 52112.07,

52112.08, 52112.09,

52112.10, 52112.11,

52112.12, 52112.13,

52112.14, 52112.15,

52112.16, 52112.17,

52112.18, 52112.19,

52112.20, 52112.21,

52112.22, 52112.23,

52112.24, 52112.25,

52112.26, 52112.27,

52112.28, 52112.29,

52112.30, 52112.31,

52112.32, 52112.33,

52112.34, 52112.35,

52112.36, 52112.37,

52112.38, 52112.39,

52112.40, 52112.41,

52112.42, 52112.43,

52112.44, 52112.45,

52112.46, 52112.47,

52112.48,49, 52112.50,

52112.51, 52112.52,

52112.53, 52191.01,

52192.01

622 Jasa perdagangan eceran, di toko khusus

Kelompok ini mencakup:
 - Jasa penjualan eceran di toko khusus yang menjual barang baru atau bekas dimana bantuan disediakan oleh staf penjualan atau pemiliki toko  kepada
pelanggan

6221 Jasa perdagangan eceran bahan mentah pertanian dan binatang hidup, di toko khusus

47211

47212

47754

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 011 (sereal)  

62211 Jasa perdagangan eceran padi-padian, biji-bijian dan buah-buahan

penghasil minyak, bibit tanaman dan pakan ternak di toko khusus

52211.01, 52211.02,

52211.03, 52211.04,

52211.99, 52219.01,

52219.02, 52219.03,

52219.04, 52219.08,
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  * barang kelompok 014 (minyak sayur dan buah berminyak) 
  * barang kelompok 015 (akar dan umbi-umbian dengan  kandungan pati atau
inulin tinngi yang dapat dimakan) 
  * barang kelompok 016 (tanaman stimulan dan rempah-rempah)  
  * barang kelompok 017 (sayuran kacang-kacangan dan polong-polongan
yang kering) 
  * barang kelompok 018 (tanaman gula) 
  * barang kelas 0191 (produk pakan) 
  * barang kelas 0192 (tanaman serat) 
  * barang kelas 0194 (biji bit selain biji  bit gula) dan biji dari tanaman pakan
ternak
  * barang kelompok 233 (produk yang digunakan untuk makanan hewan)

52219.13, 52219.18,

52228.01, 52228.02,

52228.03, 52228.04,

52228.05, 52228.06,

52228.07, 52228.08,

52228.99

47219

47761

47762

47764

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0193 (tanaman dan bagian tanaman yang digunakan
terutama untuk wewangian, farmasi atau insektisida, fungisida atau tujuan
sejenis) 
  * barang kelas 0196 (tanaman hidup; bunga potong dan kuncup bunga; bibit
bunga)

62212 Jasa perdagangan eceran bunga dan tanaman di toko khusus 52216.01, 52219.18

47219n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0197 (tembakau bukan olahan)

62213 Jasa perdagangan eceran tembakau bukan olahan di toko khusus 52219.13

47751

47752

47753

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 021 (binatang hidup) 
  * barang kelas 0411 (ikan hidup)

62214 Jasa perdagangan eceran binatang hidup, termasuk binatang peliharaan

di toko khusus

52214.01, 52214.02,

52214.05, 52215.01,

52219.11, 52219.12,

52219.99

47214n/a

Subkelas ini meliputi: 

62215 Jasa perdagangan eceran jangat, kulit binatang dan kulit yang disamak

di toko khusus

52389.01

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 200978

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0295 (jangat, kulit dan kulit berbulu mentah)

47216

47219

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0195 (karet alam dalam bentuk dasar atau dalam pelat,
lembaran atau strip) 
  * barang kelas 0199 (bahan mentah nabati lain, ytdl) 
  * barang kelompok 022 (susu  segar) 
  * barang kelompok 023 (telur ayam atau unggas lainnya, segar) 
  * barang kelompok 024 (bahan reproduksi hewan) 
  * barang kelas 0291 (madu alam) 
  * barang kelas 0292 (bekicot/siput, segar, dingin, beku, kering, asin atau
dalam air garam, kecuali siput laut) 
  * barang kelas 0293 (produk hewani yang dapat dimakan,  ytdl) 
  * barang kelas 0294 (bahan mentah hewani  yang digunakan dalam tekstil) 
  * barang kelas 0296 ( spermaceti dan malam/lilin serangga, baik dimurnikan
maupun tidak atau  berwarna) 
  * barang kelompok 032 (hasil hutan bukan kayu)

62219 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan mentah hasil pertanian, ytdl di

toko khusus

52214.03, 52214.04,

52214.98, 52219.06,

52219.07, 52219.09,

52219.10, 52219.14,

52219.15, 52219.99,

52229.98

6222 Jasa perdagangan eceran makanan, minuman dan tembakau, di toko khusus

47212

47213

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 012 (sayuran)  
  * barang kelompok 013 (buah dan kacang-kacangan) 
  * barang kelompok 213 (sayuran, polong-polongan, dan kentang olahan dan
diawetkan) 
  * barang kelompok 214 (buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah
dan diawetkan)

62221 Jasa perdagangan eceran buah dan sayuran di toko khusus 52211.03, 52212.01,

52213.01, 52229.01,

52229.02, 52229.03,

52229.04

47214n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 

62222 Jasa perdagangan eceran produk susu, telur dan minyak dan lemak yang

dapat dimakan di toko khusus

52229.98
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  * barang kelompok 215 (minyak dan lemak  hewani dan nabati) 
  * barang kelompok 217 (bungkil dan sisa lain yang dihasilkan dari ekstraksi
minyak atau lemak nabati; tepung dan tepung kasar dari biji atau buah
penghasil minyak, kecuali mustard; lilin nabati, kecuali trigliserida; degras,
sisa yang dihasilkan dari zat lemak untuk pengobatan atau lilin hewani atau
nabati) 
  * barang kelompok 221 (susu cair olahan dan krim) 
  * barang kelompok 222 (produk susu lainnya) 
  * barang kelompok 223 (telur, diawetkan atau dimasak)

47245n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 211 (daging dan produk olahan daging)

62223 Jasa perdagangan eceran daging, daging unggas dan daging binatang

buruan di toko khusus

-

47245n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0412 (ikan, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 042 (krustasea, tidak beku, kerang, moluska dan
invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 049 (tanaman dan hewan air lain) 
  * barang kelompok 212 (ikan, krustasea, moluska dan invertebrata air
lainnya olahan dan diawetkan)

62224 Jasa perdagangan eceran ikan dan makanan laut lainnya di toko khusus 52215.01, 52215.02,

52215.03, 52215.04,

52225.01

47242

47243

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 234 (produk roti) 
  * barang kelompok 235 (gula) 
  * barang kelompok 236 (kakao, coklat dan kembang gula)

62225 Jasa perdagangan eceran produk roti, gula dan olahannya di toko

khusus

52222.01, 52223.01,

52229.09

47221

47222

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 241 (etil alkohol;  spirits,  liquors dan minuman beralkohol

62226 Jasa perdagangan eceran minuman di toko khusus 52226.01, 52226.02,

52226.03, 52226.04,

52226.05
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lainnya) 
  * barang kelompok 242 (anggur) 
  * barang kelompok 243 (minuman keras malt dan malt) 
  * barang kelompok 244 (minuman ringan; air mineral botol)

47243n/a

Subkelas ini meliputi:
 - Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
   * barang kelas 2391 (kopi dan teh) 
   * barang kelas 2392 (rempah-rempah dan aromatik, diolah)

62227 Jasa perdagangan eceran kopi, teh dan rempah-rempah di toko khusus 52219.13, 52219.14,

52219.15, 52219.16,

52223.02

47230n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 250 (produk tembakau)

62228 Jasa perdagangan eceran produk tembakau di toko khusus 52227.01, 52227.02,

52227.03, 52227.04,

52227.05, 52227.06

47241

47249

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 231 (produk padi-padian giling) 
  * barang kelompok 232 (pati dan produk pati, glukosa dan sejenisnya serta
sirupnya ytdl) 
  * barang kelompok 237 (makaroni, mie, tepung couscous dan produk
serupa) 
  * barang kelas 2399 (produk makanan lainnya)

62229 Jasa perdagangan eceran produk makanan ytdl di toko khusus 52221.01, 52224.01,

52224.02, 52224.03,

52224.04, 52229.05,

52229.06, 52229.07,

52229.08, 52229.98

6223 Jasa perdagangan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki di toko khusus

47511

47513

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 261 (serat tekstil  alami siap untuk pemintalan) 
  * barang kelompok 262 ( serat stapel tekstil buatan yang diproses untuk
pemintalan) 
  * barang kelompok 263 (benang tekstil dan benang dari serat alami) 
  * barang kelompok 264 (benang tekstil dan benang dari filamen atau serat
stapel buatan) 
  * barang kelompok 265 (kain tenunan kecuali kain khusus, dari serat alami

62231 Jasa perdagangan eceran benang dan kain (barang hasil tenunan,

rajutan atau kaitan) di toko khusus

52219.17, 52321.01,

52321.02, 52321.03,

52321.04, 52321.05,

52321.06, 52321.07,

52321.08, 52324.03,

52324.04, 52324.05
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selain dari kapas) 
  * barang kelompok 266 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas) 
  * barang kelompok 267 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen
buatan dan serat staple) 
  * barang kelompok 268 (kain khusus) 
  * barang kelompok 281 (kain rajutan atau kaitan)

47512

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 271 (barang jadi dari tekstil) 
  * barang kelompok 273 (benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang
sejenis (termasuk jaring) 
  * barang kelompok 279 (tekstil ytdl)

62232 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan linen rumah tangga, gorden,

gorden jaring dan aneka barang rumah tangga dari bahan tekstil di toko

khusus

52321.06, 52324.06,

52329.01, 52329.02,

52329.03, 52329.04,

52329.05, 52329.06,

52329.08, 52329.09

47711

47713

47742

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 282 (pakaian, kecuali pakaian berbulu) 
  * barang kelas 2832 (barang untuk  pakaian, aksesori pakaian dan barang
lainnya dari kulit berbulu, kecuali tutup kepala) 
  * barang kelas 2833 (bulu tiruan dan barang bulu tiruan, kecuali tutup
kepala)

62233 Jasa perdagangan eceran pakaian, barang-barang dari bulu binatang

dan aksesori pakaian di toko khusus

52322.01, 52322.02,

52324.01, 52329.07,

52402.01

47712

47742

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 293 (alas kaki, dengan sol luar dan bagian atasnya dari
karet atau plastik, atau dengan bagian atasnya dari kulit atau bahan tekstil,
selain sepatu olahraga, sepatu dengan pelindung  jari dari logam dan alas
kaki khusus lainnya) 
  * barang kelompok 294 (sepatu olahraga, kecuali sepatu skating) 
  * barang kelompok 295 (alas kaki lainnya, kecuali sepatu asbes, alas kaki
ortopedi dan sepatu skating) 

62234 Jasa perdagangan eceran alas kaki di toko khusus 52323.01, 52323.02
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  * barang kelompok 296 (bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas,
bantalan tumit dan barang sejenisnya; pelindung kaki, pembalut kaki dan
barang sejenisnya, serta bagiannya)

6224 Jasa perdagangan eceran peralatan, barang-barang dan perlengkapan rumah tangga, di toko khusus

47591

47741

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 381 (perabotan rumah tangga), kecuali subkelas 38111
dan kelas 3812

62241 Jasa perdagangan eceran furnitur/perabot rumah tangga di toko khusus 52331.01, 52331.02,

52331.03, 52331.04,

52331.05, 52401.01,

52406.01

47412

47420

47620

47744

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 4721 (perlengkapan pemancar untuk penyiaran radio atau
televisi, baik tergabung maupun tidak dengan peralatan penerima atau
dengan peralatan perekam suara; kamera televisi, kamera digital dan  kamera
perekam video) 
  * barang kelompok 473 (penerima  siaran radio dan televisi; peralatan untuk
merekam dan mereproduksi audio dan video, mikrofon, pengeras suara,
amplifier, dll) 
  * barang kelompok 474 (bagian untuk barang  kelas 4721-4733 dan 4822) 
  * barang kelompok 476 (cakram, pita dan media lainnya yang berisi hasil
rekaman audio dan video)

62242 Jasa perdagangan eceran perlengkapan radio dan televisi serta cakram

dan pita hasil rekamam audio dan video di toko khusus

52332.01, 52404.01

47592

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdaganga eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 465 (filamen listrik atau lampu discharge, lampu busur,
peralatan  penerangan; dan bagiannya)

62243 Jasa perdagangan eceran barang-barang untuk penerangan di toko

khusus

52333.02

47592

47593

47741

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 448 (peralatan rumah tangga dan bagiannya)

62244 Jasa perdagangan eceran peralatan rumah tangga di toko khusus 52333.01
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47594

47596

47599

47746

47749

47789

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 3694 (perangkat makan, dapur, peralatan rumah tangga
lainnya dan peralatan toilet, dari plastik) 
  * barang kelas 3719 (barang lainnya dari kaca)  
  * barang kelas 4291 (produk logam rumah tangga)

62245 Jasa perdagangan eceran bermacam-macam perkakas rumah tangga ,

alat-alat pemotong, barang-barang dari tembikar, barang-barang dari

kaca, pecah belah dari porselen dan tanah di toko khusus

52334.01, 52335.01,

52336.01, 52336.02,

52336.03, 52337.01,

52337.02, 52337.03,

52339.01, 52390.11

47595

47599

47749

47781

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 319 (produk lainnya dari kayu; barang gabus, bahan
anyaman dan jerami)

62246 Jasa perdagangan eceran barang anyaman, barang-barang untuk

penyumbat, perlengkapan kandang dan barang-barang yang terbuat dari

kayu lainnya di toko khusus

52339.01, 52381.01

6225 Jasa perdagangan eceran barang-barang konsumen lainnya, di toko khusus

47611

47612

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 322 (buku, cetakan) 
* barang kelompok 323 (koran dan majalah, harian, cetakan) 
* barang kelompok 324 (koran dan majalah, selain harian, cetakan) 
* barang kelompok 325 (peta cetakan; musik, cetakan atau dalam bentuk
manuskrip; kartu pos, kartu ucapan, gambar dan sketsa) 
* barang kelompok 326 (perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat saham,
brosur dan selebaran, bahan iklan dan barang cetak lainnya) 
* barang kelompok 327 (buku daftar, buku rekening, buku catatan, kertas
surat, buku harian dan barang yang sejenis, blotting-pad, binder, penyimpan
berkas, formulir dan alat tulis lainnya, dari kertas atau kertas karton)

62251 Jasa perdagangan eceran buku, koran, majalah dan alat-alat tulis di toko

khusus

52362.01, 52363.01,

52363.02, 52363.03,

52363.04

47731

47732

n/a62252 Jasa perdagangan eceran peralatan untuk fotografi, optik dan presisi di

toko khusus

52325.01, 52366.01,

52367.01, 52390.10
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47733

47749Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 482 (instrumen dan peralatan untuk pengukuran,
pemeriksaan, pengujian, navigasi dan tujuan lain, kecuali instrumen optik;
peralatan proses kontrol industri; bagian dan perlengkapannya) 
  * barang kelompok 483 (instrumen optik dan peralatan fotografi, dan bagian
serta perlengkapannya)

47640

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 385 (permainan dan mainan)

62253 Jasa perdagangan eceran alat permainan dan mainan di toko khusus 52385.01

47734

47735

47743

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 382 (perhiasan dan barang yang terkait) 
  * barang kelompok 484 (jam tangan dan jam, serta bagiannya)

62254 Jasa perdagangan eceran jam tangan, jam dinding dan perhiasan di toko

khusus

52326.01, 52326.02,

52326.03, 52327.01,

52403.01

47630

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 384 (alat-alat olahraga) 
  * barang kelompok 494 (perahu olahraga dan wisata)  
  * barang subkelas 49921 (sepeda dan sepeda lain, tidak bermotor)

62255 Jasa perdagangan eceran alat-alat olah raga (termasuk sepeda) di toko

khusus

52364.01, 52374.01

47736

47743

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 2831 (kulit berbulu disamak atau diolah) 
  * barang kelompok 291 (kulit disamak atau diolah; kulit komposisi) 
  * barang kelompok 292 (koper, tas tangan dan sejenisnya; pelana dan
pakaian kuda; barang lainnya dari kulit)

62256 Jasa perdagangan eceran barang-barang yang terbuat dari kulit dan

aksesori perjalanan di toko khusus

52328.01, 52382.01,

52382.02, 52389.01,

52390.03
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45302

47597

47739

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 361 (ban luar dan ban dalam karet) 
  * barang kelompok 383 (instrumen musik) 
  * barang kelompok 464 (akumulator, sel primer dan baterai primer, serta
bagiannya)

62259 Jasa perdagangan eceran berbagai barang konsumen ytdl di toko

khusus

50302.01, 50402.02,

52365.01, 52365.02,

52390.07

6226 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan dan perangkat keras konstruksi (bangunan), di toko khusus

47521

47522

47523

47524

47528

47745

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 314 (papan dan panel) 
  * barang kelompok 315 (lembaran veneer; lembaran kayu lapis; kayu dari
bubuk kayu dipadatkan) 
  * barang kelompok 316 ( produk pertukangan dan bahan bangunan rumah
dari kayu (termasuk panel kayu seluler, parket panel rakitan, atap sirap dan
shake)) 
  * barang kelas 3695 (perangkat bangunan dari plastik ytdl) 
  * barang kelas 3696 (bagian ytdl dari lampu, alat kelengkapan penerangan,
tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, dari plastik) 
  * barang kelas 3711 (kaca tidak dikerjakan, kaca datar dan kaca ditekan atau
dibentuk untuk konstruksi; cermin kaca) 
  * barang kelas 3712 (serat kaca dan barang daripadanya, kecuali kain
tenunan) 
  * barang kelas 3731 (batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari
tanah mengandung silika)
  * barang kelas 3732 (batu bata, blok, ubin dan  barang konstruksi  keramik
tahan panas/refraktori sejenis lainnya, selain dari tanah mengandung silika) 
  * barang kelas 3733 (semen, mortar, beton dan komposisi sejenisnya ytd
yang tahan api/refraktori) 
  * barang kelas 3734 (produk refraktori belum dibakar; barang keramik
refraktori lainnya) 
  * barang kelas 3735 (batu bata keramik bangunan, blok lantai, ubin

62261 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan konstruksi (bangunan) dan kaca

datar di toko khusus

52341.01, 52342.01,

52343.01, 52344.01,

52344.02, 52344.03,

52345.01, 52346.01,

52347.01, 52349.01
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penopang atau pengisi, genteng atap, kepala cerobong asap (chimney-pot),
tudung (cowls), saluran cerobong, ornamen arsitektur dan barang konstruksi
lainnya dari  keramik yang tidak tahan api) 
  * barang kelas 3737 (bendera dan ubin keramik, ubin perapian atau ubin
dinding; kubus mosaik keramik dan sejenisnya) 
  * barang kelompok 374 (semen, kapur dan plester) 
  * barang kelompok 375 (barang beton, semen dan plester) 
  * barang kelompok 376 (batu monumental atau bangunan dan barang
daripadanya)

47525

47745

n/a

Subkelas ini meliputi:
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
   * barang kelas 3693 (bak mandi, wastafel, panci  toilet dan penutupnya,
tangki air penyiram dan peralatan saniter sejenisnya, dari plastik) 
   * barang kelas 3721 (bak cuci, bak mandi, panci air toilet, tangki air
penyiram dan perlengkapan saniter sejenis dari keramik) 
   * barang kelas 3736 (pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari
keramik yang tidak tahan api)

62262 Jasa perdagangan eceran perkakas, peralatan tetap dan peralatan

kebersihan yang terbuat dari keramik di toko khusus

52346.01, 52349.01,

52405.01

47530

47745

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 272 (karpet dan penutup lantai tekstil lainnya) 
  * barang subkelas 32194 (wallpaper dan penutup dinding sejenisnya;  kertas
transparans jendela) 
  * barang kelas 3691 (penutup lantai dari plastik, dalam gulungan atau dalam
bentuk ubin;  penutup dinding atau langit-langit dari plastik)

62263 Jasa perdagangan eceran kertas dinding dan penutup lantai di toko

khusus

52349.01, 52361.03

47527

47745

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 351 (cat dan pernis serta produk terkait; pewarna untuk
seni; tinta)

62264 Jasa perdagangan eceran cat, pernis dan lak pernis di toko khusus 52348.01
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47529

47745

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
 * barang kelas 4292 (perkakas tangan termasuk perkakas tangan dari jenis
yang digunakan dalam pertanian, hortikultura atau kehutanan, gergaji tangan,
kikir, tang dan gunting pemotong logam, kunci pas dioperasikan dengan
tangan, pukulan-lampu dan klem; perkakas yang dapat dipertukarkan untuk
perkakas tangan atau untuk peralatan mesin, termasuk cetakan (dies) untuk
mencetak atau mengekstrusi logam, dan pengeboran  batu atau alat
pengeboran bumi; pisau untuk mesin; pelat, batang, tips dan sejenisnya untuk
perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam disinter atau sermet) 
  * barang kelompok 442 (mesin perkakas dan bagian serta perlengkapannya)

62265 Jasa perdagangan eceran perangkat keras dan perkakas tangan di toko

khusus

52373.02, 52390.01,

52390.02

6227 Jasa perdagangan eceran produk kimia dan farmasi di toko khusus

47721

47727

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 341 (kimia dasar organik) 
  * barang kelompok 342 (kimia dasar anorganik dasar, ytdl)  
  * barang kelompok 343 ( ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan
turunannya; bahan pewarna ytdl) 
  * barang kelompok 344 (produk mineral alami aktif, jelaga hewani; minyak
tall; minyak terpenia dihasilkan oleh pengolahan kayu jenis konifera/cemara
hutan; dipentene mentah; alinea-cymene mentah, minyak cemara; asam rosin
dan asam damar, dan turunannya; spirit rosin dan minyak rosin, rum gum, ter
kayu;  minyak ter kayu, kreosot  kayu, nafta kayu; pek nabati; pek bir) 
  * barang kelompok 345 (berbagai produk kimia dasar) 
  * barang kelompok 347 (plastik dalam bentuk dasar) 
  * barang kelompok 348 (karet sintetik dan faktis berasal dari minyak, dan
campurannya dengan karet alam dan getah alam sejenisnya, dalam bentuk
asal atau dalam pelat, lembaran atau strip) 
  *  barang kelompok 354 (produk kimia ytdl)
  *  barang kelompok 355 (serat buatan)

62271 Jasa perdagangan eceran bahan kimia industri dasar dan damar sintesis

di toko khusus

52311.01, 52311.02,

52319.02
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47721

47763

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 346 (pupuk dan pestisida)

62272 Jasa perdagangan eceran pupuk dan produk kimia untuk pertanian di

toko khusus

52316.01, 52316.02,

52319.01

47722

47723

47724

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 352 (produk farmasi)

62273 Jasa perdagangan eceran produk-produk farmasi di toko khusus 52312.01, 52313.01,

52314.01, 52318.01

47726n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 481 (peralatan medis dan bedah dan peralatan ortopedi)

62274 Jasa perdagangan eceran barang-barang yang berhubungan dengan

pengobatan dan ortopedi di toko khusus

52317.01, 52317.02,

52317.03, 52390.09

47725

47729

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan:
  *  barang kelas 3532 (sabun dan deterjen, parfum dan preparat rias)

62275 Jasa perdagangan eceran barang parfum, barang kosmetik dan sabun

mandi di toko khusus

52315.01, 52390.04

47729n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelas 3531 (bahan aktif permukaan organik, kecuali sabun) 
  * barang kelas 3533 (preparat pembersihan dan polishing)

62276 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan untuk pembersih di toko khusus 52390.04

6228 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin, peralatan dan suku cadang di toko khusus

45103

45104

45302

45403

45404

45406

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 491 (kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer, bagian
dan perlengkapannya) 
  * barang kelompok 492 (badan (coachwork) untuk kendaraan bermotor;
trailer dan semi trailer; bagian dan aksesorisnya)

62281 Jasa perdagangan eceran kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil

salju, dan suku cadang dan aksesori ybdi di toko khusus

50102.01, 50102.02,

50102.03, 50102.04,

50302.01, 50302.02,

50402.01, 50402.02,

50402.03, 52390.06
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47749

47794

47795

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 493 (kapal) 
  * barang kelompok 495 (lokomotif kereta api dan trem dan rolling stock, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 496 (pesawat dan pesawat ruang angkasa, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 499 (alat transportasi lain dan bagiannya), kecuali
subkelas 49921

62282 Jasa perdagangan eceran alat transportasi lainnya kecuali sepeda di

toko khusus

52374.01, 52374.02

47415

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang subkelas 38111 (kursi, terutama dengan rangka logam) 
  * barang kelas 3812 (furnitur lainnya, dari jenis yang digunakan di kantor)  
  * barang kelompok 451 (mesin kantor dan mesin akuntansi, dan bagian serta
perlengkapannya)

62283 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin kantor dan peralatan kantor

termasuk mebel kantor di toko khusus

52368.01, 52368.02

47411

47413

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 452 (mesin komputasi dan bagian serta
perlengkapannya) 
  * barang kelompok 478 (paket perangkat lunak)

62284 Jasa perdagangan eceran komputer dan paket perangkat lunak di toko

khusus

52368.01, 52368.02

47414

47749

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 471 (katup dan tabung elektronik, komponen elektronik;
bagiannya) 
  * barang kelas 4722 ( perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan

62285 Jasa perdagangan eceran perlengkapan elektronik dan telekomunikasi

serta suku cadangnya di toko khusus

52390.07
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seluler atau untuk jaringan nirkabel lainnya; peralatan lainnya untuk transmisi
atau penerimaan suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau nirkabel (seperti lokal atau wide area
network)) 
  * barang kelompok 475 (disc, kaset, media penyimpanan  solid-state
non-volatile dan media lainnya, tidak direkam) 
  * barang kelompok 479 (kartu dengan strip magnetik atau chip)

47749

47791

47796

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 441 (mesin pertanian atau kehutanan dan bagiannya)

62286 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin dan perlengkapan pertanian,

rerumputan, dan perkebunan, termasuk traktor di toko khusus

52371.01, 52390.01

47749

47793

47797

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 444 (mesin untuk penambangan, penggalian dan
konstruksi, serta bagiannya)

62287 Jasa perdagangan eceran peralatan dan mesin-mesin pertambangan,

konstruksi dan teknik sipil di toko khusus

-

47749

47792

47793

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 328 ( jenis composed, preparat pelat atau silinder
cetakan, batu litograf impressed atau media impressed lainnya yang
digunakan dalam pencetakan) 
  * barang kelompok 443 (mesin untuk metalurgi dan bagiannya) 
  * barang kelompok 445 (mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan
tembakau, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 446 (mesin untuk produksi tekstil, pakaian dan kulit, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 449 (mesin untuk tujuan khusus lainnya dan  bagiannya)

62288 Jasa perdagangan eceran mesin dan peralatan khusus industri lainnya

dan suku cadang ybdi di toko khusus

52372.01, 52373.03

47739

47749

n/a62289 Jasa perdagangan eceran perlengkapan dan mesin-mesin lainnya ytdl di

toko khusus

52373.01, 52373.04,

52373.05
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47793

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 431 (mesin dan turbin serta bagiannya) 
  * barang kelompok 432 (pompa, kompresor, mesin tenaga hidrolik dan
pneumatik, dan katup, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 433 (bearing, roda gigi, gearing dan elemen driving, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 434 (oven dan tungku pembakar serta bagiannya) 
  * barang kelompok 435 (peralatan pengangkat dan pemindah serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 439 (mesin keperluan umum lainnya dan bagiannya) 
  * barang kelompok 447 (senjata dan amunisi serta  bagiannya) 
  * barang kelompok 461 (motor listrik, generator dan transformator, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 462 (peralatan distribusi dan kontrol listrik, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 469 (peralatan listrik lainnya dan bagiannya)

6229 Jasa perdagangan eceran produk lainnya di toko khusus

47301

47302

47303

47771

47772

47779

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 110 (batubara dan lignit; gambut) 
  * barang kelompok 120 (minyak mentah dan gas alam) 
  * barang kelompok 172 (gas batubara, gas air, gas produser dan gas yang
serupa, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya) 
  * barang kelompok 311 (kayu, gergajian atau potongan memanjang, diiris
atau dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 mm;  bantalan kereta api atau trem
dari kayu, tidak diresapi) 
  * barang kelompok 312 (kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau
permukaannya; wol kayu; tepung kayu; kepingan atau partikel kayu) 
  * barang kelompok 331 (kokas dan semi kokas dari batubara-, dari lignit atau
gambut; karbon retort) 
  * barang kelompok 337 (elemen bahan bakar (cartridge), untuk atau dari
reaktor nuklir)

62291 Jasa perdagangan eceran bahan bakar padat, cair dan gas dan produk

ybdi di toko khusus

50500.01, 50500.02,

52351.01, 52352.01,

52353.01, 52359.01
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47739n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 130 (bijih uranium dan thorium  serta konsentratnya) 
  * barang kelompok 141 (bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi
panggang) 
  * barang kelompok 142 (bijih logam bukan besi dan konsentratnya selain
bijih uranium atau thorium dan konsentratnya) 
  * barang kelompok 411 (besi dan baja dasar) 
  * barang kelompok 412 (produk dari baja) 
  * barang kelompok 413 (logam mulia dasar dan logam dilapisi dengan logam
mulia) 
  * barang kelompok 414 (tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng
dan timah, tidak ditempa) 
  * barang kelompok 415 (produk setengah jadi dari tembaga, nikel,
aluminium, timah, seng dan timah atau paduannya) 
  * barang kelompok 416 (logam bukan besi lainnya dan barangpadanya
termasuk sisa dan skrap; sermet dan barangpadanya; abu dan residu (kecuali
dari pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau senyawa logam)

62292 Jasa perdagangan eceran bijih logam dan logam dalam bentuk dasar di

toko khusus

52390.05

47526n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 031 (kayu dalam bentuk kasar) 
  * barang kelompok 313 (kayu dalam bentuk kasar, termasuk kayu di awetkan
dengan diberi cat, zat pewarna, kreosot atau pengawet lainnya; bantalan
kereta api atau trem dari kayu, diresapi)

62293 Jasa perdagangan eceran kayu dalam bentuk kasar di toko khusus 52219.05

47650n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 321 (bubur kertas, kertas dan karton), kecuali barang
dalam subkelas 32194

62294 Jasa perdagangan eceran kertas dan papan kertas di toko khusus 52361.01, 52361.02,

52361.03

47749n/a

Subkelas ini meliputi: 

62295 Jasa perdagangan eceran limbah dan hasil sisaan dan bahan untuk daur

ulang di toko khusus

52382.02
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- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 391 (limbah dari industri makanan dan tembakau) 
  * barang kelompok 392 (limbah atau  sisaan bukan logam) 
  * barang kelompok 393 (limbah atau sisaan logam) 
  * barang kelompok 399 (limbah dan sisaan lainnya)

47721

47737

47782

47783

47784

47785

47789

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran di toko khusus yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 151 (batu bangunan dan monumen) 
  * barang kelompok 152 (gypsum, anhidrit,  batu kapur fluks, batu kapur dan
batu berkapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau
semen) 
  * barang kelompok 153 (pasir, kerikil, batu pecah atau hancur, aspal alam
dan aspal) 
  * barang kelompok 154 (tanah liat) 
  * barang kelompok 161 (mineral/bahan kimia dan pupuk) 
  * barang kelompok 162 (garam dan sodium klorida murni; air laut) 
  * barang kelompok 163 (batu mulia dan semi mulia, batu apung, batu asah;
alami abrasive; mineral lainnya) 
  * barang kelompok 216 (linter kapas) 
  * barang kelompok 317 (wadah kemasan, kotak, peti, drum dan kemasan
semacam itu, dari kayu; drum dari kayu untuk kabel; palet, palet kotak dan
papan untuk muatan lainnya, dari kayu; tahang, tong, bejana, pasu dan
produk lainnya serta bagiannya, dari kayu (termasuk tongkat)) 
  * barang kelompok 332 (ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah
gemuk, dan ter mineral lainnya) 
  * barang kelompok 333 (minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari
bahan bitumen, selain mentah; preparat ytdl yang mengandung 70% atau
lebih dari minyak, minyak tersebut menjadi unsur dasar dari olahan) 
   * barang kelompok 334 (gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kecuali
gas alam) 
  * barang kelompok 335 (jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum
mikro-kristal, malam slack, ozokerite, malam lignit, malam gambut, malam
mineral lainnya, dan produk sejenis; kokas petroleum, bitumen petroleum dan
residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak diperoleh dari mineral

62299 Jasa perdagangan eceran di toko khusus untuk barang tambang bukan

logam dan barang-barang lainnya ytdl

52319.02, 52341.01,

52342.01, 52349.01,

52349.02, 52383.01,

52384.01, 52386.01,

52389.02, 52390.12,

52406.01, 52409.00
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mengandung bitumen) 
  * barang kelompok 336 (elemen radioaktif dan isotop sertasenyawanya;
paduan, dispersi, produk keramik dan campuran yang mengandung
unsur-unsur, isotop atau senyawanya; residu radioaktif) 
  * barang kelompok 362 (produk karet lainnya) 
  * barang kelompok 363 (semi-manufaktur dari plastik) 
  * barang kelompok 364 (produk kemasan dari plastik) 
  * barang kelas 3692 (pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih
lainnya berperekat, dari plastik)
  * barang kelas 3697 (tutup kepala pengaman; tutup kepala lainnya dari karet
atau plastik)
  * barang kelas 3698 (alat kelengkapan pengisolasi listrik dari plastik) 
  * barang kelas 3699 (barang plastik ytdl) 
  * barang kelas 3729 (barang keramik yang tidak berstruktur lainnya) 
  * barang kelompok 379 (produk mineral bukan logam lainnya ytdl) 
  * barang kelompok 386 (komedi putar, ayunan, galeri tembak dan
permainan taman hiburan lainnya) 
  * barang kelompok 387 (bangunan prepabrikasi) 
  * barang kelompok 389 (barang hasi industri pengolahan ytdl)
  * barang kelompok 421 (produk logam struktural dan bagiannya) 
  * barang kelompok 422 (tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau
aluminium) 
  * barang kelompok 423 (generator uap, (kecuali ketel pemanas sentral) dan
bagiannya) 
  * barang kelas 4299 (barang logam lainnya) 
  * barang kelompok 463 (kawat dan kabel terisolasi; kabel serat optik)

623 Jasa perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet

Kelompok ini mencakup: 
- Jasa penjualan dengan email, katalog atau internet oleh toko yang menerima pesanan barang baru melalui surat, telepon, e-mail, dll, kemudian
mengirimkan produk ke pelanggan

6231 Jasa perdagangan eceran bahan mentah pertanian dan binatang hidup dengan pemesanan lewat pos atau internet

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 

62311 Jasa perdagangan eceran padi-padian, biji-bijian dan buah-buahan

penghasil minyak, bibit tanaman dan pakan ternak dengan pemesanan

lewat pos atau internet

52510.00
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- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 011 (sereal)  
  * barang kelompok 014 (minyak sayur dan buah berminyak) 
  * barang kelompok 015 (akar dan umbi-umbian dengan  kandungan pati atau
inulin tinngi yang dapat dimakan) 
  * barang kelompok 016 (tanaman stimulan dan rempah-rempah)  
  * barang kelompok 017 (sayuran kacang-kacangan dan polong-polongan
yang kering) 
  * barang kelompok 018 (tanaman gula) 
  * barang kelas 0191 (produk pakan) 
  * barang kelas 0192 (tanaman serat) 
  * barang kelas 0194 (biji bit selain biji  bit gula) dan biji dari tanaman pakan
ternak
  * barang kelompok 233 (produk yang digunakan untuk makanan hewan)

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 0193 (tanaman dan bagian tanaman yang digunakan
terutama untuk wewangian, farmasi atau insektisida, fungisida atau tujuan
sejenis) 
  * barang kelas 0196 (tanaman hidup; bunga potong dan kuncup bunga; bibit
bunga)

62312 Jasa perdagangan eceran bunga dan tanaman dengan pemesanan lewat

pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 0197 (tembakau bukan olahan)

62313 Jasa perdagangan eceran tembakau bukan olahan dengan pemesanan

lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang

62314 Jasa perdagangan eceran binatang hidup, termasuk binatang peliharaan

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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terkait dengan: 
  * barang kelompok 021 (binatang hidup) 
  * barang kelas 0411 (ikan hidup)

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 0295 (jangat, kulit dan kulit berbulu mentah)

62315 Jasa perdagangan eceran jangat, kulit binatang dan kulit yang disamak

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 0195 (karet alam dalam bentuk dasar atau dalam pelat,
lembaran atau strip) 
  * barang kelas 0199 (bahan mentah nabati lain, ytdl) 
  * barang kelompok 022 (susu segar) 
  * barang kelompok 023 (telur ayam atau uanggaslainnya, segar) 
  * barang kelompok 024 (bahan reproduksi hewan) 
  * barang kelas 0291 (madu alam) 
  * barang kelas 0292 (bekicot/siput, segar, dingin, beku, kering, asin atau
dalam air garam, kecuali siput laut) 
  * barang kelas 0293 (produk hewani yang dapat dimakan,  ytdl) 
  * barang kelas 0294 (bahan mentah hewani  yang digunakan dalam tekstil) 
  * barang kelas 0296 ( spermaceti dan malam/lilin serangga, baik dimurnikan
maupun tidak atau  berwarna) 
  * barang kelompok 032 (hasil hutan bukan kayu)

62319 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan mentah hasil pertanian, ytdl

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

6232 Jasa perdagangan eceran makanan, minuman dan tembakau dengan pemesanan lewat pos atau internet

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 012 (sayuran)  

62321 Jasa perdagangan eceran buah dan sayuran dengan pemesanan lewat

pos atau internet

52510.00
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  * barang kelompok 013 (buah dan kacang-kacangan) 
  * barang kelompok 213 (sayuran, polong-polongan, dan kentang olahan dan
diawetkan) 
  * barang kelompok 214 (buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah
dan diawetkan)

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 215 (minyak dan lemak  hewani dan nabati) 
  * barang kelompok 217 (bungkil dan sisa lain yang dihasilkan dari ekstraksi
minyak atau lemak nabati; tepung dan tepung kasar dari biji atau buah
penghasil minyak, kecuali mustard; lilin nabati, kecuali trigliserida; degras,
sisa yang dihasilkan dari zat lemak untuk pengobatan atau lilin hewani atau
nabati) 
  * barang kelompok 221 (susu cair olahan dan krim) 
  * barang kelompok 222 (produk susu lainnya) 
  * barang kelompok 223 (telur, diawetkan atau dimasak)

62322 Jasa perdagangan eceran produk susu, telur dan minyak dan lemak yang

dapat dimakan dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 211 (daging dan produk olahan daging)

62323 Jasa perdagangan eceran daging, daging unggas dan daging binatang

buruan dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 0412 (ikan, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 042 (krustasea, tidak beku, kerang, moluska dan
invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 049 (tanaman dan hewan air lain) 

62324 Jasa perdagangan eceran ikan dan makanan laut lainnya dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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  * barang kelompok 212 (ikan, krustasea, moluska dan invertebrata air
lainnya olahan dan diawetkan)

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 234 (produk roti) 
  * barang kelompok 235 (gula) 
  * barang kelompok 236 (kakao, coklat dan kembang gula)

62325 Jasa perdagangan eceran produk roti, gula dan olahannya dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 241 (etil alkohol;  spirits,  liquors dan minuman beralkohol
lainnya) 
  * barang kelompok 242 (anggur) 
  * barang kelompok 243 (minuman keras malt dan malt) 
  * barang kelompok 244 (minuman ringan; air mineral botol)

62326 Jasa perdagangan eceran minuman dengan pemesanan lewat pos atau

internet

52510.00

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi:
 - Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
   * barang kelas 2391 (kopi dan teh) 
   * barang kelas 2392 (rempah-rempah dan aromatik, diolah)

62327 Jasa perdagangan eceran kopi, teh dan rempah-rempah dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 250 (produk tembakau)

62328 Jasa perdagangan eceran produk tembakau dengan pemesanan lewat

pos atau internet

52510.00
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47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 231 (produk padi-padian giling) 
  * barang kelompok 232 (pati dan produk pati, glukosa dan sejenisnya serta
sirupnya ytdl) 
  * barang kelompok 237 (makaroni, mie, tepung couscous dan produk
serupa) 
  * barang kelas 2399 (produk makanan lainnya)

62329 Jasa perdagangan eceran produk makanan ytdl dengan pemesanan

lewat pos atau internet

52510.00

6233 Jasa perdagangan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki dengan pemesanan lewat pos atau internet

47912

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 261 (serat tekstil  alami siap untuk pemintalan) 
  * barang kelompok 262 ( serat stapel tekstil buatan yang diproses untuk
pemintalan) 
  * barang kelompok 263 (benang tekstil dan benang dari serat alami) 
  * barang kelompok 264 (benang tekstil dan benang dari filamen atau serat
stapel buatan) 
  * barang kelompok 265 (kain tenunan kecuali kain khusus, dari serat alami
selain dari kapas) 
  * barang kelompok 266 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas) 
  * barang kelompok 267 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen
buatan dan serat staple) 
  * barang kelompok 268 (kain khusus) 
  * barang kelompok 281 (kain rajutan atau kaitan)

62331 Jasa perdagangan eceran benang dan kain (barang hasil tenunan,

rajutan atau kaitan) dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47912

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang

62332 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan linen rumah tangga, gorden,

gorden jaring dan aneka barang rumah tangga dari bahan tekstil dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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terkait dengan: 
  * barang kelompok 271 (barang jadi dari tekstil) 
  * barang kelompok 273 (benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang
sejenis (termasuk jaring) 
  * barang kelompok 279 (tekstil ytdl.)

47912

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 282 (pakaian, kecuali pakaian berbulu) 
  * barang kelas 2832 (barang untuk  pakaian, aksesori pakaian dan barang
lainnya dari kulit berbulu, kecuali tutup kepala) 
  * barang kelas 2833 (bulu tiruan dan barang bulu tiruan, kecuali tutup
kepala)

62333 Jasa perdagangan eceran pakaian, barang-barang dari bulu binatang

dan aksesori pakaian dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47912

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 293 (alas kaki, dengan sol luar dan bagian atasnya dari
karet atau plastik, atau dengan bagian atasnya dari kulit atau bahan tekstil,
selain sepatu olahraga, sepatu dengan pelindung  jari dari logam dan alas
kaki khusus lainnya) 
  * barang kelompok 294 (sepatu olahraga, kecuali sepatu skating) 
  * barang kelompok 295 (alas kaki lainnya, kecuali sepatu asbes, alas kaki
ortopedi dan sepatu skating) 
  * barang kelompok 296 (bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas,
bantalan tumit dan barang sejenisnya; pelindung kaki, pembalut kaki dan
barang sejenisnya, serta bagiannya)

62334 Jasa perdagangan eceran alas kaki dengan pemesanan lewat pos atau

internet

52510.00

6234 Jasa perdagangan eceran peralatan, barang-barang dan perlengkapan rumah tangga dengan pemesanan lewat pos atau internet

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 

62341 Jasa perdagangan eceran furnitur/perabot rumah tangga dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 381 (perabotan rumah tangga), kecuali subkelas 38111
dan kelas 3812

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 4721 ( perlengkapan pemancar untuk penyiaran radio atau
televisi, baik tergabung maupun tidak dengan peralatan penerima atau
dengan peralatan perekam suara; kamera televisi, kamera digital dan  kamera
perekam video) 
  * barang kelompok 473 (penerima  siaran radio dan televisi; peralatan untuk
merekam dan mereproduksi audio dan video, mikrofon, pengeras suara,
amplifier, dll) 
  * barang kelompok 474 (bagian untuk barang  kelas 4721-4733 dan 4822) 
  * barang kelompok 476 (cakram, pita dan media lainnya yang berisi hasil
rekaman audio dan video)

62342 Jasa perdagangan eceran perlengkapan radio dan televisi serta cakram

dan pita hasil rekamam audio dan video dengan pemesanan lewat pos

atau internet

52510.00

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 465 (filamen listrik atau lampu discharge, lampu busur,
peralatan penerangan; dan bagiannya)

62343 Jasa perdagangan eceran barang-barang untuk penerangan dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 448 (peralatan rumah tangga dan bagiannya)

62344 Jasa perdagangan eceran peralatan rumah tangga dengan pemesanan

lewat pos atau internet

52510.00
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47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 3694 ( perangkat makan, peralatan dapur, peralatan rumah
tangga lainnya dan peralatan toilet, dari plastik) 
  * barang kelas 3719 (barang lainnya dari kaca)  
  * barang kelas 4291 (produk logam rumah tangga)

62345 Jasa perdagangan eceran bermacam-macam perkakas rumah tangga ,

alat-alat pemotong, barang-barang dari tembikar, barang-barang dari

kaca, pecah belah dari porselen dan tanah dengan pemesanan lewat pos

atau internet

52510.00

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 319 (produk lainnya dari kayu; barang gabus, bahan
anyaman dan jerami)

62346 Jasa perdagangan eceran barang anyaman, barang-barang untuk

penyumbat, perlengkapan kandang dan barang-barang yang terbuat dari

kayu lainnya dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

6235 Jasa perdagangan eceran barang-barang konsumen lainnya dengan pemesanan lewat pos atau internet

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 322 (buku, cetakan) 
* barang kelompok 323 (koran dan majalah, harian, cetakan) 
* barang kelompok 324 (koran dan majalah, selain harian, cetakan) 
* barang kelompok 325 (peta cetakan, musik cetakan atau dalam  bentuk
manuskrip; kartu pos, kartu ucapan, gambar dan sketsa) 
* barang kelompok 326 (perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat saham,
brosur dan selebaran, bahan iklan dan barang cetak lainnya) 
* barang kelompok 327 (buku daftar, buku rekening, buku catatan, kertas
surat, buku harian dan barang yang sejenis, blotting-pad, binder, penyimpan
berkas, formulir dan alat tulis lainnya, dari kertas atau kertas karton)

62351 Jasa perdagangan eceran buku, koran, majalah dan alat-alat tulis dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 482 (instrumen dan peralatan untuk pengukuran,
pemeriksaan, pengujian, navigasi dan tujuan lain, kecuali instrumen optik;
peralatan proses kontrol industri; bagian dan perlengkapannya) 
  * barang kelompok 483 (instrumen optik dan peralatan fotografi, dan bagian
serta perlengkapannya)

62352 Jasa perdagangan eceran peralatan untuk fotografi, optik dan presisi

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 385 (permainan dan mainan)

62353 Jasa perdagangan eceran alat permainan dan mainan dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 382 (perhiasan dan barang yang terkait) 
  * barang kelompok 484 (jam tangan dan jam, serta bagiannya)

62354 Jasa perdagangan eceran jam tangan, jam dinding dan perhiasan

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 384 (alat-alat olahraga) 
  * barang kelompok 494 (perahu olahraga dan wisata)  
  * barang subkelas 49921 (sepeda dan sepeda lain, tidak bermotor)

62355 Jasa perdagangan eceran alat-alat olah raga (termasuk sepeda) dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 

62356 Jasa perdagangan eceran barang-barang yang terbuat dari kulit dan

aksesori perjalanan dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 2831 (kulit berbulu disamak atau diolah) 
  * barang kelompok 291 (kulit disamak atau diolah; kulit komposisi) 
  * barang kelompok 292 (koper, tas tangan dan sejenisnya; pelana dan
pakaian kuda; barang lainnya dari kulit)

47913

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 361 (ban luar dan ban dalam karet) 
  * barang kelompok 383 (instrumen musik) 
  * barang kelompok 464 (akumulator, sel primer dan baterai primer, serta
bagiannya)

62359 Jasa perdagangan eceran berbagai barang konsumen ytdl dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

6236 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan dan perangkat keras konstruksi (bangunan) dengan pemesanan lewat pos atau internet

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 314 (papan dan panel) 
  * barang kelompok 315 (lembaran veneer; lembaran kayu lapis; kayu dari
bubuk kayu dipadatkan) 
  * barang kelompok 316 ( produk pertukangan dan bahan bangunan rumah
dari kayu (termasuk panel kayu seluler, parket panel rakitan, atap sirap dan
shake)) 
  * barang kelas 3695 (perangkat bangunan dari plastik ytdl) 
  * barang kelas 3696 (bagian ytdl dari lampu, alat kelengkapan penerangan,
tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, dari plastik) 
  * barang kelas 3711 (kaca tidak dikerjakan, kaca datar dan kaca ditekan atau
dibentuk untuk konstruksi; cermin kaca) 
  * barang kelas 3712 (serat kaca dan barang daripadanya, kecuali kain
tenunan) 
  * barang kelas 3731 (batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari

62361 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan konstruksi (bangunan) dan kaca

datar dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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tanah mengandung silika)
  * barang kelas 3732 (batu bata, blok, ubin dan  barang konstruksi  keramik
tahan panas/refraktori sejenis lainnya, selain dari tanah mengandung silika) 
  * barang kelas 3733 (semen, mortar, beton dan komposisi sejenisnya ytd
yang tahan api/refraktori) 
  * barang kelas 3734 (produk refraktori belum dibakar; barang keramik
refraktori lainnya) 
  * barang kelas 3735 (batu bata keramik bangunan, blok lantai, ubin
penopang atau pengisi, genteng atap, kepala cerobong asap (chimney-pot),
tudung (cowls), saluran cerobong, ornamen arsitektur dan barang konstruksi
lainnya dari  keramik yang tidak tahan api) 
  * barang kelas 3737 (bendera dan ubin keramik, ubin perapian atau ubin
dinding; kubus mosaik keramik dan sejenisnya) 
  * barang kelompok 374 (semen, kapur dan plester) 
  * barang kelompok 375 (barang beton, semen dan plester) 
  * barang kelompok 376 (batu monumental atau bangunan dan barang
daripadanya)

47919n/a

Subkelas ini meliputi:
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
   * barang kelas 3693 (bak mandi, wastafel, panci  toilet dan penutupnya,
tangki air penyiram dan peralatan saniter sejenisnya, dari plastik) 
   * barang kelas 3721 (bak cuci, bak mandi, panci air toilet, tangki air
penyiram dan perlengkapan saniter sejenis dari keramik) 
  * barang kelas 3736 (pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari
keramik yang tidak tahan api)

62362 Jasa perdagangan eceran perkakas, peralatan tetap dan peralatan

kebersihan yang terbuat dari keramik dengan pemesanan lewat pos atau

internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 272 (karpet dan penutup lantai tekstil lainnya) 

62363 Jasa perdagangan eceran kertas dinding dan penutup lantai dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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  * barang subkelas 32194 (wallpaper dan penutup dinding sejenisnya;  kertas
transparans jendela) 
  * barang kelas 3691 (penutup lantai dari plastik, dalam gulungan atau dalam
bentuk ubin;  penutup dinding atau langit-langit dari plastik)

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 351 (cat dan pernis serta produk terkait; pewarna untuk
seni; tinta)

62364 Jasa perdagangan eceran cat, pernis dan lak pernis dengan pemesanan

lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 4292 (perkakas tangan termasuk  perkakas tangan dari jenis
yang digunakan dalam pertanian, hortikultura atau kehutanan, gergaji tangan,
kikir, tang dan gunting pemotong logam, kunci pas dioperasikan dengan
tangan, pukulan-lampu dan klem; perkakas yang dapat dipertukarkan untuk
perkakas tangan atau untuk peralatan mesin, termasuk cetakan (dies) untuk
mencetak atau mengekstrusi logam, dan pengeboran  batu atau alat
pengeboran bumi; pisau untuk mesin; pelat, batang, tips dan sejenisnya untuk
perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam disinter atau sermet) 
  * barang kelompok 442 (mesin perkakas dan bagian serta perlengkapannya)

62365 Jasa perdagangan eceran perangkat keras dan perkakas tangan dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

6237 Jasa perdagangan eceran produk kimia dan farmasi dengan pemesanan lewat pos atau internet

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 341 (kimia dasar organik) 
  * barang kelompok 342 (kimia dasar anorganik dasar, ytdl)  
  * barang kelompok 343 ( ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan
turunannya; bahan pewarna ytdl) 

62371 Jasa perdagangan eceran bahan kimia industri dasar dan damar sintesis

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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  * barang kelompok 344 (produk mineral alami aktif, jelaga hewani; minyak
tall; minyak terpenia dihasilkan oleh pengolahan kayu jenis konifera/cemara
hutan; dipentene mentah; alinea-cymene mentah, minyak cemara; asam rosin
dan asam damar, dan turunannya; spirit rosin dan minyak rosin, rum gum, ter
kayu;  minyak ter kayu, kreosot  kayu, nafta kayu; pek nabati; pek bir) 
  * barang kelompok 345 (berbagai produk kimia dasar) 
  * barang kelompok 347 (plastik dalam bentuk dasar) 
  * barang kelompok 348 (karet sintetik dan faktis berasal dari minyak, dan
campurannya dengan karet alam dan getah alam sejenisnya, dalam bentuk
asal atau dalam pelat, lembaran atau strip) 
  *  barang kelompok 354 (produk kimia ytdl)
  *  barang kelompok 355 (serat buatan)

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 346 (pupuk dan pestisida)

62372 Jasa perdagangan eceran pupuk dan produk kimia untuk pertanian

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 352 (produk farmasi)

62373 Jasa perdagangan eceran produk-produk farmasi dengan pemesanan

lewat pos atau internet

52510.00

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 481 (peralatan medis dan bedah dan peralatan ortopedi)

62374 Jasa perdagangan eceran barang-barang yang berhubungan dengan

pengobatan dan ortopedi dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang

62375 Jasa perdagangan eceran barang parfum, barang kosmetik dan sabun

mandi dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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terkait dengan:
  * barang kelas 3532 (sabun dan deterjen, parfum dan preparat rias)

47911

47914

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelas 3531 (bahan aktif permukaan organik, kecuali sabun) 
  * barang kelas 3533 (preparat pembersihan dan polishing)

62376 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan untuk pembersih dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

6238 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin, peralatan dan suku cadang dengan pemesanan lewat pos atau internet

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 491 (kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer, bagian
dan aksesorisnya) 
  * barang kelompok 492 (badan (coachwork) untuk kendaraan bermotor;
trailer dan semi trailer; bagian dan perlengkapannya)

62381 Jasa perdagangan eceran kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil

salju, dan suku cadang dan aksesori ybdi dengan pemesanan lewat pos

atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 493 (kapal) 
  * barang kelompok 495 (lokomotif kereta api dan trem dan rolling stock, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 496 (pesawat dan pesawat ruang angkasa, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 499 (alat transportasi lain dan bagiannya), kecuali
subkelas 49921

62382 Jasa perdagangan eceran alat transportasi lainnya kecuali sepeda

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a62383 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin kantor dan peralatan kantor

termasuk mebel kantor dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

109Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang subkelas 38111 (kursi, terutama dengan rangka logam) 
  * barang kelas 3812 (furnitur lainnya, dari jenis yang digunakan di kantor)  
  * barang kelompok 451 (mesin kantor dan mesin akuntansi, dan bagian serta
perlengkapannya)

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 452 (mesin komputasi dan bagian serta
perlengkapannya) 
  * barang kelompok 478 (paket perangkat lunak)

62384 Jasa perdagangan eceran komputer dan paket perangkat lunak dengan

pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 471 (katup dan tabung elektronik, komponen elektronik;
bagiannya) 
  * barang kelas 4722 ( perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan
seluler atau untuk jaringan nirkabel lainnya; peralatan lainnya untuk transmisi
atau penerimaan suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau nirkabel (seperti lokal atau wide area
network)) 
  * barang kelompok 475 (disc, kaset, media penyimpanan  solid-state
non-volatile dan media lainnya, tidak direkam) 
  * barang kelompok 479 (kartu dengan strip magnetik atau chip)

62385 Jasa perdagangan eceran perlengkapan elektronik dan telekomunikasi

serta suku cadangnya dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 

62386 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin dan perlengkapan pertanian,

rerumputan, dan perkebunan, termasuk traktor dengan pemesanan lewat

pos atau internet

52510.00
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  * barang kelompok 441 (mesin pertanian atau kehutanan dan bagiannya)

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 444 (mesin untuk penambangan, penggalian dan
konstruksi, serta bagiannya)

62387 Jasa perdagangan eceran peralatan dan mesin-mesin pertambangan,

konstruksi dan teknik sipil dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 328 (jenis composed, preparat pelat atau silinder
cetakan, batu litograf impressed atau media impressed lainnya yang
digunakan dalam pencetakan) 
  * barang kelompok 443 (mesin untuk metalurgi dan bagiannya) 
  * barang kelompok 445 (mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan
tembakau, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 446 (mesin untuk produksi tekstil, pakaian dan kulit, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 449 (mesin untuk tujuan khusus lainnya dan  bagiannya)

62388 Jasa perdagangan eceran mesin dan peralatan khusus industri lainnya

dan suku cadang ybdi dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 431 (mesin dan turbin serta bagiannya) 
  * barang kelompok 432 (pompa, kompresor, mesin tenaga hidrolik dan
pneumatik, dan katup, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 433 (bearing, roda gigi, gearing dan elemen driving, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 434 (oven dan tungku pembakar serta bagiannya) 
  * barang kelompok 435 (peralatan pengangkat dan pemindah serta
bagiannya) 

62389 Jasa perdagangan eceran perlengkapan dan mesin-mesin lainnya ytdl

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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  * barang kelompok 439 (mesin keperluan umum lainnya dan bagiannya) 
  * barang kelompok 447 (senjata dan amunisi serta  bagiannya) 
  * barang kelompok 461 (motor listrik, generator dan transformator, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 462 (peralatan distribusi dan kontrol listrik, serta
bagiannya) 
  *  barang kelompok 469 (peralatan listrik lainnya dan bagiannya)

6239 Jasa perdagangan eceran produk lainnya dengan pemesanan lewat pos atau internet

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 110 (batubara dan lignit; gambut) 
  * barang kelompok 120 (minyak mentah dan gas alam) 
  * barang kelompok 172 (gas batubara, gas air, gas produser dan gas yang
serupa, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya) 
  * barang kelompok 311 (kayu, gergajian atau potongan memanjang, diiris
atau dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 mm;  bantalan  rel kereta api atau
trem dari kayu, tidak diresapi) 
  * barang kelompok 312 (kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau
permukaannya; wol kayu; tepung kayu; kepingan atau partikel kayu) 
  * barang kelompok 331 (kokas dan semi kokas dari batubara-, dari lignit atau
gambut; karbon retort) 
  * barang kelompok 337 (elemen bahan bakar (cartridge), untuk atau dari
reaktor nuklir)

62391 Jasa perdagangan eceran bahan bakar padat, cair dan gas dan produk

ybdi dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 130 (bijih uranium dan thorium  serta konsentratnya) 
  * barang kelompok 141 (Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi
panggang) 
  * barang kelompok 142 (bijih logam bukan besi dan konsentratnya selain
bijih uranium atau thorium dan konsentratnya) 

62392 Jasa perdagangan eceran bijih logam dan logam dalam bentuk dasar

dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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  * barang kelompok 411 (besi dan baja dasar) 
  * barang kelompok 412 (produk dari baja) 
  * barang kelompok 413 (logam mulia dasar dan logam dilapisi dengan logam
mulia) 
  * barang kelompok 414 (tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng
dan timah, tidak ditempa) 
  * barang kelompok 415 (produk setengah jadi dari tembaga, nikel,
aluminium, timah, seng dan timah atau paduannya) 
  * barang kelompok 416 (logam bukan besi lainnya dan barangpadanya
termasuk sisa dan skrap; sermet dan barangpadanya; abu dan residu (kecuali
dari pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau senyawa logam)

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 031 (kayu dalam bentuk kasar) 
  * barang kelompok 313 (kayu dalam bentuk kasar, termasuk kayu di awetkan
dengan diberi cat, zat pewarna, kreosot atau pengawet lainnya; bantalan
kereta api atau trem dari kayu, diresapi)

62393 Jasa perdagangan eceran kayu dalam bentuk kasar dengan pemesanan

lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 321 (bubur kertas, kertas dan karton), kecuali barang
dalam subkelas 32194

62394 Jasa perdagangan eceran kertas dan papan kertas dengan pemesanan

lewat pos atau internet

52510.00

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 391 (limbah dari industri makanan dan tembakau) 
  * barang kelompok 392 (limbah atau  sisaan bukan logam) 
  * barang kelompok 393 (limbah atau sisaan logam) 

62395 Jasa perdagangan eceran limbah dan hasil sisaan dan bahan untuk daur

ulang dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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  * barang kelompok 399 (limbah dan sisaan lainnya)

47919n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran dengan pemesanan lewat pos atau  internet yang
terkait dengan: 
  * barang kelompok 151 (batu bangunan dan monumen) 
  * barang kelompok 152 (gypsum, anhidrit,  batu kapur fluks, batu kapur dan
batu berkapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau
semen) 
  * barang kelompok 153 (pasir, kerikil, batu pecah atau hancur, aspal alam
dan aspal) 
  * barang kelompok 154 (tanah liat) 
  * barang kelompok 161 ( mineral/bahan kimia dan pupuk) 
  * barang kelompok 162 (garam dan sodium klorida murni; air laut) 
  * barang kelompok 163 (batu mulia dan semi mulia, batu apung, batu asah;
alami abrasive; mineral lainnya) 
  * barang kelompok 216 (linter kapas) 
  * barang kelompok 317 (wadah kemasan, kotak, peti, drum dan kemasan
semacam itu, dari kayu; drum dari kayu untuk kabel; palet, palet kotak dan
papan untuk muatan lainnya, dari kayu; tahang, tong, bejana, pasu dan
produk lainnya serta bagiannya, dari kayu (termasuk tongkat)) 
  * barang kelompok 332 (ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah
gemuk, dan ter mineral lainnya) 
  * barang kelompok 333 (minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari
bahan bitumen, selain mentah; preparat ytdl yang mengandung 70% atau
lebih dari minyak, minyak tersebut menjadi unsur dasar dari olahan) 
   * barang kelompok 334 (gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kecuali
gas alam) 
  * barang kelompok 335 (jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum
mikro-kristal, malam slack, ozokerite, malam lignit, malam gambut, malam
mineral lainnya, dan produk sejenis; kokas petroleum, bitumen petroleum dan
residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak diperoleh dari mineral
mengandung bitumen) 
  * barang kelompok 336 (elemen radioaktif dan isotop sertasenyawanya;
paduan, dispersi, produk keramik dan campuran yang mengandung

62399 Jasa perdagangan eceran barang tambang bukan logam dan

barang-barang lainnya ytdl dengan pemesanan lewat pos atau internet

52510.00
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unsur-unsur, isotop atau senyawanya; residu radioaktif) 
  * barang kelompok 362 (produk karet lainnya) 
  * barang kelompok 363 (semi-manufaktur dari plastik) 
  * barang kelompok 364 (produk kemasan dari plastik) 
  * barang kelas 3692 (pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih
lainnya berperekat, dari plastik)
  * barang kelas 3697 (tutup kepala pengaman; tutup kepala lainnya dari karet
atau plastik)
  * barang kelas 3698 (alat kelengkapan pengisolasi listrik dari plastik) 
  * barang kelas 3699 (barang plastik ytdl) 
  * barang kelas 3729 (barang keramik yang tidak berstruktur lainnya) 
  * barang kelompok 379 (produk mineral bukan logam lainnya ytdl) 
  * barang kelompok 386 (komedi putar, ayunan, galeri tembak dan
permainan taman hiburan lainnya) 
  * barang kelompok 387 (bangunan prepabrikasi) 
  * barang kelompok 389 (barang hasi industri pengolahan ytdl)
  * barang kelompok 421 (produk logam struktural dan bagiannya) 
  * barang kelompok 422 (tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau
aluminium) 
  * barang kelompok 423 (generator uap, (kecuali ketel pemanas sentral) dan
bagiannya) 
  * barang kelas 4299 (barang logam lainnya) 
  * barang kelompok 463 (kawat dan kabel terisolasi; kabel serat optik)

624 Jasa perdagangan eceran bukan toko lainnya

Kelompok ini mencakup: 
- Penjualan perdagangan eceran melalui mesin penjual otomatis 
- Jasa perdagangan eceran kaki lima 
- Jasa perdagangan eceran keliling atau penjualan langsung, yang didefinisikan sebagai metode distribusi jasa  dan produk konsumen melalui cara penjualan
dari orang-ke-orang dari usaha  dengan lokasi yang tetap terutama melalui tenaga penjualan dan distributor secara independen yang dibayar untuk
melakukan penjualan dan pemasaran dan layanan promosi, didasarkan pada penggunaan aktual atau konsumsi produk atau jasa

6241 Jasa perdagangan eceran bahan mentah pertanian dan binatang hidup bukan toko lainnya

47811

47812

47828

47991

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 

62411 Jasa perdagangan eceran padi-padian, biji-bijian dan buah-buahan

penghasil minyak, bibit tanaman dan pakan ternak bukan toko lainnya

52520.00
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  * barang kelompok 011 (sereal)  
  * barang kelompok 014 (minyak sayur dan buah berminyak) 
  * barang kelompok 015 (akar dan umbi-umbian dengan  kandungan pati atau
inulin tinngi yang dapat dimakan) 
  * barang kelompok 016 (tanaman stimulan dan rempah-rempah)  
  * barang kelompok 017 (sayuran kacang-kacangan dan polong-polongan
yang kering) 
  * barang kelompok 018 (tanaman gula) 
  * barang kelas 0191 (produk pakan) 
  * barang kelas 0192 (tanaman serat) 
  * barang kelas 0194 (biji bit selain biji  bit gula) dan biji dari tanaman pakan
ternak
  * barang kelompok 233 (produk yang digunakan untuk makanan hewan)

47819

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0193 (tanaman dan bagian tanaman yang digunakan
terutama untuk wewangian, farmasi atau insektisida, fungisida atau tujuan
sejenis) 
  * barang kelas 0196 (tanaman hidup; bunga potong dan kuncup bunga; bibit
bunga)

62412 Jasa perdagangan eceran bunga dan tanaman bukan toko lainnya 52520.00

47827

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0197 (tembakau bukan olahan)

62413 Jasa perdagangan eceran tembakau bukan olahan bukan toko lainnya 52520.00

47814

47891

47991

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 021 (binatang hidup) 
  * barang kelas 0411 (ikan hidup)

62414 Jasa perdagangan eceran binatang hidup, termasuk binatang peliharaan

bukan toko lainnya

52520.00

47814

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 

62415 Jasa perdagangan eceran jangat, kulit binatang dan kulit yang disamak

bukan toko lainnya

52520.00
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- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0295 (jangat, kulit dan kulit berbulu mentah)

47819

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0195 (karet alam dalam bentuk dasar atau dalam pelat,
lembaran atau strip) 
  * barang kelas 0199 (bahan mentah nabati lain, ytdl) 
  * barang kelompok 022 (susu segar) 
  * barang kelompok 023 (telur ayam atau unggas lainnya, segar) 
  * barang kelompok 024 (bahan reproduksi hewan) 
  * barang kelas 0291 (madu alam) 
  * barang kelas 0292 (bekicot/siput, segar, dingin, beku, kering, asin atau
dalam air garam, kecuali siput laut) 
  * barang kelas 0293 (produk hewani yang dapat dimakan,  ytdl) 
  * barang kelas 0294 (bahan mentah hewani  yang digunakan dalam tekstil) 
  * barang kelas 0296 ( spermaceti dan malam/lilin serangga, baik dimurnikan
maupun tidak atau  berwarna) 
  * barang kelompok 032 (hasil hutan bukan kayu)

62419 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan mentah hasil pertanian, ytdl

bukan toko lainnya

52520.00

6242 Jasa perdagangan eceran makanan, minuman dan tembakau bukan toko lainnya

47812

47813

47991

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 012 (sayuran)  
  * barang kelompok 013 (buah dan kacang-kacangan) 
  * barang kelompok 213 (sayuran, polong-polongan, dan kentang olahan dan
diawetkan) 
  * barang kelompok 214 (buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah
dan diawetkan)

62421 Jasa perdagangan eceran buah dan sayuran bukan toko lainnya 52520.00

47814

47991

47992

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 

62422 Jasa perdagangan eceran produk susu, telur dan minyak dan lemak yang

dapat dimakan bukan toko lainnya

52520.00
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  * barang kelompok 215 (minyak dan lemak  hewani dan nabati) 
  * barang kelompok 217 (bungkil dan sisa lain yang dihasilkan dari ekstraksi
minyak atau lemak nabati; tepung dan tepung kasar dari biji atau buah
penghasil minyak, kecuali mustard; lilin nabati, kecuali trigliserida; degras,
sisa yang dihasilkan dari zat lemak untuk pengobatan atau lilin hewani atau
nabati) 
  * barang kelompok 221 (susu cair olahan dan krim) 
  * barang kelompok 222 (produk susu lainnya) 
  * barang kelompok 223 (telur, diawetkan atau dimasak)

47816

47825

47991

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 211 (daging dan produk olahan daging)

62423 Jasa perdagangan eceran daging, daging unggas dan daging binatang

buruan bukan toko lainnya

52520.00

47815

47991

47992

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 0412 (ikan, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 042 (krustasea, tidak beku, kerang, moluska dan
invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 049 (tanaman dan hewan air lain) 
  * barang kelompok 212 (ikan, krustasea, moluska dan invertebrata air
lainnya olahan dan diawetkan)

62424 Jasa perdagangan eceran ikan dan makanan laut lainnya bukan toko

lainnya

52520.00

47822

47823

47992

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 234 (produk roti) 
  * barang kelompok 235 (gula) 
  * barang kelompok 236 (kakao, coklat dan kembang gula)

62425 Jasa perdagangan eceran produk roti, gula dan olahannya bukan toko

lainnya

52520.00

47826

47992

n/a

Subkelas ini meliputi: 

62426 Jasa perdagangan eceran minuman bukan toko lainnya 52520.00
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- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 241 (etil alkohol; spirits,  liquors dan minuman beralkohol
lainnya) 
  * barang kelompok 242 (anggur) 
  * barang kelompok 243 (minuman keras malt dan malt) 
  * barang kelompok 244 (minuman ringan; air mineral botol)

47823

47992

n/a

Subkelas ini meliputi:
 - Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
   * barang kelas 2391 (kopi dan teh) 
   * barang kelas 2392 (rempah-rempah dan aromatik, diolah)

62427 Jasa perdagangan eceran kopi, teh dan rempah-rempah bukan toko

lainnya

52520.00

47827

47992

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 250 (produk tembakau)

62428 Jasa perdagangan eceran produk tembakau bukan toko lainnya 52520.00

47821

47824

47829

47991

47992

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 231 (produk padi-padian giling) 
  * barang kelompok 232 (pati dan produk  pati, glukosa dan sejenisnya serta
sirupnya ytdl) 
  * barang kelompok 237 (makaroni, mie, tepung couscous dan produk
serupa) 
  * barang kelas 2399 (produk makanan lainnya)

62429 Jasa perdagangan eceran produk makanan ytdl bukan toko lainnya 52520.00

6243 Jasa perdagangan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki bukan toko lainnya

47831

47834

47895

47994

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 261 (serat tekstil  alami siap untuk pemintalan) 
  * barang kelompok 262 (serat stapel tekstil buatan yang diproses untuk
pemintalan) 

62431 Jasa perdagangan eceran benang dan kain (barang hasil tenunan,

rajutan atau kaitan) bukan toko lainnya

52520.00
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  * barang kelompok 263 (benang tekstil dan benang dari serat alami) 
  * barang kelompok 264 (benang tekstil dan benang dari filamen atau serat
stapel buatan) 
  * barang kelompok 265 (kain tenunan kecuali kain khusus, dari serat alami
selain dari kapas) 
  * barang kelompok 266 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas) 
  * barang kelompok 267 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen
buatan dan serat staple) 
  * barang kelompok 268 (kain khusus) 
  * barang kelompok 281 (kain rajutan atau kaitan)

47831

47895

47994

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 271 (barang jadi dari tekstil) 
  * barang kelompok 273 (benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang
sejenis (termasuk jaring) 
  * barang kelompok 279 (tekstil ytdl)

62432 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan linen rumah tangga, gorden,

gorden jaring dan aneka barang rumah tangga dari bahan tekstil bukan

toko lainnya

52520.00

47832

47895

47994

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 282 (pakaian, kecuali pakaian berbulu) 
  * barang kelas 2832 (barang untuk  pakaian, aksesori pakaian dan barang
lainnya dari kulit berbulu, kecuali tutup kepala) 
  * barang kelas 2833 (bulu tiruan dan barang bulu tiruan, kecuali tutup
kepala)

62433 Jasa perdagangan eceran pakaian, barang-barang dari bulu binatang

dan aksesori pakaian bukan toko lainnya

52520.00

47833

47895

47994

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 293 (alas kaki, dengan sol luar dan bagian atasnya dari
karet atau plastik, atau dengan bagian atasnya dari kulit atau bahan tekstil,
selain sepatu olahraga, sepatu dengan pelindung  jari dari logam dan alas

62434 Jasa perdagangan eceran alas kaki bukan toko lainnya 52520.00
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kaki khusus lainnya) 
  * barang kelompok 294 (sepatu olahraga, kecuali sepatu skating) 
  * barang kelompok 295 (alas kaki lainnya, kecuali sepatu asbes, alas kaki
ortopedi dan sepatu skating) 
  * barang kelompok 296 (bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas,
bantalan tumit dan barang sejenisnya; pelindung kaki, pembalut kaki dan
barang sejenisnya, serta bagiannya)

6244 Jasa perdagangan eceran peralatan, barang-barang dan perlengkapan rumah tangga bukan toko lainnya

47893

47995

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 381 (perabotan rumah tangga), kecuali subkelas 38111
dan kelas 3812

62441 Jasa perdagangan eceran furnitur/perabot rumah tangga bukan toko

lainnya

52520.00

47861

47893

47896

47995

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 4721 (perlengkapan pemancar untuk penyiaran radio atau
televisi, baik tergabung maupun tidak dengan peralatan penerima atau
dengan peralatan perekam suara; kamera televisi, kamera digital dan  kamera
perekam video) 
  * barang kelompok 473 (penerima  siaran radio dan televisi; peralatan untuk
merekam dan mereproduksi audio dan video, mikrofon, pengeras suara,
amplifier, dll) 
  * barang kelompok 474 (bagian untuk barang  kelas 4721-4733 dan 4822) 
  * barang kelompok 476 (cakram, pita dan media lainnya yang berisi hasil
rekaman audio dan video)

62442 Jasa perdagangan eceran perlengkapan radio dan televisi serta cakram

dan pita hasil rekamam audio dan video bukan toko lainnya

52520.00

47862

47893

47896

47897

47995

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 465 (filamen listrik atau lampu discharge, lampu busur,
peralatan penerangan; dan bagiannya)

62443 Jasa perdagangan eceran barang-barang untuk penerangan bukan toko

lainnya

52520.00
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47862

47893

47896

47897

47995

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 448 (peralatan rumah tangga dan bagiannya)

62444 Jasa perdagangan eceran peralatan rumah tangga bukan toko lainnya 52520.00

47864

47866

47867

47869

47881

47893

47897

47995

47998

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 3694 (perangkat makan, dapur, peralatan rumah tangga
lainnya dan peralatan toilet, dari plastik) 
  * barang kelas 3719 (barang lainnya dari kaca)  
  * barang kelas 4291 (produk logam rumah tangga)

62445 Jasa perdagangan eceran bermacam-macam perkakas rumah tangga ,

alat-alat pemotong, barang-barang dari tembikar, barang-barang dari

kaca, pecah belah dari porselen dan tanah bukan toko lainnya

52520.00

47865

47867

47869

47881

47995

47998

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 319 (produk lainnya dari kayu; barang gabus, bahan
anyaman dan jerami)

62446 Jasa perdagangan eceran barang anyaman, barang-barang untuk

penyumbat, perlengkapan kandang dan barang-barang yang terbuat dari

kayu lainnya bukan toko lainnya

52520.00

6245 Jasa perdagangan eceran barang-barang konsumen lainnya bukan toko lainnya

47871

47872

47879

47997

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 322 (buku, cetakan) 
* barang kelompok 323 (koran dan majalah, harian, cetakan) 
* barang kelompok 324 (koran dan majalah, selain harian, cetakan) 
* barang kelompok 325 (peta cetakan, musik cetakan atau dalam  bentuk

62451 Jasa perdagangan eceran buku, koran, majalah dan alat-alat tulis bukan

toko lainnya

52520.00
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manuskrip; kartu pos, kartu ucapan, gambar dan sketsa) 
* barang kelompok 326 (perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat saham,
brosur dan selebaran, bahan iklan dan barang cetak lainnya) 
* barang kelompok 327 (buku daftar, buku rekening, buku catatan, kertas
surat, buku harian dan barang yang sejenis, blotting-pad, binder, penyimpan
berkas, formulir dan alat tulis lainnya, dari kertas atau kertas karton)

47875

47893

47997

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 482 (instrumen dan peralatan untuk  pengukuran,
pemeriksaan, pengujian, navigasi dan tujuan lain, kecuali instrumen optik;
peralatan proses kontrol industri; bagian dan perlengkapannya) 
  * barang kelompok 483 (instrumen optik dan peralatan fotografi, dan bagian
serta perlengkapannya)

62452 Jasa perdagangan eceran peralatan untuk fotografi, optik dan presisi

bukan toko lainnya

52520.00

47882

47998

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 385 (permainan dan mainan)

62453 Jasa perdagangan eceran alat permainan dan mainan bukan toko lainnya 52520.00

47852

47853

47893

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 382 (perhiasan dan barang yang terkait) 
  * barang kelompok 484 (jam tangan dan jam, serta bagiannya)

62454 Jasa perdagangan eceran jam tangan, jam dinding dan perhiasan bukan

toko lainnya

52520.00

47874

47893

47997

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 384 (alat-alat olahraga) 
  * barang kelompok 494 (perahu olahraga dan wisata)  
  * barang subkelas 49921 (sepeda dan sepeda lain, tidak bermotor)

62455 Jasa perdagangan eceran alat-alat olah raga (termasuk sepeda) bukan

toko lainnya

52520.00
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47851

47854

47855

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 2831 (kulit berbulu disamak atau diolah) 
  * barang kelompok 291 (kulit disamak atau diolah; kulit komposisi) 
  * barang kelompok 292 (koper, tas tangan dan sejenisnya; pelana dan
pakaian kuda; barang lainnya dari kulit)

62456 Jasa perdagangan eceran barang-barang yang terbuat dari kulit dan

aksesori perjalanan bukan toko lainnya

52520.00

47859

47874

47899

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 361 (ban luar dan ban dalam karet) 
  * barang kelompok 383 (instrumen musik) 
  * barang kelompok 464 (akumulator, sel primer dan baterai primer, serta
bagiannya)

62459 Jasa perdagangan eceran berbagai barang konsumen ytdl bukan toko

lainnya

52520.00

6246 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan dan perangkat keras konstruksi (bangunan) bukan toko lainnya

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 314 (papan dan panel) 
  * barang kelompok 315 (lembaran veneer; lembaran kayu lapis; kayu dari
bubuk kayu dipadatkan) 
  * barang kelompok 316 ( produk pertukangan dan bahan bangunan rumah
dari kayu (termasuk panel kayu seluler, parket panel rakitan, atap sirap dan
shake)) 
  * barang kelas 3695 (perangkat bangunan dari plastik ytdl) 
  * barang kelas 3696 (bagian ytdl dari lampu, alat kelengkapan penerangan,
tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, dari plastik) 
  * barang kelas 3711 (kaca tidak dikerjakan, kaca datar dan kaca ditekan atau
dibentuk untuk konstruksi; cermin kaca) 
  * barang kelas 3712 (serat kaca dan barang daripadanya, kecuali kain
tenunan) 
  * barang kelas 3731 (batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari

62461 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan konstruksi (bangunan) dan kaca

datar bukan toko lainnya

52520.00
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tanah mengandung silika)
  * barang kelas 3732 (batu bata, blok, ubin dan  barang konstruksi  keramik
tahan panas/refraktori sejenis lainnya, selain dari tanah mengandung silika) 
  * barang kelas 3733 (semen, mortar, beton dan komposisi sejenisnya ytd
yang tahan api/refraktori) 
  * barang kelas 3734 (produk refraktori belum dibakar; barang keramik
refraktori lainnya) 
  * barang kelas 3735 (batu bata keramik bangunan, blok lantai, ubin
penopang atau pengisi, genteng atap, kepala cerobong asap (chimney-pot),
tudung (cowls), saluran cerobong, ornamen arsitektur dan barang konstruksi
lainnya dari  keramik yang tidak tahan api) 
  * barang kelas 3737 (bendera dan ubin keramik, ubin perapian atau ubin
dinding; kubus mosaik keramik dan sejenisnya) 
  * barang kelompok 374 (semen, kapur dan plester) 
  * barang kelompok 375 (barang beton, semen dan plester) 
  * barang kelompok 376 (batu monumental atau bangunan dan barang
daripadanya)

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi:
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
   * barang kelas 3693 (bak mandi, wastafel, panci  toilet dan penutupnya,
tangki air penyiram dan peralatan saniter sejenisnya, dari plastik) 
   * barang kelas 3721 (bak cuci, bak mandi, panci air toilet, tangki air
penyiram dan perlengkapan saniter sejenis dari keramik) 
  * barang kelas 3736 (pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari
keramik yang tidak tahan api)

62462 Jasa perdagangan eceran perkakas, peralatan tetap dan peralatan

kebersihan yang terbuat dari keramik bukan toko lainnya

52520.00

47879n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 272 (karpet dan penutup lantai tekstil lainnya) 
  * barang subkelas 32194 (wallpaper dan penutup dinding sejenisnya;  kertas
transparans jendela) 
  * barang kelas 3691 (penutup lantai dari plastik, dalam gulungan atau dalam

62463 Jasa perdagangan eceran kertas dinding dan penutup lantai bukan toko

lainnya

52520.00
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bentuk ubin;  penutup dinding atau langit-langit dari plastik)

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 351 (cat dan pernis serta produk terkait; pewarna untuk
seni; tinta)

62464 Jasa perdagangan eceran cat, pernis dan lak pernis bukan toko lainnya 52520.00

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 4292 (perkakas tangan termasuk  perkakas tangan dari jenis
yang digunakan dalam pertanian, hortikultura atau kehutanan, gergaji tangan,
kikir, tang dan gunting pemotong logam, kunci pas dioperasikan dengan
tangan, pukulan-lampu dan klem; perkakas yang dapat dipertukarkan untuk
perkakas tangan atau untuk peralatan mesin, termasuk cetakan (dies) untuk
mencetak atau mengekstrusi logam, dan pengeboran  batu atau alat
pengeboran bumi; pisau untuk mesin; pelat, batang, tips dan sejenisnya untuk
perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam disinter atau sermet) 
  * barang kelompok 442 (mesin perkakas dan bagian serta perlengkapannya)

62465 Jasa perdagangan eceran perangkat keras dan perkakas tangan bukan

toko lainnya

52520.00

6247 Jasa perdagangan eceran produk kimia dan farmasi bukan toko lainnya

47841

47993

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 341 (kimia dasar organik) 
  * barang kelompok 342 (kimia dasar anorganik dasar, ytdl)  
  * barang kelompok 343 ( ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan
turunannya; bahan pewarna ytdl) 
  * barang kelompok 344 (produk mineral alami aktif, jelaga hewani; minyak
tall; minyak terpenia dihasilkan oleh pengolahan kayu jenis konifera/cemara
hutan; dipentene mentah; alinea-cymene mentah, minyak cemara; asam rosin
dan asam damar, dan turunannya; spirit rosin dan minyak rosin, rum gum, ter
kayu;  minyak ter kayu, kreosot  kayu, nafta kayu; pek nabati; pek bir) 
  * barang kelompok 345 (berbagai produk kimia dasar) 

62471 Jasa perdagangan eceran bahan kimia industri dasar dan damar sintesis

bukan toko lainnya

52520.00
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  * barang kelompok 347 (plastik dalam bentuk dasar) 
  * barang kelompok 348 (karet sintetik dan faktis berasal dari minyak, dan
campurannya dengan karet alam dan getah alam sejenisnya, dalam bentuk
asal atau dalam pelat, lembaran atau strip) 
  *  barang kelompok 354 (produk kimia ytdl)
  *  barang kelompok 355 (serat buatan)

47845

47993

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 346 (pupuk dan pestisida)

62472 Jasa perdagangan eceran pupuk dan produk kimia untuk pertanian

bukan toko lainnya

52520.00

47842

47843

47993

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 352 (produk farmasi)

62473 Jasa perdagangan eceran produk-produk farmasi bukan toko lainnya ari 52520.00

47849

47993

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 481 (peralatan medis dan bedah dan peralatan ortopedi)

62474 Jasa perdagangan eceran barang-barang yang berhubungan dengan

pengobatan dan ortopedi bukan toko lainnya

52520.00

47844

47846

47993

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan:
  * barang kelas 3532 (sabun dan deterjen, parfum dan preparat rias)

62475 Jasa perdagangan eceran barang parfum, barang kosmetik dan sabun

mandi bukan toko lainnya

52520.00

47849n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelas 3531 (bahan aktif permukaan organik, kecuali sabun) 
  * barang kelas 3533 (preparat pembersihan dan polishing)

62476 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan untuk pembersih bukan toko

lainnya

52520.00
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6248 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin, peralatan dan suku cadang bukan toko lainnya

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 491 (kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer, bagian
dan aksesorisnya) 
  * barang kelompok 492 (badan (coachwork) untuk kendaraan bermotor;
trailer dan semi trailer; bagian dan perlengkapannya)

62481 Jasa perdagangan eceran kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil

salju, dan suku cadang dan aksesori ybdi bukan toko lainnya

52520.00

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 493 (kapal) 
  * barang kelompok 495 (lokomotif kereta api dan trem dan rolling stock, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 496 (pesawat dan pesawat ruang angkasa, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 499 (alat transportasi lain dan bagiannya), kecuali
subkelas 49921

62482 Jasa perdagangan eceran alat transportasi lainnya kecuali sepeda bukan

toko lainnya

52520.00

47876n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang subkelas 38111 (kursi, terutama dengan rangka logam) 
  * barang kelas 3812 (furnitur lainnya, dari jenis yang digunakan di kantor)  
  * barang kelompok 451 (mesin kantor dan mesin akuntansi, dan bagian serta
perlengkapannya)

62483 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin kantor dan peralatan kantor

termasuk mebel kantor bukan toko lainnya

52520.00

47873n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 452 (mesin komputasi dan bagian serta
perlengkapannya) 

62484 Jasa perdagangan eceran komputer dan paket perangkat lunak bukan

toko lainnya

52520.00
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  * barang kelompok 478 (paket perangkat lunak)

47877n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 471 (katup dan tabung elektronik, komponen elektronik;
bagiannya) 
  * barang kelas 4722 ( perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan
seluler atau untuk jaringan nirkabel lainnya; peralatan lainnya untuk transmisi
atau penerimaan suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau nirkabel (seperti lokal atau wide area
network)) 
  * barang kelompok 475 (disc, kaset, media penyimpanan  solid-state
non-volatile dan media lainnya, tidak direkam) 
  * barang kelompok 479 (kartu dengan strip magnetik atau chip)

62485 Jasa perdagangan eceran perlengkapan elektronik dan telekomunikasi

serta suku cadangnya bukan toko lainnya

52520.00

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 441 (mesin pertanian atau kehutanan dan bagiannya)

62486 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin dan perlengkapan pertanian,

rerumputan, dan perkebunan, termasuk traktor bukan toko lainnya

52520.00

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 444 (mesin untuk penambangan, penggalian dan
konstruksi, serta bagiannya)

62487 Jasa perdagangan eceran peralatan dan mesin-mesin pertambangan,

konstruksi dan teknik sipil bukan toko lainnya

52520.00

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 328 ( jenis composed, preparat pelat atau silinder
cetakan, batu litograf impressed atau media impressed lainnya yang
digunakan dalam pencetakan) 
  * barang kelompok 443 (mesin untuk metalurgi dan bagiannya) 

62488 Jasa perdagangan eceran mesin dan peralatan khusus industri lainnya

dan suku cadang ybdi bukan toko lainnya

52520.00
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  * barang kelompok 445 (mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan
tembakau, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 446 (mesin untuk produksi tekstil, pakaian dan kulit, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 449 (mesin untuk tujuan khusus lainnya dan  bagiannya)

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 431 (mesin dan turbin  serta bagiannya) 
  * barang kelompok 432 (pompa, kompresor, mesin tenaga hidrolik dan
pneumatik, dan katup, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 433 (bearing, roda gigi, gearing dan elemen driving, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 434 (oven dan tungku pembakar serta bagiannya) 
  * barang kelompok 435 (peralatan pengangkat dan pemindah serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 439 (mesin keperluan umum lainnya dan bagiannya) 
  * barang kelompok 447 (senjata dan amunisi serta  bagiannya) 
  * barang kelompok 461 (motor listrik, generator dan transformator, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 462 (peralatan distribusi dan kontrol listrik, serta
bagiannya) 
  *  barang kelompok 469 (peralatan listrik lainnya dan bagiannya)

62489 Jasa perdagangan eceran perlengkapan dan mesin-mesin lainnya ytdl

bukan toko lainnya

52520.00

6249 Jasa perdagangan eceran produk lainnya bukan toko lainnya

47892n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 110 (batubara dan lignit; gambut) 
  * barang kelompok 120 (minyak mentah dan gas alam) 
  * barang kelompok 172 (gas batubara, gas air, gas produser dan gas yang
serupa, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya) 
  * barang kelompok 311 (kayu, gergajian atau potongan memanjang, diiris
atau dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 mm;  bantalan kereta api atau trem

62491 Jasa perdagangan eceran bahan bakar padat, cair dan gas dan produk

ybdi bukan toko lainnya

52520.00
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dari kayu, tidak diresapi) 
  * barang kelompok 312 (kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau
permukaannya; wol kayu; tepung kayu; kepingan atau partikel kayu) 
  * barang kelompok 331 (kokas dan semi kokas dari batubara-, dari lignit atau
gambut; karbon retort) 
  * barang kelompok 337 (elemen bahan bakar (cartridge), untuk atau dari
reaktor nuklir)

47899

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 130 (bijih uranium dan thorium  serta konsentratnya) 
  * barang kelompok 141 (bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi
panggang) 
  * barang kelompok 142 (bijih logam bukan besi dan konsentratnya selain
bijih uranium atau thorium dan konsentratnya) 
  * barang kelompok 411 (besi dan baja dasar) 
  * barang kelompok 412 (produk dari baja) 
  * barang kelompok 413 (logam mulia dasar dan logam dilapisi dengan logam
mulia) 
  * barang kelompok 414 (tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng
dan timah, tidak ditempa) 
  * barang kelompok 415 (produk setengah jadi dari tembaga, nikel,
aluminium, timah, seng dan timah atau paduannya) 
  * barang kelompok 416 (logam bukan besi lainnya dan barangpadanya
termasuk sisa dan skrap; sermet dan barangpadanya; abu dan residu (kecuali
dari pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau senyawa logam)

62492 Jasa perdagangan eceran bijih logam dan logam dalam bentuk dasar

bukan toko lainnya

52520.00

47865n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 031 (kayu dalam bentuk kasar) 
  * barang kelompok 313 (kayu dalam bentuk kasar, termasuk kayu di awetkan
dengan diberi cat, zat pewarna, kreosot atau pengawet lainnya; bantalan
kereta api atau trem dari kayu, diresapi)

62493 Jasa perdagangan eceran kayu dalam bentuk kasar bukan toko lainnya 52520.00
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47871n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 321 (bubur kertas, kertas dan karton), kecuali barang
dalam subkelas 32194

62494 Jasa perdagangan eceran kertas dan papan kertas bukan toko lainnya 52520.00

47894n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 391 (limbah dari industri makanan dan tembakau) 
  * barang kelompok 392 (limbah atau  sisaan bukan logam) 
  * barang kelompok 393 (limbah atau sisaan logam) 
  * barang kelompok 399 (limbah dan sisaan lainnya)

62495 Jasa perdagangan eceran limbah dan hasil sisaan dan bahan untuk daur

ulang bukan toko lainnya

52520.00

47999n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 173 (uap dan air panas) 
  * barang kelompok 180 (air alam)

62498 Jasa perdagangan eceran air bukan toko lainnya 52520.00

47881

47883

47899

47998

47999

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran bukan toko lainnya yang terkait dengan: 
  * barang kelompok 151 (batu bangunan dan monumen) 
  * barang kelompok 152 (gypsum, anhidrit, kapur  batu kapur fluks, batu kapur
dan batu berkapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur
atau semen) 
  * barang kelompok 153 (pasir, kerikil, batu pecah atau hancur, aspal alam
dan aspal) 
  * barang kelompok 154 (tanah liat) 
  * barang kelompok 161 (mineral/bahan kimia dan pupuk) 
  * barang kelompok 162 (garam dan sodium klorida murni; air laut) 
  * barang kelompok 163 (batu mulia dan semi mulia, batu apung, batu asah;
alami abrasive; mineral lainnya) 
  * barang kelompok 216 (linter kapas) 
  * barang kelompok 317 (wadah kemasan, kotak, peti, drum dan kemasan

62499 Jasa perdagangan eceran barang tambang bukan logam dan

barang-barang lainnya ytdl bukan toko lainnya

52520.00
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semacam itu, dari kayu; drum dari kayu untuk kabel; palet, palet kotak dan
papan untuk muatan lainnya, dari kayu; tahang, tong, bejana, pasu dan
produk lainnya serta bagiannya, dari kayu (termasuk tongkat)) 
  * barang kelompok 332 (ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah
gemuk, dan ter mineral lainnya) 
  * barang kelompok 333 (minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari
bahan bitumen, selain mentah; preparat ytdl yang mengandung 70% atau
lebih dari minyak, minyak tersebut menjadi unsur dasar dari olahan) 
   * barang kelompok 334 (gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kecuali
gas alam) 
  * barang kelompok 335 (jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum
mikro-kristal, malam slack, ozokerite, malam lignit, malam gambut, malam
mineral lainnya, dan produk sejenis; kokas petroleum, bitumen petroleum dan
residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak diperoleh dari mineral
mengandung bitumen) 
  * barang kelompok 336 (elemen radioaktif dan isotop sertasenyawanya;
paduan, dispersi, produk keramik dan campuran yang mengandung
unsur-unsur, isotop atau senyawanya; residu radioaktif) 
  * barang kelompok 362 (produk karet lainnya) 
  * barang kelompok 363 (semi-manufaktur dari plastik) 
  * barang kelompok 364 (produk kemasan dari plastik) 
  * barang kelas 3692 (pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih
lainnya berperekat, dari plastik)
  * barang kelas 3697 (tutup kepala pengaman; tutup kepala lainnya dari karet
atau plastik)
  * barang kelas 3698 (alat kelengkapan pengisolasi listrik dari plastik) 
  * barang kelas 3699 (barang plastik ytdl) 
  * barang kelas 3729 (barang keramik yang tidak berstruktur lainnya) 
  * barang kelompok 379 (produk mineral bukan logam lainnya ytdl) 
  * barang kelompok 386 (komedi putar, ayunan, galeri tembak dan
permainan taman hiburan lainnya) 
  * barang kelompok 387 (bangunan prepabrikasi) 
  * barang kelompok 389 (barang hasi industri pengolahan ytdl)
  * barang kelompok 421 (produk logam struktural dan bagiannya) 
  * barang kelompok 422 (tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau
aluminium) 
  * barang kelompok 423 (generator uap, (kecuali ketel pemanas sentral) dan
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bagiannya) 
  * barang kelas 4299 (barang logam lainnya) 
  * barang kelompok 463 (kawat dan kabel terisolasi; kabel serat optik)

625 Jasa perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak

Kelompok ini mencakup: 
- Jasa perdagangan eceran agen komisi yang bernegosiasi transaksi komersial eceran untuk balas jasa atau komisi 
- Jasa lelang eceran elektronik

6251 Jasa perdagangan eceran bahan mentah pertanian dan binatang hidup atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 011 (sereal)  
  * barang kelompok 014 (minyak sayur dan buah berminyak) 
  * barang kelompok 015 (akar dan umbi-umbian dengan  kandungan pati atau
inulin tinngi yang dapat dimakan) 
  * barang kelompok 016 (tanaman stimulan dan rempah-rempah)  
  * barang kelompok 017 (sayuran kacang-kacangan dan polong-polongan
yang kering) 
  * barang kelompok 018 (tanaman gula) 
  * barang kelas 0191 (produk pakan) 
  * barang kelas 0192 (tanaman serat) 
  * barang kelas 0194 (biji bit selain biji  bit gula) dan biji dari tanaman pakan
ternak
  * barang kelompok 233 (produk yang digunakan untuk makanan hewan)

62511 Jasa perdagangan eceran padi-padian, biji-bijian dan buah-buahan

penghasil minyak, bibit tanaman dan pakan ternak atas dasar balas jasa

atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0193 (tanaman dan bagian tanaman yang digunakan
terutama untuk wewangian, farmasi atau insektisida, fungisida atau tujuan

62512 Jasa perdagangan eceran bunga dan tanaman atas dasar balas jasa atau

kontrak

-
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sejenis) 
  * barang kelas 0196 (tanaman hidup; bunga potong dan kuncup bunga; bibit
bunga)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0197 (tembakau bukan olahan)

62513 Jasa perdagangan eceran tembakau bukan olahan atas dasar balas jasa

atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 021 (binatang hidup) 
  * barang kelas 0411 (ikan hidup)

62514 Jasa perdagangan eceran binatang hidup, termasuk binatang peliharaan

atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0295 (jangat, kulit dan kulit berbulu mentah)

62515 Jasa perdagangan eceran jangat, kulit binatang dan kulit yang disamak

atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0195 (karet alam dalam bentuk dasar atau dalam pelat,
lembaran atau strip) 
  * barang kelas 0199 (bahan mentah nabati lain, ytdl) 
  * barang kelompok 022 (susu segar) 
  * barang kelompok 023 (telur ayam atau unggas lainnya, segar) 
  * barang kelompok 024 (bahan reproduksi hewan) 
  * barang kelas 0291 (madu alam) 

62519 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan mentah hasil pertanian, ytdl atas

dasar balas jasa atau kontrak

-
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  * barang kelas 0292 (bekicot/siput, segar, dingin, beku, kering, asin atau
dalam air garam, kecuali siput laut) 
  * barang kelas 0293 (produk hewani yang dapat dimakan,  ytdl) 
  * barang kelas 0294 (bahan mentah hewani  yang digunakan dalam tekstil) 
  * barang kelas 0296 ( spermaceti dan malam/lilin serangga, baik dimurnikan
maupun tidak atau  berwarna) 
  * barang kelompok 032 (hasil hutan bukan kayu)

6252 Jasa perdagangan eceran makanan, minuman dan tembakau atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 012 (sayuran)  
  * barang kelompok 013 (buah dan kacang-kacangan) 
  * barang kelompok 213 (sayuran, polong-polongan, dan kentang olahan dan
diawetkan) 
  * barang kelompok 214 (buah-buahan dan kacang-kacangan yang diolah
dan diawetkan)

62521 Jasa perdagangan eceran buah dan sayuran atas dasar balas jasa atau

kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 215 (minyak dan lemak  hewani dan nabati) 
  * barang kelompok 217 (bungkil dan sisa lain yang dihasilkan dari ekstraksi
minyak atau lemak nabati; tepung dan tepung kasar dari biji atau buah
penghasil minyak, kecuali mustard; lilin nabati, kecuali trigliserida; degras,
sisa yang dihasilkan dari zat lemak untuk pengobatan atau lilin hewani atau
nabati) 
  * barang kelompok 221 (susu cair olahan dan krim) 
  * barang kelompok 222 (produk susu lainnya) 
  * barang kelompok 223 (telur, diawetkan atau dimasak)

62522 Jasa perdagangan eceran produk susu, telur dan minyak dan lemak yang

dapat dimakan atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 

62523 Jasa perdagangan eceran daging, daging unggas dan daging binatang

buruan atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 211 (daging dan produk olahan daging)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 0412 (ikan, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 042 (krustasea, tidak beku, kerang, moluska dan
invertebrata air lainnya, hidup, segar atau dingin) 
  * barang kelompok 049 (tanaman dan hewan air lain) 
  * barang kelompok 212 (ikan, krustasea, moluska dan invertebrata air
lainnya olahan dan diawetkan)

62524 Jasa perdagangan eceran ikan dan makanan laut lainnya atas dasar

balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 234 (produk roti) 
  * barang kelompok 235 (gula) 
  * barang kelompok 236 (kakao, coklat dan kembang gula)

62525 Jasa perdagangan eceran produk roti, gula dan olahannya atas dasar

balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 241 (etil alkohol;  spirits,  liquors,  liqueurs dan minuman
beralkohol lainnya) 
  * barang kelompok 242 (anggur) 
  * barang kelompok 243 (minuman keras malt dan malt) 
  * barang kelompok 244 (minuman ringan; air mineral botol)

62526 Jasa perdagangan eceran minuman atas dasar balas jasa atau kontrak -

47920n/a

Subkelas ini meliputi:

62527 Jasa perdagangan eceran kopi, teh dan rempah-rempah atas dasar balas

jasa atau kontrak

-
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 - Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
   * barang kelas 2391 (kopi dan teh) 
   * barang kelas 2392 (rempah-rempah dan aromatik, diolah)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 250 (produk tembakau)

62528 Jasa perdagangan eceran produk tembakau atas dasar balas jasa atau

kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 231 (produk padi-padian giling) 
  * barang kelompok 232 (pati dan produk pati, glukosa dan sejenisnya serta
sirupnya ytdl) 
  * barang kelompok 237 (makaroni, mie, tepung couscous dan produk
serupa) 
  * barang kelas 2399 (produk makanan lainnya)

62529 Jasa perdagangan eceran produk makanan ytdl atas dasar balas jasa

atau kontrak

-

6253 Jasa perdagangan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 261 (serat tekstil alam yang disiapkan untuk pemintalan) 
  * barang kelompok 262 ( serat stapel tekstil buatan manusia yang diproses
untuk  pemintalan) 
  * barang kelompok 263 (benang tekstil dan benang dari serat alami) 
  * barang kelompok 264 (benang tekstil dan benang  dari filamen atau serat
stapel buatan) 
  * barang kelompok 265 (kain tenunan kecuali kain khusus, dari serat alami
selain dari kapas) 

62531 Jasa perdagangan eceran benang dan kain (barang hasil tenunan,

rajutan atau kaitan) atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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  * barang kelompok 266 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas) 
  * barang kelompok 267 (kain tenunan (kecuali kain khusus) dari filamen
buatan dan serat staple) 
  * barang kelompok 268 (kain khusus) 
  * barang kelompok 281 (kain rajutan atau kaitan)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 271 (barang jadi  dari tekstil) 
  * barang kelompok 273 (benang pintal, tali, tambang dan kabel dan barang
sejenis (termasuk jaring) 
  * barang kelompok 279 (tekstil ytdl.)

62532 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan linen rumah tangga, gorden,

gorden jaring dan aneka barang rumah tangga dari bahan tekstil atas

dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 282 (pakaian, kecuali pakaian berbulu) 
  * barang kelas 2832 (barang untuk  pakaian, aksesori pakaian dan barang
lainnya dari kulit berbulu, kecuali tutup kepala) 
  * barang kelas 2833 (bulu tiruan dan barang bulu tiruan, kecuali tutup
kepala)

62533 Jasa perdagangan eceran pakaian, barang-barang dari bulu binatang

dan aksesori pakaian atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 293 (alas kaki, dengan sol luar dan bagian atasnya dari
karet atau plastik, atau dengan bagian atasnya dari kulit atau bahan tekstil,
selain sepatu olahraga, sepatu dengan pelindung  jari dari logam dan alas
kaki khusus lainnya) 
  * barang kelompok 294 (sepatu olahraga, kecuali sepatu skating) 
  * barang kelompok 295 (alas kaki lainnya, kecuali sepatu asbes, alas kaki

62534 Jasa perdagangan eceran alas kaki atas dasar balas jasa atau kontrak -
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ortopedi dan sepatu skating) 
  * barang kelompok 296 (bagian dari alas kaki; sol dalam yang dapat dilepas,
bantalan tumit dan barang sejenisnya; pelindung kaki, pembalut kaki dan
barang sejenisnya, serta bagiannya)

6254 Jasa perdagangan eceran peralatan, barang-barang dan perlengkapan rumah tangga atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 381 (perabotan rumah tangga), kecuali subkelas 38111
dan kelas 3812

62541 Jasa perdagangan eceran furnitur/perabot rumah tangga atas dasar

balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 4721 ( perlengkapan pemancar untuk penyiaran radio atau
televisi, baik tergabung maupun tidak dengan peralatan penerima atau
dengan peralatan perekam suara; kamera televisi, kamera digital dan  kamera
perekam video) 
  * barang kelompok 473 (penerima  siaran radio dan televisi; peralatan untuk
merekam dan mereproduksi audio dan video, mikrofon, pengeras suara,
amplifier, dll) 
  * barang kelompok 474 (bagian untuk barang  kelas 4721-4733 dan 4822) 
  * barang kelompok 476 (cakram, pita dan media lainnya yang berisi hasil
rekaman audio dan video)

62542 Jasa perdagangan eceran perlengkapan radio dan televisi serta cakram

dan pita hasil rekamam audio dan video atas dasar balas jasa atau

kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 465 (filamen listrik atau lampu discharge, lampu busur,
peralatan penerangan; dan bagiannya)

62543 Jasa perdagangan eceran barang-barang untuk penerangan atas dasar

balas jasa atau kontrak

-

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009140

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 448 (peralatan rumah tangga dan bagiannya)

62544 Jasa perdagangan eceran peralatan rumah tangga atas dasar balas jasa

atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 3694 ( perangkat makan, peralatan dapur, peralatan rumah
tangga lainnya dan peralatan toilet, dari plastik) 
  * barang kelas 3719 (barang lainnya dari kaca)  
  * barang kelas 4291 (produk logam rumah tangga)

62545 Jasa perdagangan eceran bermacam-macam perkakas rumah tangga ,

alat-alat pemotong, barang-barang dari tembikar, barang-barang dari

kaca, pecah belah dari porselen dan tanah atas dasar balas jasa atau

kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 319 (produk lainnya dari kayu; barang gabus, bahan
anyaman dan jerami)

62546 Jasa perdagangan eceran barang anyaman, barang-barang untuk

penyumbat, perlengkapan kandang dan barang-barang yang terbuat dari

kayu lainnya atas dasar balas jasa atau kontrak

-

6255 Jasa perdagangan eceran barang-barang konsumen lainnya atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 322 (buku, cetakan) 
* barang kelompok 323 (koran dan majalah, harian, cetakan) 
* barang kelompok 324 (koran dan majalah, selain harian, cetakan) 

62551 Jasa perdagangan eceran buku, koran, majalah dan alat-alat tulis atas

dasar balas jasa atau kontrak

-
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* barang kelompok 325 (peta cetakan, musik cetakan atau dalam bentuk
manuskrip; kartu pos, kartu ucapan, gambar dan sketsa) 
* barang kelompok 326 (perangko, formulir cek, uang kertas, sertifikat saham,
brosur dan selebaran, bahan iklan dan barang cetak lainnya) 
* barang kelompok 327 (buku daftar, buku rekening, buku catatan, kertas
surat, buku harian dan barang yang sejenis, blotting-pad, binder, penyimpan
berkas, formulir dan alat tulis lainnya, dari kertas atau kertas karton)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 482 (instrumen dan peralatan untuk  pengukuran,
pemeriksaan, pengujian, navigasi dan tujuan lain, kecuali instrumen optik;
peralatan proses kontrol industri; bagian dan perlengkapannya) 
  * barang kelompok 483 (instrumen optik dan peralatan fotografi, dan bagian
serta perlengkapannya)

62552 Jasa perdagangan eceran peralatan untuk fotografi, optik dan presisi

atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 385 (permainan dan mainan)

62553 Jasa perdagangan eceran alat permainan dan mainan atas dasar balas

jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 382 (perhiasan dan barang yang terkait) 
  * barang kelompok 484 (jam tangan dan jam, serta bagiannya)

62554 Jasa perdagangan eceran jam tangan, jam dinding dan perhiasan atas

dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait

62555 Jasa perdagangan eceran alat-alat olah raga (termasuk sepeda) atas

dasar balas jasa atau kontrak

-
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dengan: 
  * barang kelompok 384 (alat-alat olahraga) 
  * barang kelompok 494 (perahu olahraga dan wisata)  
  * barang subkelas 49921 (sepeda dan sepeda lain, tidak bermotor)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan  yang terkait dengan: 
  * barang kelas 2831 (kulit berbulu disamak atau diolah) 
  * barang kelompok 291 (kulit disamak atau diolah; kulit komposisi) 
  * barang kelompok 292 (koper, tas tangan dan sejenisnya; pelana dan
pakaian kuda; barang lainnya dari kulit)

62556 Jasa perdagangan eceran barang-barang yang terbuat dari kulit dan

aksesori perjalanan atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 361 (ban luar dan ban dalam karet) 
  * barang kelompok 383 (instrumen musik) 
  * barang kelompok 464 (akumulator, sel primer dan baterai primer, serta
bagiannya)

62559 Jasa perdagangan eceran berbagai barang konsumen ytdl atas dasar

balas jasa atau kontrak

-

6256 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan dan perangkat keras konstruksi (bangunan) atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 314 (papan dan panel) 
  * barang kelompok 315 (lembaran veneer; lembaran kayu lapis; kayu dari
bubuk kayu dipadatkan) 
  * barang kelompok 316 ( produk pertukangan dan bahan bangunan rumah
dari kayu (termasuk panel kayu seluler, parket panel rakitan, atap sirap dan
shake)) 
  * barang kelas 3695 (perangkat bangunan dari plastik ytdl) 
  * barang kelas 3696 (bagian ytdl dari lampu, alat kelengkapan penerangan,

62561 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan konstruksi (bangunan) dan kaca

datar atas dasar balas jasa atau kontrak

-

143Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, dari plastik) 
  * barang kelas 3711 (kaca tidak dikerjakan, kaca datar dan kaca ditekan atau
dibentuk untuk konstruksi; cermin kaca) 
  * barang kelas 3712 (serat kaca dan barang daripadanya, kecuali kain
tenunan) 
  * barang kelas 3731 (batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari
tanah mengandung silika)
  * barang kelas 3732 (batu bata, blok, ubin dan  barang konstruksi  keramik
tahan panas/refraktori sejenis lainnya, selain dari tanah mengandung silika) 
  * barang kelas 3733 (semen, mortar, beton dan komposisi sejenisnya ytd
yang tahan api/refraktori) 
  * barang kelas 3734 (produk refraktori belum dibakar; barang keramik
refraktori lainnya) 
  * barang kelas 3735 (batu bata keramik bangunan, blok lantai, ubin
penopang atau pengisi, genteng atap, kepala cerobong asap (chimney-pot),
tudung (cowls), saluran cerobong, ornamen arsitektur dan barang konstruksi
lainnya dari  keramik yang tidak tahan api) 
  * barang kelas 3737 (bendera dan ubin keramik, ubin perapian atau ubin
dinding; kubus mosaik keramik dan sejenisnya) 
  * barang kelompok 374 (semen, kapur dan plester) 
  * barang kelompok 375 (barang beton, semen dan plester) 
  * barang kelompok 376 (batu monumental atau bangunan dan barang
daripadanya)

47920n/a

Subkelas ini meliputi:
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
   * barang kelas 3693 (bak mandi, wastafel, panci  toilet dan penutupnya,
tangki air penyiram dan peralatan saniter sejenisnya, dari plastik) 
   * barang kelas 3721 (bak cuci, bak mandi, panci air toilet, tangki air
penyiram dan perlengkapan saniter sejenis dari keramik) 
   * barang kelas 3736 (pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari
keramik yang tidak tahan api)

62562 Jasa perdagangan eceran perkakas, peralatan tetap dan peralatan

kebersihan yang terbuat dari keramik atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 272 (karpet dan penutup lantai tekstil lainnya) 
  * barang subkelas 32194 (wallpaper dan penutup dinding sejenisnya;  kertas
transparans jendela) 
  * barang kelas 3691 (penutup lantai dari plastik, dalam gulungan atau dalam
bentuk ubin;  penutup dinding atau langit-langit dari plastik)

62563 Jasa perdagangan eceran kertas dinding dan penutup lantai atas dasar

balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 351 (cat dan pernis serta produk terkait; pewarna untuk
seni; tinta)

62564 Jasa perdagangan eceran cat, pernis dan lak pernis atas dasar balas

jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 4292 (perkakas tangan termasuk  perkakas tangan dari jenis
yang digunakan dalam pertanian, hortikultura atau kehutanan, gergaji tangan,
kikir, tang dan gunting pemotong logam, kunci pas dioperasikan dengan
tangan, pukulan-lampu dan klem; perkakas yang dapat dipertukarkan untuk
perkakas tangan atau untuk peralatan mesin, termasuk cetakan (dies) untuk
mencetak atau mengekstrusi logam, dan pengeboran  batu atau alat
pengeboran bumi; pisau untuk mesin; pelat, batang, tips dan sejenisnya untuk
perkakas, tidak terpasang, dari karbida logam disinter atau sermet) 
  * barang kelompok 442 (mesin perkakas dan bagian serta perlengkapannya)

62565 Jasa perdagangan eceran perangkat keras dan perkakas tangan atas

dasar balas jasa atau kontrak

-

6257 Jasa perdagangan eceran produk kimia dan farmasi atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 

62571 Jasa perdagangan eceran bahan kimia industri dasar dan damar sintesis

atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 341 (kimia dasar organik) 
  * barang kelompok 342 (kimia dasar anorganik dasar, ytdl)  
  * barang kelompok 343 ( ekstrak penyamak atau pencelup; tanin dan
turunannya; bahan pewarna ytdl) 
  * barang kelompok 344 (produk mineral alami aktif, jelaga hewani; minyak
tall; minyak terpenia dihasilkan oleh pengolahan kayu jenis konifera/cemara
hutan; dipentene mentah; alinea-cymene mentah, minyak cemara; asam rosin
dan asam damar, dan turunannya; spirit rosin dan minyak rosin, rum gum, ter
kayu;  minyak ter kayu, kreosot  kayu, nafta kayu; pek nabati; pek bir) 
  * barang kelompok 345 (berbagai produk kimia dasar) 
  * barang kelompok 347 (plastik dalam bentuk dasar) 
  * barang kelompok 348 (karet sintetik dan faktis berasal dari minyak, dan
campurannya dengan karet alam dan getah alam sejenisnya, dalam bentuk
asal atau dalam pelat, lembaran atau strip) 
  *  barang kelompok 354 (produk kimia ytdl)
  *  barang kelompok 355 (serat buatan)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 346 (pupuk dan pestisida)

62572 Jasa perdagangan eceran pupuk dan produk kimia untuk pertanian atas

dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 352 (produk farmasi)

62573 Jasa perdagangan eceran produk-produk farmasi atas dasar balas jasa

atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 

62574 Jasa perdagangan eceran barang-barang yang berhubungan dengan

pengobatan dan ortopedi atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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  * barang kelompok 481 (peralatan medis dan bedah dan peralatan ortopedi)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan:
  * barang kelas 3532 (sabun dan deterjen, parfum dan preparat rias)

62575 Jasa perdagangan eceran barang parfum, barang kosmetik dan sabun

mandi atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelas 3531 (bahan aktif permukaan organik, kecuali sabun) 
  * barang kelas 3533 (preparat pembersihan dan polishing)

62576 Jasa perdagangan eceran bahan-bahan untuk pembersih atas dasar

balas jasa atau kontrak

-

6258 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin, peralatan dan suku cadang atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 491 (kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer, bagian
dan aksesorisnya) 
  * barang kelompok 492 (badan (coachwork) untuk kendaraan bermotor;
trailer dan semi trailer; bagian dan perlengkapannya)

62581 Jasa perdagangan eceran kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil

salju, dan suku cadang dan aksesori ybdi atas dasar balas jasa atau

kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 493 (kapal) 
  * barang kelompok 495 (lokomotif kereta api dan trem dan rolling stock, dan
bagiannya) 
  * barang kelompok 496 (pesawat dan pesawat ruang angkasa, dan

62582 Jasa perdagangan eceran alat transportasi lainnya kecuali sepeda atas

dasar balas jasa atau kontrak

-
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bagiannya) 
  * barang kelompok 499 (alat transportasi lain dan bagiannya), kecuali
subkelas 49921

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang subkelas 38111 (kursi, terutama dengan rangka logam) 
  * barang kelas 3812 (furnitur lainnya, dari jenis yang digunakan di kantor)  
  * barang kelompok 451 (mesin kantor dan mesin akuntansi, dan bagian serta
perlengkapannya)

62583 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin kantor dan peralatan kantor

termasuk mebel kantor atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 452 (mesin komputasi dan bagian serta
perlengkapannya) 
  * barang kelompok 478 (paket perangkat lunak)

62584 Jasa perdagangan eceran komputer dan paket perangkat lunak atas

dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 471 (katup dan tabung elektronik, komponen elektronik;
bagiannya) 
  * barang kelas 4722 ( perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan
seluler atau untuk jaringan nirkabel lainnya; peralatan lainnya untuk transmisi
atau penerimaan suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus untuk
komunikasi dalam jaringan kabel atau nirkabel (seperti lokal atau wide area
network)) 
  * barang kelompok 475 (disc, kaset, media penyimpanan  solid-state
non-volatile dan media lainnya, tidak direkam) 
  * barang kelompok 479 (kartu dengan strip magnetik atau chip)

62585 Jasa perdagangan eceran perlengkapan elektronik dan telekomunikasi

serta suku cadangnya atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 441 (mesin pertanian atau kehutanan dan bagiannya)

62586 Jasa perdagangan eceran mesin-mesin dan perlengkapan pertanian,

rerumputan, dan perkebunan, termasuk traktor atas dasar balas jasa

atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 444 (mesin untuk penambangan, penggalian dan
konstruksi, serta bagiannya)

62587 Jasa perdagangan eceran peralatan dan mesin-mesin pertambangan,

konstruksi dan teknik sipil atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 328 ( jenis composed, preparat pelat atau silinder
cetakan, batu litograf impressed atau media impressed lainnya yang
digunakan dalam pencetakan) 
  * barang kelompok 443 (mesin untuk metalurgi dan bagiannya) 
  * barang kelompok 445 (mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan
tembakau, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 446 (mesin untuk produksi tekstil, pakaian dan kulit, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 449 (mesin untuk tujuan khusus lainnya dan  bagiannya)

62588 Jasa perdagangan eceran mesin dan peralatan khusus industri lainnya

dan suku cadang ybdi atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 431 (mesin dan turbin  serta bagiannya) 
  * barang kelompok 432 (pompa, kompresor, mesin tenaga hidrolik dan

62589 Jasa perdagangan eceran perlengkapan dan mesin-mesin lainnya ytdl

atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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pneumatik, dan katup, serta bagiannya) 
  * barang kelompok 433 (bearing, roda gigi, gearing dan elemen driving, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 434 (oven dan tungku pembakar serta bagiannya) 
  * barang kelompok 435 (peralatan pengangkat dan pemindah serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 439 (mesin keperluan umum lainnya dan bagiannya) 
  * barang kelompok 447 (senjata dan amunisi serta  bagiannya) 
  * barang kelompok 461 (motor listrik, generator dan transformator, serta
bagiannya) 
  * barang kelompok 462 (peralatan distribusi dan kontrol listrik, serta
bagiannya) 
  *  barang kelompok 469 (peralatan listrik lainnya dan bagiannya)

6259 Jasa perdagangan eceran produk lainnya atas dasar balas jasa atau kontrak

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 110 (batubara dan lignit; gambut) 
  * barang kelompok 120 (minyak mentah dan gas alam) 
  * barang kelompok 172 (gas batubara, gas air, gas produser dan gas yang
serupa, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya) 
  * barang kelompok 311 (kayu, gergajian atau potongan memanjang, diiris
atau dikuliti, dengan ketebalan melebihi 6 mm;  bantalan kereta api atau trem
dari kayu, tidak diresapi) 
  * barang kelompok 312 (kayu dibentuk tidak terputus sepanjang tepi atau
permukaannya; tepung kayu; kepingan atau partikel kayu) 
  * barang kelompok 331 (kokas dan semi kokas dari batubara-, dari lignit atau
gambut; karbon retort) 
  * barang kelompok 337 (elemen bahan bakar (cartridge), untuk atau dari
reaktor nuklir)

62591 Jasa perdagangan eceran bahan bakar padat, cair dan gas dan produk

ybdi atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 

62592 Jasa perdagangan eceran bijih logam dan logam dalam bentuk dasar

atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 130 (bijih uranium dan thorium serta konsentratnya) 
  * barang kelompok 141 (bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi
panggang) 
  * barang kelompok 142 (bijih logam bukan besi dan konsentratnya selain
bijih uranium atau thorium dan konsentratnya) 
  * barang kelompok 411 (besi dan baja dasar) 
  * barang kelompok 412 (produk dari baja) 
  * barang kelompok 413 (logam mulia dasar dan logam dilapisi dengan logam
mulia) 
  * barang kelompok 414 (tembaga, nikel, aluminium, alumina, timbal, seng
dan timah, tidak ditempa) 
  * barang kelompok 415 (produk setengah jadi dari tembaga, nikel,
aluminium, timah, seng dan timah atau paduannya) 
  * barang kelompok 416 (logam bukan besi lainnya dan barangpadanya
termasuk sisa dan skrap; sermet dan barangpadanya; abu dan residu (kecuali
dari pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau senyawa logam)

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 031 (kayu dalam bentuk kasar) 
  * barang kelompok 313 (kayu dalam bentuk kasar, termasuk kayu di awetkan
dengan diberi cat, zat pewarna, kreosot atau pengawet lainnya; bantalan
kereta api atau trem dari kayu, diresapi)

62593 Jasa perdagangan eceran kayu dalam bentuk kasar atas dasar balas jasa

atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 321 (bubur kertas, kertas dan karton), kecuali barang
dalam subkelas 32194

62594 Jasa perdagangan eceran kertas dan papan kertas atas dasar balas jasa

atau kontrak

-
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47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 391 (limbah dari industri makanan dan tembakau) 
  * barang kelompok 392 (limbah atau sisaan bukan logam) 
  * barang kelompok 393 (limbah atau sisaan logam) 
  * barang kelompok 399 (limbah dan sisaan lainnya)

62595 Jasa perdagangan eceran limbah dan hasil sisaan dan bahan untuk daur

ulang atas dasar balas jasa atau kontrak

-

47920n/a

Subkelas ini meliputi: 
- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa atau kontrak yang terkait
dengan: 
  * barang kelompok 151 (batu bangunan dan monumen) 
  * barang kelompok 152 (gypsum, anhidrit,  batu kapur fluks, batu kapur dan
batu berkapur lainnya, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kapur atau
semen) 
  * barang kelompok 153 (pasir, kerikil, batu pecah atau hancur, aspal alam
dan aspal) 
  * barang kelompok 154 (tanah liat) 
  * barang kelompok 161 (mineral/bahan kimia dan pupuk) 
  * barang kelompok 162 (garam dan sodium klorida murni; air laut) 
  * barang kelompok 163 (batu mulia dan semi mulia, batu apung, batu asah;
alami abrasive; mineral lainnya) 
  * barang kelompok 216 (linter kapas) 
  * barang kelompok 317 (wadah kemasan, kotak, peti, drum dan kemasan
semacam itu, dari kayu; drum dari kayu untuk kabel; palet, palet kotak dan
papan untuk muatan lainnya, dari kayu; tahang, tong, bejana, pasu dan
produk lainnya serta bagiannya, dari kayu (termasuk tongkat)) 
  * barang kelompok 332 (ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah
gemuk, dan ter mineral lainnya) 
  * barang kelompok 333 (minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari
bahan bitumen, selain mentah; preparat ytdl yang mengandung 70% atau
lebih dari minyak, minyak tersebut menjadi unsur dasar dari olahan) 
   * barang kelompok 334 (gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kecuali

62599 Jasa perdagangan eceran barang tambang bukan logam dan

barang-barang lainnya ytdl atas dasar balas jasa atau kontrak

-
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gas alam) 
  * barang kelompok 335 (jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum
mikro-kristal, malam slack, ozokerite, malam lignit, malam gambut, malam
mineral lainnya, dan produk sejenis; kokas petroleum, bitumen petroleum dan
residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak diperoleh dari mineral
mengandung bitumen) 
  * barang kelompok 336 (elemen radioaktif dan isotop sertasenyawanya;
paduan, dispersi, produk keramik dan campuran yang mengandung
unsur-unsur, isotop atau senyawanya; residu radioaktif) 
  * barang kelompok 362 (produk karet lainnya) 
  * barang kelompok 363 (semi-manufaktur dari plastik) 
  * barang kelompok 364 (produk kemasan dari plastik) 
  * barang kelas 3692 (pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih
lainnya berperekat, dari plastik)
  * barang kelas 3697 (tutup kepala pengaman; tutup kepala lainnya dari karet
atau plastik)
  * barang kelas 3698 (alat kelengkapan pengisolasi listrik dari plastik) 
  * barang kelas 3699 (barang plastik ytdl) 
  * barang kelas 3729 (barang keramik yang tidak berstruktur lainnya) 
  * barang kelompok 379 (produk mineral bukan logam lainnya ytdl) 
  * barang kelompok 386 (komedi putar, ayunan, galeri tembak dan
permainan taman hiburan lainnya) 
  * barang kelompok 387 (bangunan prepabrikasi) 
  * barang kelompok 389 (barang hasi industri pengolahan ytdl)
  * barang kelompok 421 (produk logam struktural dan bagiannya) 
  * barang kelompok 422 (tangki, reservoir dan wadah dari besi, baja atau
aluminium) 
  * barang kelompok 423 (generator uap, (kecuali ketel pemanas sentral) dan
bagiannya) 
  * barang kelas 4299 (barang logam lainnya) 
  * barang kelompok 463 (kawat dan kabel terisolasi; kabel serat optik)
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63 Jasa penyediaan akomodasi, makanan dan minuman

631 Jasa akomodasi untuk wisatawan

Kelompok ini mencakup: 
- jasa akomodasi untuk orang yang berada jauh dari tempat tinggalnya (yaitu dari tempat tinggal utama atau yang kedua), untuk tujuan rekreasi atau bisnis,
biasanya disediakan berdasarkan harian atau mingguan

6311 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan untuk wisatawan

Kelas ini meliputi: 
- jasa akomodasi yang terdiri dari kamar atau unit, dengan atau tanpa dapur, bagi orang yang berada jauh dari tempat tinggalnya, untuk
tujuan rekreasi atau bisnis, biasanya disediakan berdasarkan harian atau mingguan

55111

55112

55113

55114

55115

5510

Subkelas ini meliputi: 
- jasa akomodasi, biasanya diberikan secara harian atau mingguan, yang
terdiri dari kamar atau unit dengan layanan rumah tangga harian, untuk orang
yang berada jauh dari tempat tinggalnya

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa akomodasi dalam properti berbagi waktu (time-share properties), lih.
63113

63111 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan untuk wisatawan,

dengan jasa pembersih kamar harian

55100.01

551205510

Subkelas ini meliputi: 
- jasa akomodasi, biasanya disediakan secara harian atau mingguan, yang
terdiri dari kamar atau unit dengan layanan rumah tangga yang diberikan
kurang dari sehari, untuk orang yang berada jauh dari tempat tinggalnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa akomodasi dalam properti berbagi waktu (time-share properties), lih.
63113 
- jasa akomodasi yang semi-permanen di kos atau rumah asrama, lih. 63290

63112 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan untuk wisatawan, tanpa

jasa pembersih kamar harian

55100.02

551305510

Subkelas ini meliputi: 
- jasa akomodasi dalam properti berbagi waktu (time-share properties), bagi

63113 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan untuk wisatawan,

dengan properti berbagi waktu

55100.04
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pengunjung  jauh dari tempat tinggalnya

55191

55194

55195

55199

5510

Subkelas ini meliputi: 
- jasa akomodasi untuk orang yang berada jauh dari tempat tinggalnya, di
kamar untuk beberapa hunian biasanya disediakan berdasarkan harian atau
mingguan, seperti misalnya di hostel muda, tempat perlindungan di gunung
atau kabin 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa akomodasi di kamp rekreasi dan liburan, lih. 63130 
- jasa akomodasi bagi siswa di asrama siswa, lih. 63210 
- jasa akomodasi di asrama pekerja atau kamp, lih. 63220

63114 Jasa akomodasi untuk wisatawan, dimana kamarnya dapat dihuni

banyak orang

55100.03

6312 Jasa tempat perkemahan

55192

55193

5520

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan tempat untuk kendaraan rekreasi atau tenda, bagi orang yang
berada jauh dari tempat tinggalnya, biasanya disediakan berdasarkan secara
harian atau mingguan 
- penyediaan tempat penampungan pelindung atau fasilitas tenda bivak biasa
untuk menempatkan tenda dan/atau kantung tidur

63120 Jasa tempat perkemahan 55100.05, 55100.06

6313 Jasa paket penginapan dan rekreasi

55193

55199

5520

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan akomodasi menginap, dikombinasikan dengan makanan dan
rekreasi atau jasa pelatihan dalam sebuah paket gabungan di kamp untuk
orang dewasa, remaja atau anak-anak yang biayanya sudah termasuk semua 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kamp instruksi olahraga, lih. 92912

63130 Jasa paket penginapan dan rekreasi 55100.06

632 Jasa penyediaan akomodasi lainnya untuk wisatawan dan lainnya

Kelompok ini mencakup: 
- jasa akomodasi untuk orang yang berada jauh dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang lebih lama 
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Kelompok ini juga mencakup: 
- tempat tinggal semi permanen di rumah asrama dan klub perumahan

6321 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan untuk pelajar di tempat tinggal khusus pelajar

559005590

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa akomodasi penyediaan kamar atau unit bagi pelajar di asrama pelajar
yang ada di sekolah atau universitas 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyediaan kamar atau unit untuk pengunjung di tempat tinggal mahasiswa
selama liburan musim panas, lih. 6311 
- penyediaan kamar dan unit di asrama mahasiswa untuk peserta konferensi,
lih. 6311

63210 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan untuk pelajar di tempat

tinggal khusus pelajar

55100.97, 70102.01

6322 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan untuk pekerja di tempat tinggal khusus pekerja

559005590

Subkelas ini meliputi: 
- jasa akomodasi bagi pekerja di hostel atau kamp pekerja, biasanya dalam
jangka pendek atau secara musiman

63220 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan untuk pekerja di tempat

tinggal khusus pekerja

55100.97, 70102.01

6329 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan lainnya, ytdl

559005590

Subkelas ini meliputi: 
- jasa  akomodasi penyediaan kamar atau unit untuk semi-permanen di
penginapan atau rumah asrama dan klub perumahan 
- Jasa mobil tidur

63290 Jasa penyediaan akomodasi kamar atau ruangan lainnya, ytdl 55100.97, 70102.01

633 Jasa penyediaan makanan

6331 Jasa penyediaan makanan dengan pelayanan penuh

56101

56102

56103

5610

Subkelas ini meliputi: 
- pengolahan makanan dan minuman yang terkait dengan jasa yang diberikan
oleh restoran, kafe dan fasilitas makan sejenis yang menyediakan layanan

63310 Jasa penyediaan makanan dengan pelayanan penuh 52520.01, 55200.01,

55200.02, 55200.04
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penuh yang terdiri dari pelayan ke pelanggan individual yang duduk di meja
(termasuk counter atau stand) dengan atau tanpa hiburan 
- pengolahan makanan dan minuman terkait dengan layanan kamar di hotel
atau tempat penginapan lainnya atau di fasilitas transportasi, misalnya, dalam
kereta api atau kapal. Biasanya disediakan layanan penuh yang terdiri dari
pelayanan kepada pelanggan perorangan yang duduk di meja (termasuk
counter atau stand). 
- jasa gerbong makan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pelayanan minuman tanpa makanan, lih. 63400

6332 Jasa penyediaan makanan dengan pelayanan terbatas

56101

56102

56103

56104

5610

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pelayanan makanan terbatas dan presmanan (self service), yaitu
disediakan tempat duduk tetapi tidak ada pelayan yang melayani, seperti: 
  *  jasa layanan makan di gerai makanan cepat saji dengan tempat duduk 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pengoperasian kantin atas dasar konsesi, lihat 63393 
- fasilitas penyediaan makanan tanpa pelayan dan biasanya tanpa layanan
tempat duduk, lih. 63399 
- jasa layanan minuman tanpa makanan, lih. 63400

63320 Jasa penyediaan makanan dengan pelayanan terbatas 52520.01, 52590.01,

55200.01, 55200.02,

55200.04, 55200.05

6339 Jasa katering untuk acara tertentu dan penyiapan makanan lainnya

562105621

Subkelas ini meliputi:
 - jasa katering didasarkan pada pengaturan kontrak dengan pelanggan, di
kelembagaan, pemerintah, komersial, industri atau tempat pemukiman atau
lokasi ditentukan oleh pelanggan, untuk acara tertentu

 Subkelas ini tidak termasuk:
 - jasa katering, yang dilakukan secara terus menerus, lih. 63392, 63393

63391 Jasa katering untuk acara tertentu 55200.06

562905629

Subkelas ini meliputi: 

63392 Jasa penyediaan makanan dengan kontrak untuk operator transportasi 55200.06
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- jasa katering didasarkan pada pengaturan kontrak bagi perusahaan
penerbangan dan perusahaan transportasi lainnya

562905629

Subkelas ini meliputi:
 - jasa katering didasarkan pada pengaturan kontrak dengan pelanggan, di
kelembagaan, pemerintah, komersial atau industri dengan lokasi ditentukan
oleh pelanggan lain selain dengan perusahaan-perusahaan transportasi,
secara berkelanjutan
 - jasa  konsesi layanan makanan, yaitu penyediaan layanan operasi oleh
operator fasilitas makanan seperti kantin dan kafetaria 

Subkelas ini tidak termasuk:  
- jasa penyiapan dan penyediaanl makanan , untuk acara tertentu, lih. 63391

63393 Jasa penyediaan makanan dengan kontrak lainnya 55200.05

561045610

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyiapan makanan dan minuman lain terkait dengan layanan yang
diberikan oleh stan makanan atau minuman, stan ikan dan keripik, gerai
makanan cepat saji tanpa tempat duduk, fasilitas dibawa pulang, dll 
- jasa es krim dan kue dengan pelayanan di tempat
- penyediaan makanan dan makanan ringan pada mesin penjual otomatis 
- jasa layanan makanan bergerak, yaitu penyiapan dan penyajian makanan
dan minuman untuk konsumsi langsung dari kendaraan bermotor atau
gerobak tidak bermotor
Jasa ini diberikan tanpa tempat duduk atau jasa pelayan. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyediaan makanan dan makanan ringan tidak siap di tempat yang ada
pada mesin penjualan, lih. 6242

63399 Jasa penyediaan makanan lainnya 55200.06, 55200.97,

52590.01, 55200.05

634 Jasa penyediaan minuman

6340 Jasa penyediaan minuman

56301

56302

56303

56304

5630

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pelayanan minuman, minuman beralkohol atau tidak beralkohol, seperti
yang disediakan di bar, ruang bir, klub malam, diskotik dan fasilitas sejenis,

63400 Jasa penyediaan minuman 55200.02, 55200.03,

55200.04, 55200.97,

55200.03
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56305

56306dengan atau tanpa hiburan 

Subkelas ini juga mencakup: 
- jasa yang disediakan oleh bar di hotel atau tempat penginapan lainnya atau
di fasilitas transportasi, seperti  di kereta api atau kapal 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyediaan makanan, makanan ringan dan minuman melalui mesin penjual
otomatis, lih. 6242 
- jasa makanan untuk minuman makanan dan terkait, lih. 6331, 6332
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64 Jasa angkutan penumpang

641 Jasa angkutan penumpang berupa angkutan lokal dan angkutan wisata

6411 Jasa angkutan darat untuk penumpang di daerah perkotaan dan sekitarnya (pinggiran kota)

491114921

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang kereta api sesuai dengan rute ditentukan pada
jadwal yang ditentukan dalam batas-batas satu kota atau kelompok kota-kota
yang berdekatan, dengan layanan yang tersedia untuk semua pengguna 
- jasa yang disediakan oleh angkutan massal kereta api perkotaan (kereta api
bawah tanah atau rel kereta api yang ditinggikan) 
- transportasi kendaraan yang menyertainya, bagasi, hewan dan barang
lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa transportasi perkotaan dan pinggiran kota disediakan oleh trem, lih.
64112

64111 Jasa angkutan kereta api untuk penumpang di daerah perkotaan dan

sekitarnya (pinggiran kota)

60110.01, 60110.04

49211

49212

49214

4921

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang melalui rute yang ditentukan pada jadwal yang
telah ditetapkan dengan menggunakan motor bus, trem, bus dan kereta yang
sejenis, dalam batas-batas kota tunggal atau kelompok kota-kota yang
berdekatan, dengan layanan yang tersedia untuk semua pengguna 
- transportasi barang bawaan, hewan dan barang-barang lain yang dapat
dilakukan tanpa biaya tambahan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa transportasi penumpang perkotaan dan pinggiran kota dengan kereta
api, lih. 64111 
- jasa transportasi penumpang perkotaan dan pinggiran kota jalan raya yang
tersedia untuk pengguna segmen tertentu, lih. 63114

64112 Jasa angkutan bus penumpang bertrayek di daerah perkotaan dan

sekitarnya (pinggiran kota)

-

49411

49412

49413

492164113 Jasa angkutan campuran untuk penumpang di daerah perkotaan dan

sekitarnya (pinggiran kota)

60231.01
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49414

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan jasa transportasi penumpang perkotaan dan pinggiran kota,
menggunakan lebih dari satu moda transportasi (termasuk transportasi kereta
api, darat dan air) dengan rute dan jadwal yang telah ditentukan

494294922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang melalui rute yang ditentukan pada jadwal yang
telah ditentukan dalam batas-batas satu kota atau kelompok kota-kota yang
berdekatan, untuk pengguna segmen tertentu, mis, perguruan tinggi atau
perusahaan 
- jasa shuttle perkotaan dan pinggiran kota terjadwal, misalnya, angkutan
shuttle bandara 
- jasa transportasi murid dengan bus sekolah antara rumah dan sekolah serta
antar sekolah, termasuk di wilayah pedesaan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa transportasi penumpang di perkotaan dan pinggiran kota yang
dijadwalkan tersedia bagi semua pengguna, lih. 64112 
- jasa taksi, lih. 64115 
- jasa shuttle bandara tidak terjadwal, lih. 64115 
- jasa penyewaan mobil dikemudikan sopir, lih. 64116 
- angkutan transportasi tamasya, misalnya, jasa bis tamasya, lih. 64132

64114 Jasa angkutan jalan raya lokal untuk penumpang dengan jadwal tertentu

untuk tujuan tertentu

-

494214922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang dengan taksi bermotor dalam atau antara daerah
perkotaan dan pinggiran kota. Layanan ini umumnya diberikan atas dasar
jarak perjalanan dan untuk tujuan tertentu. Layanan reservasi terhubung juga
termasuk dalam kegiatan ini 
- jasa shuttle bandara tidak terjadwal 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa shuttle bandara terjadwal, lih. 64114 
- jasa penyewaan mobil yang dikemudikan sopir, lih. 64116 

64115 Jasa taksi 60221.01
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- jasa angkutan yang ditarik hewan atau manusia, lih. 64117 
- jasa taksi air, lih. 64129 - Jasa taksi udara, lih. 64242 
- jasa ambulan, lih. 93194

494224922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan mobil yang dikemudikan sopir, tujuan manapun, kecuali
jasa taksi. Jasa ini umumnya diberikan atas dasar waktu ke sejumlah
penumpang dan sering melibatkan angkutani untuk tujuan lebih dari satu

64116 Jasa penyewaan kendaraan dengan operatornya 60222.01

494234922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang dengan kendaraan yang ditarik manusia atau
hewan atau alat angkut seperti becak dan oleh binatang beban, dengan
layanan sopir disediakan dengan kendaraan atau binatang 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyewaan kendaraan penumpang yang ditarik manusia atau hewan tanpa
jasa sopir, lih. 73114

64117 Jasa angkutan jalan raya untuk penumpang dengan kendaraan yang

ditarik oleh orang atau hewan

60224.01

492224922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan bus tanpa jadwal dan kendraan travel dalam perkotaan dan
daerah pinggiran kota, umumnya diberikan atas dasar waktu dan jarak dan
sering melibatkan angkutan/transportasi ke tujuan lebih dari satu 
Tidak seperti penyewaan bus, yang memberikan kontrol penuh klien, layanan
ini biasanya disediakan pada rute dan jadwal yang ditentukan. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa bus tamasya, lih. 64132 
- penyewaan bus dengan sopir, kecuali mencarter, lih. 66011

64118 Jasa penyewaan bus lokal tanpa trayek dan kendaraan travel -

49424

49425

49429

4922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa transportasi penumpang yang dioperasikan dengan kabel, misalnya,
funiculars, teleferics, lift ski dan layanan sejenis diberikan secara terjadwal 
- jasa transportasi darat dengan kendaraan darat mekanik lainnya untuk

64119 Jasa angkutan darat lainnya, ytdl -
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penumpang dan dijadwalkan, ytdl 
- jasa angkutan kendaraan penumpang dengan sopir dan tidak jadwal, ytdl 
- pengangkutan barang bawaan yang menyertainya, hewan dan
barang-barang lain yang dapat dilakukan tanpa biaya tambahan. Termasuk
layanan insidental tidak dikenakan biaya untuk secara terpisah (panduan,
penyediaan makanan, dll). 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa bus tamasya, lih. 64132

6412 Jasa angkutan air lokal untuk penumpang

50211

50212

50214

50215

50216

50217

50218

50219

5021

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang di sungai, di kanal dan di perairan pedalaman lain
oleh feri, termasuk hydrofoils dan hovercraft, baik secara terjadwal atau tidak
terjadwal 
- jasa angkutan kendaraan, barang, bagasi, hewan dan barang lainnya yang
menyertainya

64121 Jasa angkutan air di perairan dalam untuk penumpang  dengan feri 60120.01, 61220.01,

61230.01

502135021

Subkelas ini meliputi: 
- kapal pesiar perairan dalam yang mencakup angkutan, akomodasi,
penyediaan  makanan dan jasa insidental lainnya dalam  tarifnya sudah
termasuk semua fasilitasnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa perahu wisata dan pesiar, lih. 64133

64122 Jasa angkutan air di perairan dalam untuk penumpang dengan kapal

pesiar

61211.01

50211

50212

50214

50215

50216

50217

5021

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang di sungai, kanal dan perairan dalam lainnya,
terjadwal atau tidak terjadwal oleh kapal-kapal selain kapal feri, kapal pesiar,
dan perahu perjalanan wisata 

64129 Jasa angkutan air lainnya di perairan dalam untuk penumpang 61211.01, 61220.01,

61230.01
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50218

50219- taksi air 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa angkutan penumpang oleh feri, lih. 64121 
- jasa perahu wisata, lih. 64133

6413 Jasa angkutan untuk wisata

491124911

Subkelas ini meliputi: 
- jasa transportasi penumpang kereta api untuk wisata

64131 Jasa angkutan wisata dengan kereta api 60130.01

49222

49425

4922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa transportasi darat untuk penumpang dengan tujuan wisata , kecuali
kereta api: 
  * jasa transportasi wisata dengan bus

64132 Jasa angkutan darat untuk wisata, selain kereta api 60223.01

50113

50123

50213

5011

5012

5021
Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan air penumpang untuk wisata

64133 Jasa angkutan air untuk wisata, selain kapal pesiar 61113.01, 61123.01

511075110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan udara penumpang untuk wisata

64134 Jasa angkutan udara untuk wisata -

642 Jasa angkutan penumpang jarak jauh

6421 Jasa angkutan penumpang antar kota dengan kereta api

491114911

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang yang disediakan oleh kereta api antara kota yang
tidak berdekatan, tanpa jarak yang dicakup dan kelas yang digunakan,
dengan jasa yang tersedia untuk semua pengguna 
- angkutan kendaraan, koper, hewan dan barang lainnya yang menyertainya

64210 Jasa angkutan penumpang antar kota dengan kereta api 60110.02, 60110.03
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa angkutan penumpang kereta api dalam batas-batas satu kota atau
kelompok bersebelahan kota, tersedia untuk semua pengguna, lih. 64111 
- jasa mobil tidur, lih. 63290 
- jasa gerbong makan, lih. 63310

6422 Jasa angkutan jalan raya antar kota untuk penumpang

49211

49213

49215

49429

4922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang antara kota yang berjauhan dengan rute yang
telah ditentukan pada jadwal yang telah ditentukan dengan bus bermotor,
trem, bus dan kendaraan transportasi kereta yang serupa, dengan layanan
yang tersedia untuk semua pengguna
 - angkutan kendaraan, hewan dan barang lain yang menyertainya dilakukan
tanpa biaya tambahan

64221 Jasa angkutan darat dalam trayek antar kota untuk penumpang 60211.01

494294922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang antara kota yang berjauhan dengan rute yang
telah ditentukan pada jadwal yang telah ditentukan dengan bus bermotor,
trem, bus troli dan yang sejenis, untuk pengguna segmen tertentu 
- jasa shuttle antarkota, misalnya, angkutan shuttle bandara

64222 Jasa angkutan jalan raya dalam trayek antar kota dengan tujuan tertentu

untuk penumpang

60211.01

49221

49222

4922

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang antara daerah perkotaan dan pinggiran kota atau
jarak jauh dikemudikan oleh sopir bus yang disewakan dan travel, umumnya
didasarkan pada waktu dan jarak dan sering melibatkan transportasi ke lebih
dari satu tujuan 
Tidak seperti penyewaan bus, yang memberikan kontrol penuh terhadap klien,
jasa ini biasanya disediakan pada rute dan jadwal yang telah ditentukan
sebelumnya. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyewaan bus dan travel dengan operator, kecuali mencarter, lih. 66011

64223 Jasa angkutan bus untuk jarak jauh tanpa trayek dan kendaraan travel 60212.01
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6423 Jasa angkutan air jarak jauh untuk penumpang

50111

50112

50114

50121

50122

5011

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan penumpang yang melintasi pesisir dan samudra oleh feri,
termasuk hydrofoils dan hovercraft, secara terjadwal atau tidak terjadwal 
- Angkutan barang bawaan, hewan dan barang lain yang menyertainya
dilakukan tanpa biaya tambahan

64231 Jasa angkutan air untuk daerah pantai dan lintas samudra dengan kapal

feri untuk penumpang

61111.01, 61111.02,

61121.01

50113

50123

5011

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh pelayaran laut yang mencakup angkutan,
akomodasi, layanan makanan, rekreasi dan hiburan lainnya dengan biaya
yang mencakup semua fasilitasnya

64232 Jasa angkutan air untuk daerah pantai dan lintas samudra dengan kapal

pesiar untuk penumpang

61113.01, 61123.01

50111

50112

50114

50121

50122

5011

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan air untuk penumpang yang melintasi pesisir dan samudra terjadwal
atau tidak terjadwal, terlepas dari kelas pelayanan, kecuali oleh feri dan kapal
pesiar 
- angkutan penumpang dari pelabuhan ke pelabuhan, termasuk di kapal
angkutan barang
- angkutan barang bawaan yang menyertainya, hewan dan barang lain yang
dapat dilakukan tanpa tambahan biaya

64239 Jasa angkutan air untuk daerah pantai dan lintas samudra lainnya untuk

penumpang

61111.01, 61111.02,

61111.03, 61111.04,

61111.97, 61121.01

6424 Jasa angkutan udara untuk penumpang

51101

51102

5110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang melalui udara pada rute domestik dan jadwal
yang telah ditentukan, di dalam pesawat terbang jenis apa pun, termasuk
helikopter 
- angkutan bagasi yang menyertai penumpang dan barang lainnya yang
dilakukan tanpa tambahan biaya

64241 Jasa angkutan udara domestik berjadwal untuk penumpang 62100.01
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51104

51105

5110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang melalui udara pada rute domestik, atas dasar
tidak berjadwal, dengan pesawat jenis apa pun, termasuk helikopter 
- angkutan bagasi yang menyertai penumpang dan barang lainnya yang
dilakukan tanpa tambahan biaya

 Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa angkutan udara untuk penumpang dan tujuan wisata, lih. 64134 
- jasa penyewaan pesawat penumpang dengan kru, lih. 66031

64242 Jasa angkutan udara domestik tidak berjadwal untuk penumpang 62200.01

511035110

Subkelas ini meliputi: 
- Jasa angkutan penumpang melalui udara pada rute internasional dan jadwal
yang telah ditentukan dengan pesawat  dari jenis apa pun (termasuk
helikopter)
- Pengangkutan bagasi yang menyertai penumpang dan barang lainnya yang
dilakukan tanpa biaya tambahan

64243 Jasa angkutan udara internasional berjadwal untuk penumpang -

511095110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa angkutan penumpang melalui udara pada rute internasional, tidak
dijadwalkan, dengan pesawat terbang jenis apa pun, termasuk helikopter 
- angkutan bagasi yang menyertai penumpang dan barang lain yang dilakukan
tanpa biaya tambahan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa angkutan udara untuk penumpang dan tujuan wisata, lih. 64134 
- jasa penyewaan pesawat penumpang dengan kru, lih. 66031

64244 Jasa angkutan udara internasional tidak berjadwal untuk penumpang -

6425 Jasa angkutan luar angkasa untuk penumpang

511095110

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan penumpang, dari dan ke luar angkasa dengan cara apapun

64250 Jasa angkutan luar angkasa untuk penumpang -
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65 Jasa angkutan barang

651 Jasa angkutan barang  melalui darat

6511 Jasa angkutan barang melalui jalan raya

494324923

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan melalui jalan darat untuk barang beku atau didinginkan dalam truk
dan mobil khusus berpendingin

65111 Jasa angkutan barang melalui jalan raya dengan kendaraan

berpendingin

60232.01

494324923

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan darat untuk produk minyak bumi (minyak mentah, gas alam dan
minyak olahan produk) dalam truk tangki khusus 
- angkutan melalui jalan darat untuk cairan atau gas massal lainnya di truk
tangki khusus

65112 Jasa angkutan jalan raya untuk barang dengan truk tangki atau truk semi

gandeng

60232.01

494314923

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan melalui jalan darat untuk barang pribadi dan paket yang dirakit dan
dikemas secara khusus dengan kontainer yang dirancang untuk memudahkan
penanganan dalam pengangkutan

65113 Jasa angkutan barang melalui jalan raya dengan kontainer 60231.01

494334923

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan melalui jalan darat dalam kendaraan angkutan yang ditarik
manusia atau ditarik hewan

65114 Jasa angkutan jalan raya untuk barang dengan kendaraan yang ditarik

oleh manusia atau hewan

60233.01

494314923

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemindahan barang rumah tangga dan furnitur 
- jasa pemindahan peralatan kantor, mesin dan furnitur 
- jasa tambahan, seperti pengepakan dan pengantaran dan pengiriman

65115 Jasa pemindahan barang perabot rumahtangga dan kantor serta

barang-barang lainnya

60231.01

494314923

Subkelas ini meliputi: 

65116 Jasa angkutan surat dan paket melalui jalan raya 60231.01
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- angkutan surat dan paket dengan setiap moda transportasi darat, selain
kereta api, sebagai jasa pos dan kurir 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kurir dengan sepeda, lih. 68120 
- jasa kurir pengiriman, lih. 68120 
- jasa pengiriman lokal, lih. 68130

494314923

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan melalui jalan darat untuk barang curah kering seperti sereal,
tepung, semen, pasir, batu bara, dll

65117 Jasa angkutan barang kering dalam jumlah besar (dry bulk) melalui jalan

raya

60231.01

49431

49432

4923

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan hewan hidup melalui jalan darat

65118 Jasa angkutan hewan hidup melalui jalan raya 60232.01

49431

49432

4923

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan barang melalui jalan raya darat lainnya dengan menggunakan
kendaraan khusus lainnya, ytdl, seperti: 
  * pengangkutan beton dan ter jalan beraspal 
  * Pengangkutan mobil 
- angkutani barang lainnya melalui jalan darat ytdl, 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa mobil lapis baja, lih. 85240

65119 Jasa angkutan jalan raya lainnya untuk barang 60232.01

6512 Jasa angkutan barang melalui kereta api

491214912

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan dengan kereta api untuk barang beku atau didinginkan, dalam
gerbong khusus berpendingin

65121 Jasa angkutan barang melalui kereta api dengan gerbong berpendingin 60120.01

491214912

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan dengan kereta api untuk produk minyak bumi (minyak mentah, gas
alam dan produk minyak olahan) di gerbong tangki khusus 

65122 Jasa angkutan barang melalui kereta api dengan gerbong tangki 60300.01
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- angkutan dengan kereta api untuk cairan atau gas curah lainnya dalam
gerbong tangki khusus

491214912

Subkelas ini meliputi:  
- angkutan dengan kereta api untuk barang pribadi dan paket yang dirakit dan
dikemas secara khusus menggunakan kontainer yang dirancang untuk
memudahkan penanganan dalam pengangkutan

65123 Jasa angkutan barang melalui kereta api dengan gerbong kontainer 60120.01

491214912

Subkelas ini meliputi: 
- pengangkutan surat dan paket dengan kereta api sebagai jasa pos dan kurir

65124 Jasa angkutan surat dan paket melalui kereta api 60120.01

491214912

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan dengan kereta api untuk barang curah kering seperti sereal,
tepung, semen, pasir, batubara, dll

65125 Jasa angkutan barang-barang kering dalam jumlah besar melaui kereta

api

60120.01

491214912

Subkelas ini meliputi: 
- pengangkutan hewan hidup dengan kereta api

65126 Jasa angkutan hewan hidup melalui kereta api 60190.01

491294912

Subkelas ini meliputi: 
- pengangkutan mobil, truk dan truk trailer dengan kereta api  
- pengangkutan kereta api untuk barang lainnya ytdl

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pengangkutan penumpang dan kendaraan yang menyertainya dengan
kereta api, lih. 64210

65129 Jasa angkutan barang melalui kereta api lainnya 60190.01

6513 Jasa angkutan melalui jaringan pipa

493004930

Subkelas ini meliputi: 
- pengangkutan untuk minyak mentah atau olahan atau produk-produk minyak
bumi melalui pipa saluran
- pengangkutan gas alam  melalui pipa saluran

65131 Jasa angkutan melalui jaringan pipa untuk minyak dan gas alam 60300.02
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa distribusi gas alam melalui saluran, lih. 69120 dan 86320 
- jasa pencairan dan regasifikasi gas alam, lih. 67990

493004930

Subkelas ini meliputi: 
- pengangkutan untuk produk kimia lainnya, bubur batubara dan produk
lainnya ytdl melalui pipa saluran
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa distribusi uap dan air melalui saluran, lih. 69210, 69220, 86330 dan
86340

65139 Jasa angkutan melalui jaringan pipa untuk barang-barang lainnya 60300.02

652 Jasa angkutan air untuk barang

6521 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra untuk barang

50133

50143

5012

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan air untuk barang beku atau didinginkan yang melintasi pesisir atau
samudra dengan kompartemen khusus berpendingin
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- angkutan air untuk gas cair yang melintasi pesisir dan samudra, lih. 65212

65211 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra untuk barang, dengan

kapal berpendingin

61112.01, 61112.02

50133

50143

5012

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan air untuk minyak mentah dengan kapal tanker khusus yang
melintasi pesisir dan samudra 
- angkutan air yang melintasi pesisir dan samudra untuk mengangkut cairan
atau gas massal lainnya seperti gas alam, metana dan produk minyak olahan
dengan kapal tanker khusus

65212 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra untuk barang, dengan

kapal tangker

61112.01, 61112.02

50133

50143

5012

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan air yang melintasi pesisir dan samudra untuk mengangkut barang

65213 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra antar moda kontainer

dengan kapal kontainer

61112.01, 61112.02
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pribadi dan paket yang dirakit dan dikirim dalam kontainer yang khusus
dirancang untuk memudahkan penanganan dalam pengangkutan

50131

50132

50134

50135

50141

50142

50144

5012

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan air yang melintasi pesisir dan samudra untuk mengantarkan surat
dan paket sebagai jasa pos dan kurir  
- angkutan air yang melintasi pesisir dan samudra untuk barang curah kering
seperti sereal, tepung, semen, pasir, batubara, dll 
- jasa penarik dan pendorong di laut dalam dan perairan pesisir 
- jasa penarik untuk rig minyak, crane terapung, kapal pengerukan dan
pelampung, serta lambung kapal ' dan kapal tidak lengkap, di perairan pantai
atau laut terbuka 
- angkutan air yang melintasi pesisir dan samudra, ytdl

65219 Jasa angkutan perairan pantai dan lintas samudra lainnya untuk barang

lainnya

61112.01, 61112.02,

61112.03, 61112.04,

61122.01

6522 Jasa angkutan air di perairan dalam untuk barang

502225022

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan perairan dalam untuk barang beku atau didinginkan dalam
kompartmen pendingin khusus

65221 Jasa angkutan air di perairan dalam untuk barang dengan kapal

berpendingin

65221.97, 61212.01

502225022

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan perairan dalam untuk minyak mentah dengan kapal tanker khusus 
- angkutan perairan dalam untuk cairan atau gas massal lainnya seperti gas
alam, metana dan olahan minyak bumi produk dengan kapal tanker khusus

65222 Jasa angkutan air di perairan dalam untuk barang dengan kapal tangker 65221.97, 61212.01

50221

50223

50224

50225

50226

50227

50228

50229

5022

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan perairan dalam untuk barang pribadi dan paket yang dirakit dan
dikirim menggunakan kontainer khusus yang dirancang untuk memudahkan
penanganan dalam pengangkutan 
- jasa penarik tongkang di lintasan perairan dalam dan kanal, yang dilakukan
oleh kapal penarik (tugboat) 
- jasa penarik rig minyak, crane terapung, kapal pengerukan dan pelampung,

65229 Jasa angkutan air di perairan dalam lainnya untuk barang 65221.97, 61212.01
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serta lambung kapal  dan kapal tidak lengkap, di perairan dalam
- angkutan perairan dalam ytdl

653 Jasa angkutan udara dan luar angkasa untuk barang

6531 Jasa angkutan udara untuk barang

51201

51202

51203

51204

51205

5120

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan untuk pengiriman surat dan paket melalui udara, terjadwal atau
tidak terjadwal, atas nama jasa pos dan kurir

65311 Jasa angkutan udara untuk surat dan paket 62100.02, 62100.03,

62100.04, 62200.02

51201

51202

51203

51204

51205

5120

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan melalui udara untuk barang pribadi dan paket yang dirakit dan
dikirim mengggunakan kontainer yang dirancang untuk memudahkan
penanganan dalam pengangkutani 
-  angkutan  melalui udara ytdl

65319 Jasa angkutan udara untuk barang lainnya 62100.02, 62100.03,

62100.04, 62200.02

6532 Jasa angkutan luar angkasa untuk barang

51205120

Subkelas ini meliputi: 
- angkutan luar angkasa 
- peluncuran dan penempatan satelit di angkasa

65320 Jasa angkutan luar angkasa untuk barang -
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66 Jasa penyewaan kendaraan angkutan dengan operatornya

660 Jasa penyewaan kendaraan angkutan dengan operatornya

6601 Jasa penyewaan kendaraan angkutan darat dengan operatornya

492224922

Subkelas ini meliputi: 
- penyewaan bus atau travel dengan operator untuk jangka waktu tertentu,
umumnya tidak tergantung pada jarak. Penyewa mendefinisikan bagaimana
dan kapan kendaraan akan dioperasikan, menentukan jadwal, rute, dan
pertimbangan operasional lainnya. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
-  jasa penyewaan bus kota dan pinggiran kota  tidak berjadwal lokal atau
travel (jasa charter), lih. 64118 
-  jasa penyewaan bus jarak jauh  tidak berjadwal atau travel (jasa charter),
lih. 64223

66011 Jasa penyewaan bus dan kendaraan travel dengan operatornya -

494314923

Subkelas ini meliputi: 
- penyewaan truk dan kendaraan angkutan bermotor lainnya, dengan sopir
Subkelas ini tidak termasuk: 
- Penyewaan truk tanpa sopir, lih. 73112 
- Angkutan barang jalan darat, lih. 6511

66012 Jasa penyewaan truk dengan operatornya -

6602 Jasa peyewaan kapal dengan operatornya

50111

50112

50113

50114

50121

50122

50123

5011

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan dari semua jenis kapal penumpang yang berpenggerak
sendiri melintasi perairan pesisir dan melintasi samudra dengan awak kapal

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan kapal tanpa awak kapal, lih. 73115 
- jasa penyewaan kapal pesiar tanpa awak kapal, lih. 73240

66021 Jasa penyewaan kapal penumpang untuk angkutan daerah pantai dan

perairan lintas samudra dengan operatornya

-

50131

50132

501266022 Jasa penyewaan kapal barang untuk angkutan daerah pantai dan

perairan lintas samudra dengan operatornya

-
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50133

50134

50135

50141

50142

50143

50144

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan dari semua jenis kapal yang berpenggerak sendiri untuk
barang melintasi perairan pesisir dan samudra dengan awak kapal, seperti
kapal tanker, kapal kargo curah kering, kapal kargo dan kapal barang, kapal
penarik dan kapal  penangkap ikan

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan kapal tanpa awak kapal, lih. 73115

50213

50215

50216

50217

50218

50219

5021

Subkelas ini meliputi:
- jasa penyewaan dari semua jenis kapal penumpang yang berpenggerak
sendiri untuk angkutan perairan dalam dengan awak kapal 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan kapal tanpa awak, lih. 73115 
- jasa penyewaan kapal pesiar perairan darat tanpa awak, lih. 73240

66023 Jasa penyewaan kapal penumpang untuk angkutan di perairan dalam

dengan operatornya

-

50225

50226

50227

50228

50229

5022

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan dari semua jenis kapal angkutan yang berpenggerak sendiri
untuk angkutan perairan dalam dengan awak kapal, seperti kapal tanker,
kapal kargo curah kering, kapal kargo dan kapal barang, kapal penarik dan
kapal penangkap ikan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan kapal tanpa awak kapal, lih. 73115

66024 Jasa penyewaan kapal barang untuk angkutan di perairan dalam dengan

operatornya

-

6603 Jasa penyewaan pesawat udara dengan operatornya

51102

51104

51105

51106

511066031 Jasa penyewaan pesawat udara untuk angkutan penumpang dengan

operatornya

-
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51107

51109Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan pesawat penumpang atau pesawat yang cocok untuk
penumpang dan barang (termasuk helikopter) dengan awak kapal 
Jasa ini umumnya diberikan atas dasar waktu dan beberapa tujuan yang
berbeda

51202

51204

51205

5120

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan pesawat untuk pengangkutan barang (termasuk helikopter)
dengan awak kapal
Jasa ini umumnya diberikan atas dasar waktu dan beberapa tujuan yang
berbeda

66032 Jasa penyewaan pesawat udara untuk angkutan barang (termasuk

helikopter) dengan operatornya

-
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67 Jasa penunjang angkutan

671 Jasa bongkar muat barang

6711 Jasa bongkar muat kontainer

522405224

Subkelas ini meliputi: 
- jasa bongkar muat  yang menangani kargo untuk barang peti kemas 
- jasa fasilitas terminal kontainer barang untuk semua moda angkutan,
termasuk jasa bongkar muat  oleh buruh pelabuhan (yaitu pemuatan,
pembongkaran kapal peti kemas, di pelabuhan)

67110 Jasa bongkar muat kontainer 63100.02

6719 Jasa bongkar muat kargo dan bagasi lainnya

522405224

Subkelas ini meliputi: 
- jasa bongkar muat yang menanganani kargo untuk barang bukan peti kemas

- Jasa fasilitas terminal barang, untuk semua moda angkutan, termasuk jasa
bongkar muat oleh buruh bangunan (yaitu pemuatan, pembongkaran kapal
barang bukan peti kemas, di pelabuhan) 
- jasa penanganan yang terkait dengan angkutan kargo ytdl.
- jasa penanganan bagasi di bandara dan di terminal bus, kereta api atau
kendaraan jalan raya

67190 Jasa bongkar muat kargo dan bagasi lainnya 63100.01, 63100.03

672 Jasa penyimpanan dan pergudangan

6721 Jasa penyimpanan dengan pendingin

521025210

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyimpanan dan pergudangan untuk barang beku atau didinginkan,
termasuk produk makanan yang mudah rusak 
- jasa pembekuan, terkait dengan penyimpanan dan pergudangan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pembekuan khusus makanan atas dasar balas jasa atau kontrak, lih.
subkelas yang sesuai dalam kelompok 881, berdasarkan jenis barang akan
dibekukan

67210 Jasa penyimpanan dengan pendingin 52601.01, 63220.01
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6722 Jasa penyimpanan barang berwujud gas dan cair (dalam jumlah banyak)

521095210

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyimpanan dan pergudangan untuk cairan dan gas (dalam jumlah
banyak), termasuk minyak dan produk minyak, anggur dan sejenisnya

67220 Jasa penyimpanan barang berwujud gas dan cair (dalam jumlah banyak) 63240.01

6729 Jasa penyimpanan dan pergudangan lainnya

52101

52103

52109

5210

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyimpanan biji-bijian
- jasa penyimpanan atau pergudangan lainnya

67290 Jasa penyimpanan dan pergudangan lainnya 63210.01, 63210.02,

63210.97, 63230.01,

63240.01

673 Jasa penunjang untuk angkutan kereta api

6731 Jasa pendorong dan penarik angkutan kereta api

522195221

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendorong dan penarik kereta api, yaitu mobil wagon yang
menggerakkan kereta api antara terminal, persimpangan kereta (sidings) dan
sejenisnya

67310 Jasa pendorong dan penarik angkutan kereta api -

6739 Jasa penunjang lainnya untuk angkutan kereta api

522125221

Subkelas ini meliputi: 
- jasa terminal kereta api penumpang (penjualan tiket, reservasi, kantor koper,
koper kantor) 
- jasa penunjang angkutan kereta api lainnya, ytdl 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa angkutan kargo dengan kereta api untuk barang peti kemas, lih. 67110 
- jasa angkutan kargo dengan kereta api untuk barang bukan peti kemas atau
bagasi penumpang, lih. 67190

67390 Jasa penunjang lainnya untuk angkutan kereta api -

674 Jasa penunjang untuk angkutan darat

6741 Jasa terminal bus

522115221

Subkelas ini meliputi: 

67410 Jasa terminal bus 63310.01
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- jasa terminal penumpang yang berhubungan dengan penumpang bus kota,
pinggiran kota dan antarkota (penjualan tiket, reservasi, tempat/ruang
penitipan barang bawaan) 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penanganan barang dan bagasi, lih. 67190

6742 Jasa pengoperasian jalan raya, jembatan dan terowongan

522135221

Subkelas ini meliputi: 
- jasa operasi jalan tol, jalan raya, jalan (streets) dan causeway 
- jasa operasi jembatan dan terowongan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- Jasa fasilitas parkir kendaraan, lih. 67430

67420 Jasa pengoperasian jalan raya, jembatan dan terowongan 63340.01

6743 Jasa parkir

52214

52215

5221

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan ruang parkir yang beratap atau tidak untuk kendaraan bermotor,
sepeda motor dan sepeda, tempat parkir dan garasi parkir, yang beratap
ataupun tidak. 
-pemungutan biaya untuk parkir di jalan-jalan dan tempat-tempat umum 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyewaan ruang parkir kendaraan di garasi lock-up atau tempat garasi,
dengan rentang waktu bulanan atau tahunan, lih. 72112 
- jasa parkir mobil, lih. 97990

67430 Jasa parkir 63350.01, 63350.02

6744 Jasa derek untuk kendaraan pribadi dan komersil

522195221

Subkelas ini meliputi: 
- jasa derek untuk kendaraan komersial dan pribadi 
- jasa derek untuk kendaraan lainnya, misalnya untuk pelanggaran parkir

67440 Jasa derek untuk kendaraan pribadi dan komersil -

6749 Jasa penunjang lainnya untuk angkutan darat
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522195221

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendukung lainnya untuk angkutan darat ytdl

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pembersihan untuk bus dan kendaraan angkutan darat lainnya, lih.
85340

67490 Jasa penunjang lainnya untuk angkutan darat -

675 Jasa penunjang untuk angkutan air

6751 Jasa pengoperasian pelabuhan dan jalan air (tidak termasuk penanganan kargo)

52221

52223

5222

Subkelas ini meliputi: 
- jasa operasi pelabuhan, seperti dermaga (wharves, docks, piers or quays)
dan jasa lain yang terhubung dengan pantai dan fasilitas terminal lintas
samudra laut, termasuk terminal penumpang 
- jasa untuk pengiriman yang melintasi pesisir dan samudra, yang disediakan
oleh lock, kapal barang, weirs, sluice. 
- jasa untuk pengiriman yang melintasi pesisir dan samudra, yang disediakan
oleh mercusuar, lightships dan light vessel, pelampung, tanda pemandu jalur
perairan dan alat bantu navigasi yang serupa

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa buruh bongkar muat: 
  * untuk pengiriman barang peti kemas, lih. 67110 
  * untuk pengiriman barang bukan peti kemas, lih. 67190 
- jasa penyimpanan dan pergudangan di pelabuhan, lih. 672 
- jasa pemanduan yang terkait dengan docking dan undocking dari kapal,
yang melintasi perairan pesisir dan samudra perairan, lih. 67521 
- kapal penarik untuk docking dan undocking (tambat kapal) di perairan lintas
pesisir dan samudera, lih. 67521

67511 Jasa pengoperasian pelabuhan dan jalan air (tidak termasuk

penanganan kargo) di daerah pantai dan perairan lintas samudra

63320.01

522225222

Subkelas ini meliputi: 
- jasa operasi dan pemeliharaan kanal untuk jalan perahu, tongkang dan
kapal, pada sungai yang dibuat kanal atau sungai buatan atau bukan buatan

67512 Jasa pengoperasian pelabuhan dan jalan air (tidak termasuk

penanganan kargo) di perairan dalam

63320.01
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untuk lalu lintas perairan 
- jasa kunci ajlur, kapal barang, weirs, pintu air 
- penarik kapal perairan dalam pada kanal selain oleh kapal penarik, misalnya
dengan traktor atau lokomotif pada jalur penarik
- jasa untuk pengiriman di peraiaran dalam yang disediakan oleh kapal suar
dan kapal bercahaya (light vessels), pelampung,  tanda pemandu jalur
perairan dan alat bantu untuk navigasi yang serupa 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa buruh bongkar muat: 
  * untuk pengiriman barang peti kemas, lih. 67110 
  * untuk pengiriman barang bukan peti kemas, lih. 67190 
- jasa penyimpanan dan pergudangan pelabuhan, lih. 672 
- jasa pemanduan yang terkait dengan docking dan undocking kapal, perairan
dalam, lih. 67522 
- jasa kapal penarik  untuk docking dan undocking (penambat kapal ke
galangan), di perairan dalam, lih. 67522

6752 Jasa pemanduan dan penambatan kapal

52221

52223

5222

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemandu, termasuk jasa kapal pemandu, di perairan pesisir dan
samudra, untuk kapal masuk atau keluar dari pelabuhan atau sekitar daerah
navigasi yang berbahaya 
- jasa kapal penarik yang dilengkapi dengan jasa penambat kapal ke
galangan dari semua jenis kapal, di perairan pesisir dan samudra 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penarik dan pendorong di perairan pantai atau di laut terbuka, lih. 65219

67521 Jasa pemanduan dan penambatan kapal di perairan daerah pantai dan

perairan lintas samudera

63320.01

522225222

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemanduan, termasuk jasa kapal pemandu, untuk memandu kapal
masuk dan keluar dari  pelabuhan atau sekitar daerah navigasi yang
berbahaya , di perairan dalam 
- jasa kapal penarik yang terhubung dengan jasa penambatan kapal ke

67522 Jasa pemanduan dan penambatan kapal di perairan dalam 63320.01
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galangan dari semua jenis kapal, di perairan dalam

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penarik dan pendorong pada perairan pedalaman, lih. 65229

6753 Jasa kapal penyelamat dan pelampung

522295222

Subkelas ini meliputi: 
- jasa kapal penyelamatan, pada perairan pesisir dan samudra, yaitu layanan
yang terdiri dari memperbaiki kapal mogok dan karam dan kargonya,
termasuk pengangkatan kapal karam, mengembalikan kapal yang terbalik dan
melayarkan kembali kapal terdampar 
- jasa penarik untuk kapal mogok di perairan pesisir dan samudra 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penarik untuk kapal mogok di perairan pantai atau di laut terbuka, lih.
65219 
- jasa sekoci, pemadam kebakaran di laut dan jasa lainnya untuk pencarian
dan penyelamatan di laut: 
  * jasa polisi, lih. 91260 
  * jasa pemadam kebakaran kelautan, lih. 91260 
  * jasa lain yang terkait dengan kenyamanan dan keselamatan publik, lih.
91290

67531 Jasa kapal penyelamat dan pelampung di daerah pantai dan perairan

lintas samudera

-

522295222

Subkelas ini meliputi: 
- jasa kapal penyelamat, di perairan dalam, yaitu jasa yang terdiri dari
perbaikan kapal mogok dan kapal karam dan kargonya, termasuk
pengangkatan kapal karam, mengembalikan kapal yang terbalik dan
melayarkan kembalil kapal yang terdampar 
- jasa penarik untuk kapal mogok perairan dalam

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penarik untuk kapal mogok di perairan dalam, lih. 65229 
- jasa sekoci, pemadam kebakaran di laut dan jasa lainnya untuk pencarian
dan penyelamatan di laut: 

67532 Jasa kapal penyelamat dan pelampung di perairan dalam -
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  * jasa polisi, lih. 91260 
  * jasa pemadam kebakaran kelautan, lih. 91260 
  * jasa lain yang terkait dengan kenyamanan dan keselamatan publik, lih.
91290

6759 Jasa penunjang lainnya untuk angkutan air

522295222

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendukung angkutan air secara langsung berhubungan dengan
pengoperasian kapal ytdl, dan tidak langsung berhubungan dengan operasi
kapal seperti pemecah es, registrasi  kapal, jasa penambatan kapal dan jasa
penyimpanan, dll 

Subkelas ini tidak termasuk:
- jasa pembersih untuk kapal-kapal, termasuk pembersihan kontaminasi oleh
bahan bakar dan minyak, lih. 853 
- jasa desinfeksi untuk kapal, lih. 85310
- jasa sekoci, pemadam kebakaran laut dan jasa lain untuk pencarian dan
penyelamatan di laut: 
  * jasa polisi, lih. 91260 
  * jasa pemadam kebakaran di laut, lih. 91260 
  * jasa lain yang terkait dengan kenyamanan dan keselamatan publik, lih.
91290 
  * jasa pembersihan tumpahan minyak, lih. 94412, 94420

67590 Jasa penunjang lainnya untuk angkutan air 63350.03

676 Jasa penunjang untuk angkutan udara atau luar angkasa

6761 Jasa operasional bandar udara (kecuali penanganan kargo)

522305223

Subkelas ini meliputi: 
- jasa terminal udara untuk  penumpang  dan jasa lapangan (ground service)
di lapangan udara, termasuk jasa pengoperasian landasan pacu 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penanganan kargo di terminal udara (bandara): 
  * untuk barang peti kemas, lih. 67110 
  * untuk barang bukan peti kemas atau untuk bagasi penumpang, lih. 67190 
- jasa pembersihan landasan pacu dan pembersihan salju, lih. 94510

67610 Jasa operasional bandar udara (kecuali penanganan kargo) 63320.01, 63320.02,

63320.03
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6762 Jasa pengatur lalu lintas udara

522305223

Subkelas ini meliputi: 
- jasa operasi menara kontrol penerbangan, termasuk layanan kontrol untuk
kedatangan, pendaratan dan lepas landas 
- jasa yang disediakan oleh stasiun radar bandara 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa bantuan navigasi radio, lih. 67990

67620 Jasa pengatur lalu lintas udara 63320.01, 63320.02,

63320.03

6763 Jasa penunjang lainnya untuk angkutan udara

522305223

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendukung lainnya untuk angkutan/transportasi udara, seperti: 
  * jasa pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran  pesawat udara
  * jasa pemeliharaan dan perawatan pesawat (kecuali perbaikan)
  * jasa hanggar 
  * jasa penarik pesawat udara 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa desinfeksi dan pemusnahan hama untuk pesawat udara, lih. 85310 
- jasa pembersih untuk pesawat udara, lih. 85340 
- jasa penyelamatan udara dan laut, lih. 91290 
- jasa sekolah penerbangan umum, lih. 92919 
- jasa pembersihan landasan pacu dan pembersihan salju, lih. 94510

67630 Jasa penunjang lainnya untuk angkutan udara 63320.01, 63320.02,

63320.03

6764 Jasa penunjang untuk angkutan luar angkasa

522305223

Subkelas ini meliputi: 
- jasa khusus penunjang angkutan luar angkasa

67640 Jasa penunjang untuk angkutan luar angkasa 63320.01, 63320.02,

63320.03

679 Jasa penunjang angkutan lainnya

6791 Jasa agen angkutan barang dan jasa angkutan barang lainnya

52291

52292

52293

52294

5229

Subkelas ini meliputi: 
- jasa broker kapal  

67910 Jasa agen angkutan barang dan jasa angkutan barang lainnya 63510.01, 63520.01,

63530.01, 63540.01
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- jasa broker barang 
- jasa pengiriman barang (terutama jasa pengaturan dan pengorganisasian
angkutan atas nama pengirim atau penerima barang) 
- jasa broker pesawat luar angkasa 
- jasa penggabungan dan pemisahan (break bulk) barang

6799 Jasa penunjang angkutan lainnya, ytdl

52219

52299

5221

5229Subkelas ini meliputi: 
- jasa rating (izin khusus  pesawat untuk terbang bagi pesawat jenis tertentu) 
- pencairan dan regasifikasi gas alam untuk pengangkutan 
- jasa bantuan radio navigasi lokasi, seperti penyediaan GPS (global
positioning system)

67990 Jasa penunjang angkutan lainnya, ytdl 63390.01, 63510.01,

63520.01, 63530.01,

63590.01, 63900.01
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

68 Jasa pos dan kurir

681 Jasa pos dan kurir

6811 Jasa pos

53101

53102

5310

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman surat kabar, jurnal dan
majalah, baik untuk tujuan domestik atau luar negeri, sebagai pemenuhan
kewajiban pelayanan universal 
- jasa pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman surat, brosur, leaflet dan
barang cetakan sejenis, untuk tujuan domestik atau luar negeri, sebagai
pemenuhan kewajiban pelayanan universal

68111 Jasa pos yang berhubungan dengan surat 40102.01, 40102.02,

40102.03, 40102.04,

40102.99, 64110.01,

64110.02, 64120.01

53101

53102

5310

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman untuk paket, baik untuk
tujuan domestik atau luar negeri, sebagai pemenuhan kewajiban pelayanan
universal

68112 Jasa pos yang berhubungan dengan parsel 40103.01 , 40103.02,

40103.03, 40103.014,

40103.05, 40103.06,

40103.99, 64110.01,

64110.02, 64120.01

53101

53102

5310

Subkelas ini meliputi: 
- penjualan prangko, penanganan surat dan paket bersertifikat atau terdaftar,
dan jasa lain pada kantor pos

68113 Jasa "counter" kantor pos 64110.01, 64110.02,

64120.01

53101

53102

5310

Subkelas ini meliputi: 
- penyewaan kotak surat, "poste restante" dan jasa pos publik lainnya ytdl 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang berkaitan dengan pos giro dan rekening tabungan pos, lih. 71 
- jasa telekomunikasi, lih. 84

68119 Jasa pos lainnya 64110.01, 64110.02,

64120.01

6812 Jasa kurir

532005320

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman, baik untuk tujuan
domestik atau luar negeri, untuk surat, parsel dan paket, yang diberikan oleh

68120 Jasa kurir 62100.02, 62100.03,

62100.04, 62200.02,

64130.01
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kurir dan menggunakan satu atau lebih moda angkutan, selain sebagai
pemenuhan kewajiban pelayanan universal 
- jasa kurir yang disediakan oleh kurir sepeda 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman surat, sebagai
pemenuhan kewajiban pelayanan universal, lih. 68111 
- jasa pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman paket, sebagai
pemenuhan kewajiban pelayanan universal, lih. 68112 
- jasa pengiriman barang lokal, lih. 68130

6813 Jasa pengiriman barang lokal

532005320

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengiriman barang-barang lokal seperti makanan dan barang lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemindahan perabot rumah tangga dan kantor dan barang lainnya, lih.
65115 
- jasa kurir dan pengantar pesan dengan sepeda, lih. 68120

68130 Jasa pengiriman barang lokal 62100.02, 62100.04,

62200.02, 64130.01
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69 Distribusi listrik, gas dan air (atas usaha sendiri)

691 Distribusi listrik dan gas (atas usaha sendiri)

6911 Transmisi dan distribusi listrik (atas usaha sendiri)

351023510

Subkelas ini meliputi: 
- transmisi listrik atas usaha sendiri 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pemasangan meteran listrik, lih. 54611 
- distribusi listrik, lih. 69112, 86312 
- jasa transmisi listrik (atas dasar balas jasa atau kontrak), lih. 86311

69111 Transmisi listrik (atas usaha sendiri) 40102.99

35103

35104

3510

Subkelas ini meliputi: 
- distribusi listrik atas usaha sendiri 
- pemeliharaan meteran listrik 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pemasangan meteran listrik, lih. 54611 
- transmisi listrik, lih. 69111, 86311 
- pembacaan meteran listrik, lih. 85999 
- jasa distribusi listrik (atas dasar balas jasa atau kontrak), lih. 86312

69112 Distribusi listrik (atas usaha sendiri) 40103.99, 40104.02,

40104.99

6912 Distribusi gas melalui saluran (atas usaha sendiri)

352023520

Subkelas ini meliputi: 
- distribusi bahan bakar gas melalui saluran atas usaha sendiri 
- pemeliharaan meteran gas 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa instalasi meteran gas, lih. 54611 
- jasa pengiriman gas dengan saluran pipa, lih. 65131 
- jasa distribusi gas melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak), lih.
86320 
- pembacaan meteran gas, lih. 85999

69120 Distribusi gas melalui saluran (atas usaha sendiri) 40202.99
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692 Distribusi air (atas usaha sendiri)

6921 Distribusi air langsung dari sumber air, kecuali air panas dan uap (atas usaha sendiri)

36001

36002

36003

3600

Subkelas ini meliputi: 
- distribusi air melalui saluran atas usaha sendiri 
- pemeliharaan meteran air 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pemasangan meteran air, lih. 54611 
- pembacaan meteran air, lih. 85999 
- sistem operasi irigasi untuk pertanian, lih. 86119 
- jasa distribusi air melalui saluran ( atas dasar balas jasa atau kontrak), lih.
86330

69210 Distribusi air langsung dari sumber air, kecuali air panas dan uap (atas

usaha sendiri)

41003.01, 41003.02,

41003.03, 41003.04,

41003.05, 41003.06,

41003.99

6922 Distribusi uap, air panas dan air dingin langsung dari sumber (atas usaha sendiri)

35301

35302

3530

Subkelas ini meliputi: 
- distribusi uap dan air panas untuk tujuan pemanasan, tenaga atau lainnya 
- distribusi udara yang didinginkan atas usaha sendiri
- distribusi air dingin untuk tujuan pendinginan atas usaha sendiri
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa distribusi uap dan air panas melalui pipa (atas dasar balas jasa atau
kontrak), lih. 86340

69220 Distribusi uap, air panas dan air dingin langsung dari sumber (atas

usaha sendiri)

40300.99

6923 Distribusi air, selain melalui saluran (atas usaha sendiri)

36001

36002

36003

3600

Subkelas ini meliputi:
- distribusi air dengan truk dan sarana lainnya atas usaha sendiri 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- sistem operasi irigasi untuk pertanian, lih. 86119 
- jasa distribusi air, selain melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak),
lih. 86350

69230 Distribusi air, selain melalui saluran (atas usaha sendiri) 41001.01, 41001.02,

41001.03, 41001.04,

41001.99, 41002.01,

41002.02, 41002.03,

41002.04, 41002.05,

41002.06, 41002.07
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
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7 Jasa keuangan dan ybdi; jasa real estate serta jasa penyewaan dan leasing

71 Jasa keuangan dan ybdi

711 Jasa keuangan, kecuali perdagangan surat berharga, jasa asuransi dan jasa pensiun

7111 Jasa bank sentral

641106411

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang mendukung sistem negara untuk kliring dan penyelesaian
pembayaran dan transaksi keuangan lainnya 
- jasa pemeliharaan rekening simpanan/deposit bagi lembaga keuangan
utama dan untuk pemerintah pusat
- jasa pelaksanaan kebijakan moneter 
- jasa pengelolaan cadangan devisa pemerintah 
- jasa yang mempengaruhi nilai mata uang 
- jasa mata uang di bawah wewenang bank sentral, termasuk desain mata
uang dan produksi, penerbitan, distribusi dan penggantian 
- jasa agen fiskal, termasuk jasa konsultasi kepada pemerintah tentang hal
yang berkaitan dengan utang publik, instrumen penerbitan bunga utang,
pemeliharaan catatan pemegang obligasi dan membuat serta penebusan
pembayaran atas nama pemerintah 
- kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan bank dan / atau bukan bank
jika dilakukan oleh bank sentral 
- jasa bank sentral lainnya ytdl

71110 Jasa bank sentral 65110.01, 65110.02,

65110.03, 65110.97

7112 Jasa penyimpanan uang

Kelas ini meliputi: 
- jasa simpanan dalam bentuk giro, notice dan deposito berjangka yang tersedia untuk deposan 
- administrasi rekening bank 
- jasa cek: 
  * sertifikasi cek 
  * penukaran cek atau slip penarikan uang 
  * pembatalan cek  dikirim untuk koleksi 
- transfer uang antar rekening 
- penyediaan dokumen kepada klien

64121

64122

64123

6419

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan jasa yang terdaftar di kelas 7112 untuk bisnis besar dan

71121 Jasa penyimpanan uang untuk deposan perusahaan dan institusi 65121.01, 65122.01,

65191.01, 65199.01
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64124

64125

64126

64127

64131

64132

64133

64140

64150

64190

pelanggan institusi, termasuk pemerintah
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- pembungkusan, penggulungan atau penanganan lain untuk mata uang dan
koin atas nama pelanggan lih. 85400 
- jasa pengumpulan draft, cek dan tagihan lain dari pertukaran yang diterima
secara gabungan yang dibayar atau diambil dari deposito lih. 85920 
- jasa pengumpulan rekening atau uang piutang di bawah pengaturan
perjanjian atau kontrak, lih. 85920

64121

64122

64123

64124

64125

64126

64127

64131

64132

64133

64140

64150

64190

6419

Subkelas ini meliputi: 
- jasa deposito yang terdaftar di kelas 7112 untuk penyimpan uang/
penabung, selain deposan perusahaan dan institusi 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pembungkusan, penggulungan atau penanganan lain untuk mata uang dan
koin atas nama pelanggan lih. 85400 
- jasa pengumpulan draft, cek dan tagihan lain dari pertukaran yang diterima
secara gabungan, dibayar atau diambil dari deposito lih. 85920 
-  jasa pengumpulan rekening atau utang piutang di bawah pengaturan
perjanjian atau kontrak, lih. 85920

71122 Jasa penyimpanan uang untuk deposan lainnya 65121.01, 65122.01,

65191.01, 65199.01

7113 Jasa pemberian pinjaman

Kelas ini meliputi: 
- penerbitan dan pengelolaan/manajemen pemeriksaan pinjaman 
Jasa ini disediakan oleh beberapa jenis pemberi pinjaman, misalnya bank dan perusahaan asuransi

64121

64122

64123

6419

6492

71131 Jasa pemberian pinjaman untuk memperoleh tanah/bangunan tempat

tinggal

65121.01, 65122.01,

65191.01, 65199.01,

65922.01, 65929.01,
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64124

64125

64126

64127

64131

64132

64133

64140

64150

64190

64929

Subkelas ini meliputi: 
- pemberian pinjaman dengan tujuan untuk memperoleh tanah/bangunan
tempat tinggal dimana tanah atau bangunan tersebut digunakan sebagai
jaminan 
- pinjaman kepemilikan  rumah

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penilaian real estat, lih. 72240

65950.01, 65999.01

64121

64122

64123

64124

64125

64126

64127

64131

64132

64133

64140

64150

64190

64929

6419

6492

Subkelas ini meliputi: 
-  pemberian pinjaman dengan tujuan untuk memperoleh tanah/bangunan
selain tempat tinggal dimana tanah atau bangunan tersebut digunakan
sebagai jaminan  

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penilaian real estat, lih. 72240

71132 Jasa pemberian pinjaman untuk memperoleh tanah/bangunan selain

tempat tinggal

65121.01, 65122.01,

65191.01, 65199.01,

65922.01, 65929.01,

65950.01, 65999.01

64121

64122

64123

64124

64125

6419

6492

71133 Jasa pemberian pinjaman pribadi tanpa jaminan untuk tujuan bukan

usaha

65121.01, 65122.01,

65191.01, 65199.01,

65922.01, 65950.01,

65999.01
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64126

64127

64131

64132

64133

64140

64150

64190

64922

Subkelas ini meliputi: 
- pemberian pinjaman pribadi tanpa penggadaian dengan pembayaran secara
angsuran terjadwal  
- jasa pinjaman line-of-kredit, yaitu jasa pinjaman berdasarkan komitmen
untuk meminjamkan dana ke peminjam sampai jumlah tertentu 
- jasa pinjaman konsumen, yaitu perpanjangan jasa pinjaman untuk biaya
belanja barang dan jasa dari konsumen yang umumnya digunakan sebagai
jaminan

64121

64122

64123

64124

64125

64126

64127

64131

64132

64133

64190

64923

6419

6492Subkelas ini meliputi: 
- pemberian pinjaman saat pemegang kartu kredit menggunakannya untuk
membeli barang atau jasa, terlepas dari apakah sisanya dibayar penuh pada
akhir masa tenggang

71134 Jasa pemberian pinjaman berupa kartu kredit 65121.01, 65122.01,

65191.01, 65199.01,

65923.01, 65999.01

64121

64122

64123

64124

64125

64126

64127

64131

64132

64133

6419

6492Subkelas ini meliputi: 
- pemberian pinjaman kepada pedagang dan perantara  investasi, lembaga
keuangan resmi, pemerintah pusat dan daerah atau lembaga non-profit,
pemerintah asing, dan bisnis lainnya 
- pemberian pinjaman kepada perorangan untuk tujuan usaha 
- jasa pinjaman standby, commitments dan pinjaman lainnya termasuk jasa
overdraft  (penarikan cek yang melebihi jumlah uang di bank) 
- pemberian surat hutang 

71135 Jasa pemberian pinjaman pribadi tanpa jaminan untuk tujuan usaha 65121.01, 65122.01,

65191.01, 65199.01,

65922.01, 65929.01,

65950.01, 65999.01
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64140

64150

64190

64929

- jasa penerimaan, yaitu kesepakatan dengan bank atau lembaga keuangan
lain untuk pembayaran perjanjian atau instrumen hutang/kredit yang
dikeluarkan oleh suatu lembaga

64121

64122

64123

64124

64125

64126

64127

64131

64132

64133

64140

64150

64190

64922

64929

6419

6492Subkelas ini meliputi: 
- jasa pinjaman terkait penjualan dengan barang jaminan yang dapat
diperjualbelikan (sales financing services)
- jasa pemberian kredit lainnya ytdl

71139 Jasa pemberian pinjaman lainnya 65121.01, 65122.01,

65191.01, 65199.01,

65922.01, 65922.97,

65929.01, 65940.01,

65950.01, 65999.01

7114 Jasa leasing keuangan

649106491

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pembuatan perlengkapan dan aset lainnya yang tersedia untuk
pelanggan tanpa modal investasi, dimana pemberi penyewa membayar dan
menentukan perlengkapan atau fasilitas dan menyewakakannya kepada
penyewa serta tetap mempertahankan beberapa tanggung jawab normal
kepemilikan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing operasi, lih. 73

71140 Jasa leasing keuangan 65910.01
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7119 Jasa keuangan lainnya, kecuali perdagangan surat berharga, jasa asuransi dan jasa pensiun

64992

64993

64999

6499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa anjak piutang

71190 Jasa keuangan lainnya, kecuali perdagangan surat berharga, jasa

asuransi dan jasa pensiun

65921.01

712 Jasa perdagangan surat berharga

7120 Jasa perdagangan surat berharga

649916499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan surat-surat berharga 
- penjaminan atas penjualan surat-surat berharga pada harga yang
disebutkan dari perusahaan penerbitan atau pemerintah dan menjualnya
kembali kepada investor 
- pemesanan atas surat-surat berharga yang mungkin akan dijual tanpa
membuat jaminan untuk membeli seluruh penawaran dari penerbit

71200 Jasa perdagangan surat berharga 67122.01, 67132.01

713 Jasa asuransi dan pensiun (di luar jasa reasuransi) kecuali jasa jaminan sosial wajib

7131 Jasa asuransi dan pensiun (di luar jasa reasuransi)

65111

65112

6511

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang menyediakan pembayaran klaim untuk
ahli waris atas kematian individu yang tertanggung atau atas maturasi
penerima polis. Polis dapat memberikan perlindungan murni atau mungkin
juga berisi komponen tabungan. Polis dapat mencakup individu atau anggota
kelompok. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa asuransi kecelakaan kematian, lih. 71321

71311 Jasa asuransi jiwa 66010.01

653006530

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan tunjangan hidup (anuitas), yaitu rencana yang memberikan
pembayaran secara berkala untuk individu. Perencanaannya mungkin
memerlukan kontribusi tunggal atau serangkaian kontribusi; yang wajib atau
opsional; memiliki manfaat nominal yang ditentukan di muka atau tergantung

71312 Jasa pensiun perorangan 66020.01
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pada nilai pasar dari aspek yang mendukung perencanaan; dan, jika terkait
dengan pekerjaan, baik yang dapat atau tidak dapat dipindahkan sesuai
dengan perubahan dalam pekerjaan. Durasi periode selama keuntungan
dibayarkan mungkin sudah ditetapkan dalam hal minimum atau maksimum,
ada kemungkinan untuk menjadi orang yang mendapatkan keuntungan atau
manfaat. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa manajemen portofolio (kecuali dana pensiun), lih. 71530 
- jasa wali amanat, lih. 71541 
- jasa pengelolaan dana pensiun, lih. 71640 
- administrasi dana pensiun, lih. 71690

653006530

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan yang menyediakan pembayaran secara berkala untuk
anggota kelompok. Perencanaannya mungkin memerlukan kontribusi tunggal
atau serangkaian kontribusi; yang wajib atau opsional; memiliki manfaat
nominal yang ditentukan di muka atau tergantung pada nilai pasar dari aspek
yang mendukung perencanaan; dan, jika terkait dengan pekerjaan, baik yang
dapat atau tidak dapat dipindahkan sesuai dengan perubahan dalam
pekerjaan. Durasi periode selama keuntungan dibayarkan mungkin sudah
ditetapkan dalam hal minimum atau maksimum, ada kemungkinan untuk
menjadi orang yang mendapatkan keuntungan atau manfaat. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa manajemen portofolio (kecuali dana pensiun), lih. 71530 
- jasa wali amanat, lih. 71541 
- jasa pengelolaan dana pensiun, lih. 71640 
- administrasi dana pensiun, lih. 71690

71313 Jasa pensiun secara berkelompok 66020.01

7132 Jasa asuransi kecelakaan dan kesehatan

65111

65112

6511

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi atas kematian karena kecelakaan dan
asuransi cacat tubuh lainnya, yaitu, pembayaran dalam hal kematian  karena

71321 Jasa asuransi kematian karena kecelakaan dan cacat tubuh (ada bagian

tubuh yang hilang)

66010.01
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kecelakaan atau hilangnya satu atau lebih anggota tubuh (seperti tangan atau
kaki) atau satu atau kedua mata 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa asuransi jiwa, lih. 71311 
- jasa asuransi perjalanan, lih. 71337

65111

65112

6511

6512Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang memberikan perlindungan untuk
pengeluaran rumah sakit dan medis yang tidak tercakup oleh program
pemerintah dan biasanya pengeluaran perawatan kesehatan lainnya seperti
biaya resep obat, peralatan medis, ambulans, perawatan tugas pribadi, dll 
- jasa penjaminan polis asuransi yang memberikan perlindungan bagi biaya
perawatan gigi 
- jasa penjaminan polis asuransi yang memberikan pembayaran periodik
ketika tertanggung tidak dapat bekerja akibat cacat karena sakit atau cedera 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa asuransi perjalanan, lih. 71337

71322 Jasa asuransi kesehatan 66010.01

7133 Jasa asuransi bukan jiwa lainnya (di luar jasa reasuransi)

65121

65122

6512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang menutupi risiko yang berkaitan dengan
penggunaan kendaraan bermotor, termasuk yang digunakan untuk angkutan
penumpang. Risiko yang ditanggung meliputi kewajiban (liability) dan
kehilangan atau kerusakan pada kendaraan. 
- jasa asuransi angkutan barang dengan kendaraan bermotor

71331 Jasa asuransi kendaraan bermotor 66030.01

65121

65122

6512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang meliputi risiko yang berhubungan
dengan penggunaan: 
  * kapal komersial untuk penumpang dan barang, yang beroperasi di lautan,
perairan pesisir atau lintas air 
  * pesawat komersial 

71332 Jasa asuransi angkutan laut, udara dan angkutan lainnya 66030.01
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  * kereta api rolling stock 
- jasa asuransi peluncuran satelit 
Catatan: risiko yang ditanggung meliputi kewajiban (liability), kerusakan atau
kerugian lambung kapal, dan kehilangan atau kerusakan pesawat atau kereta
api rolling stock 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penjaminan polis asuransi untuk kapal dan pesawat bukan komersial,
lih. 71334

65121

65122

6512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang menyediakan cakupan, tambahan yang
disediakan oleh perusahaan angkutan, untuk risiko kerusakan atau
kehilangan barang

71333 Jasa asuransi pengiriman/pengangkutan barang 66030.01

65121

65122

6512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang menutupi risiko kerusakan atau
kehilangan harta di luar yang tercakup dalam subkelas 71331 (jasa asuransi
kendaraan bermotor), 71332 (jasa asuransi angkutan laut, udara dan
angkutan lainnya ) dan 71333 (jasa asuransi pengiriman/pengangkutan
barang ). Resiko yang ditanggung dapat mencakup kebakaran, pencurian,
ledakan, badai, hujan es, embun beku, kekuatan alam, kontaminasi radioaktif
dan penurunan tanah

- jasa penjaminan polis asuransi untuk kapal dan pesawat bukan komersial 
- jasa penjaminan polis asuransi untuk boiler dan mesin, yang mencakup
properti yang cacat karena kurangnya daya, cahaya, uap panas, atau
pendinginan

71334 Jasa asuransi kekayaan lainnya 66030.01

65121

65122

6512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang menutupi risiko dari semua jenis
pertanggungjawaban termasuk pertanggungjawaban atas produk, cacat
permanen, kerusakan harta benda, pencemaran, malpraktek, dll, selain
pertanggungjawaban yang tercakup dalam subkelas  71331 (jasa asuransi

71335 Jasa asuransi pertanggungjawaban umum 66030.01
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kendaraan bermotor), 71332 (jasa asuransi angkutan laut, udara dan
angkutan lainnya) dan 71334 (jasa asuransi barang kepemilikan lainnya)

65121

65122

6512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang meliputi risiko kerugian kredit yang
berlebihan karena insolvensi debitur 
- jasa penjaminan polis asuransi yang meliputi resiko bukan kinerja atau
kegagalan untuk memenuhi kewajiban atas perjanjian keuangan oleh pihak
yang melakukan kontrak atau perjanjian

71336 Jasa asuransi kredit dan jaminan 66030.01

65121

65122

6512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan polis asuransi yang memberikan perlindungan untuk
perjalanan terkait  biaya (biasanya disediakan dalam paket), seperti: 
* pembatalan, gangguan atau keterlambatan perjalanan 
* bagasi yang hilang, tertunda atau rusak 
* biaya kecelakaan dan kesehatan medis 
* pemulangan jenazah
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- asuransi kendaraan bermotor, lih. 71331

71337 Jasa asuransi perjalanan 66030.01

65121

65122

6512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjaminan kebijakan untuk asuransi biaya hukum, asuransi hipotek,
asuransi fidelity atau asuransi title 
- jasa penjaminan polis asuransi yang meliputi risiko beragam kerugian
finansial, yaitu, biaya yang timbul dari risiko berikut: kehilangan pekerjaan,
insufisiensi pendapatan (umum), cuaca buruk, kehilangan manfaat, beban
umum terus, biaya perdagangan tak terduga, hilangnya nilai pasar, hilangnya
sewa atau pendapatan, kerugian perdagangan langsung (selain kerugian
yang disebutkan di atas), keuangan lainnya (non-trading) dan bentuk lain dari
kerugian 
- jasa penjaminan polis asuransi yang meliputi risiko bukan jiwa ytdl

71339 Jasa asuransi bukan jiwa lainnya 66030.01

714 Jasa reasuransi

Kelompok ini mencakup: 
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- jasa pertanggungan semua atau sebagian dari polis asuransi yang awalnya dijamin oleh asuransi lain

7141 Jasa reasuransi jiwa

65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi untuk asuransi jiwa 
- reasuransi tunjangan hidup (anuitas)

71410 Jasa reasuransi jiwa 66010.02

7142 Jasa reasuransi untuk kecelekaan dan kesehatan

65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi untuk asuransi kecelakaan dan kesehatan 
- reasuransi anuitas

71420 Jasa reasuransi untuk kecelekaan dan kesehatan 66010.02

7143 Jasa reasuransi bukan jiwa lainnya

65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi untuk polis asuransi kendaraan bermotor

71431 Jasa reasuransi kendaraan bermotor 66030.02

65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi untuk polis asuransi angkutan laut, udara dan poli asuransi
angkutan lainnya

71432 Jasa reasuransi angkutan laut, udara dan angkutan lainnya 66030.02

65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi untuk polis asuransi  pengiriman/pengangkutan barang

71433 Jasa reasuransi untuk pengiriman/pengangkutan barang 66030.02

65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi barang kepemilikan (properti), selain untuk kendaraan
bermotor dan barang kiriman

71434 Jasa reasuransi untuk barang kepemilikan lainnya 66030.02

65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi pertanggungjawaban

71435 Jasa reasuransi pertanggungjawaban umum 66030.02
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65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi jaminan untuk obligasi

71436 Jasa reasuransi kredit dan jaminan 66030.02

65201

65202

6520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reasuransi untuk bukan jiwa, ytdl

71439 Jasa reasuransi bukan jiwa lainnya 66030.02

715 Jasa penunjang untuk jasa keuangan selain asuransi dan pensiun

7151 Jasa yang berhubungan dengan investasi perbankan

661996619

Subkelas ini meliputi: 
- jasa konselor dan negosiator dalam pengaturan merger dan akuisisi

71511 Jasa merger dan akuisisi 65991.01

661996619

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengaturan pembiayaan perusahaan, termasuk: 
  * pembiayaan utang 
  * pembiayaan ekuitas 
  * pembiayaan modal ventura

71512 Jasa keuangan perusahaan dan modal ventura 65930.01

661996619

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lainnya yang berkaitan dengan investasi perbankan ytdl 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa manajemen portofolio, lih. 71530 
- jasa wali mamanat (trust) dan custody, lih. 7154 
- jasa penentuan harga saham tersedia melalui server informasi, lih. 84399 
- penyediaan berita keuangan kepada media berita, lih. 844

71519 Jasa lainnya yang berhubungan dengan investasi perbankan 67199.97

7152 Jasa perdagangan perantara surat berharga dan komoditas ybdi

66121

66122

66123

6612

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perdagangan perantara (yang menyatukan pembeli dan penjual dalam
instrumen yang sama) surat-surat berharga 
- jasa yang bertindak sebagai agen penjualan unit, saham atau keuntungan

71521 Jasa perdagangan perantara surat berharga , 67122.01, 67123.01,

67134.01
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lain dalam dana investasi 
- jasa penjualan, pengiriman dan penebusan obligasi pemerintah 
- perdagangan perantara opsi

Subkelas ini tidak termasuk: 
- perdagangan perantara komoditas, lih. 71522

66121

66122

66123

6612

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perdagangan perantara komoditas dan komoditas berjangka, termasuk
keuangan berjangka 
- jasa perdagangan perantara derivatif keuangan, selain opsi 

Subkelas ini tidak termasuk: 
-  perdagangan perantara opsi , lih. 71521

71522 Jasa perdagangan perantara komoditas 67121.01, 67122.01,

67123.01, 67134.01

66191

66192

66193

66196

6619

Subkelas ini meliputi: 
- kliring dan penyelesaian berbasis komputer atas pertukaran debet, kredit
dan transfer kepemilikan surat berharga

71523 Jasa proses dan kliring transaksi surat berharga 67113.01

7153 Jasa manajemen portfolio kecuali dana pensiun

663006630

Subkelas ini meliputi: 
- manajemen aset portofolio pihak lain, atas dasar balas jasa atau komisi,
kecuali untuk dana pensiun 
Manajer membuat keputusan berinvestasi untuk pembelian atau penjualan.
Contoh manajemen portofolio adalah portofolio investasi dan reksa dana atau
wali amanat (trust) 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pengelolaan dana pensiun, lih. 71640 
- jasa penasihat perencanaan keuangan pribadi yang tidak melibatkan
pengambilan keputusan atas nama klien, lih. 71591 
- pembelian dan penjualan surat-surat berharga berdasarkan balas jasa
transaksi, lih. 71521

71530 Jasa manajemen portfolio kecuali dana pensiun -
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7154 Jasa wali amanat (trust) dan kustudion (custody)

661956619

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi dan menajemen wali amanat (trust)  dan estate 
- jasa bertindak sebagai wali amanat dari dana investasi atau dana pensiun 
- jasa untuk bertindak sebagai wali amanat surat-surat berharga (jasa
admistrasi terkait untuk pengeluaran dan pendaftaran surat berharga, dan
pembayaran bunga dan dividen)

71541 Jasa wali amanat (trust) 67131.01

661946619

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan, di bawah instruksi, dari penitipan dan akuntansi untuk barang
kepemilikan pribadi berharga dan biasanya incomebearing, termasuk surat
berharga 
- jasa penyimpanan (safekeeping) 
- jasa safe deposit 
- jasa kustodian surat berharga 
- jasa konfirmasi pemeriksaan sehubungan dengan surat berharga pelanggan
yang diadakan untuk pengamanan

71542 Jasa kustodian (custody) 67133.01

7155 Jasa yang berhubungan dengan administrasi pasar uang

661106611

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi ruangan dengan perlengkapannya dan fasilitas lainnya
yang diperlukan untuk operasi pertukaran komoditas dan surat berharga

71551 Jasa operasional pasar uang 67111.01, 67132.01

661106611

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang mengatur dan memonitor/mengawasi pasar uang dan pihak yang
terlibat dalam pasar tersebut

71552 Jasa pengaturan pasar uang 67111.01, 67132.01

661106611

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi pasar uang lainnya ytdl

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa custodian surat berharga, lih. 71542 
- jasa penentuan harga saham yang dibuat melalui server informasi, lih. 84399

71559 Jasa administrasi pasar uang lainnya 67111.01, 67132.01
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- penyediaan berita keuangan untuk media berita, lih. 844

7159 Jasa penunjang lainnya untuk jasa keuangan

661996619

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penasehat keuangan 
- analisis dan intelijen pasar
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa konsultasi pensiun dan asuransi, lih. 71690 
- jasa merger dan akuisisi, lih. 71511 
- jasa perusahaan keuangan dan modal ventura, lih. 71512 
- jasa manajemen portofolio (kecuali dana pensiun), lih. 71530 
- jasa wali amanat (trust) dan kustodian, lih. 7154 
- jasa pengelolaan dana pensiun, lih. 71640 
- jasa penasehat masalah perpajakan, lih. 823 
- jasa konsultasi manajemen keuangan (kecuali pajak bisnis), lih. 83112

71591 Jasa konsultan keuangan 67199.01

661976612

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pertukaran mata uang asing yang disediakan oleh bureaux de change,
dll

71592 Jasa pertukaran mata uang asing 67191.01

661916619

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemrosesan transaksi keuangan seperti verifikasi saldo keuangan,
otorisasi transaksi, transfer dana dari dan ke rekening pelaku transaksi,
pemberitahuan bank (atau penerbit kartu kredit) dari transaksi individu dan
penyediaan ringkasan harian 
- jasa kliring cek, draft dan perintah pembayaran lainnya 
- jasa kartu debet dan kartu kredit merchant 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemrosesan transaksi sekuritas (surat berharga), lih. 71523

71593 Jasa kliring dan proses transaksi keuangan 67112.01, 67199.02

661996619

Subkelas ini meliputi: 

71599 Jasa pendukung untuk jasa keuangan ytdl 67199.97
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- jasa hipotek dan perantara pinjaman 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengepakan koin dan mata uang, lih. 85400

716 Jasa penunjang untuk asuransi dan pensiun

7161 Jasa pedagang perantara dan agen asuransi

66221

66222

66223

6622

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjualan  produk asuransi dan pensiun

71610 Jasa pedagang perantara dan agen asuransi 67201.01, 67204.01,

66020.01

7162 Jasa pencocokan klaim asuransi

662106621

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyelidikan klaim asuransi, menentukan jumlah kerugian atau
kerusakan yang dicakup oleh polis asuransi dan negosiasi penyelesaian 
- jasa memeriksa klaim yang telah diselidiki dan otorisasi pembayaran 
- jasa penilaian kerusakan

71620 Jasa pencocokan klaim asuransi 67202.01, 67209.02

7163 Jasa aktuaria

662916629

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penghitungan resiko dan premi asuransi

71630 Jasa aktuaria 67203.01

7164 Jasa manajemen dana pensiun

663006630

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengelolaan atau manajemen dana pensiun

71640 Jasa manajemen dana pensiun 66020.01

7169 Jasa penunjang lainnya untuk asuransi dan pensiun

662926629

Subkelas ini meliputi: 
- administrasi asuransi dan dana pensiun 
- jasa administrasi keselamatan (tindakan penyelamatan) 
- jasa konsultasi asuransi dan konsultasi pensiun

71690 Jasa penunjang lainnya untuk asuransi dan pensiun 67209.01
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717 Jasa penyimpanan aset keuangan

7170 Jasa penyimpanan aset keuangan

642006420

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh perusahaan induk, yaitu memegang sekuritas
(atau bunga ekuitas lainnya) perusahaan dan perusahaan bertujuan memiliki
kendali suku bunga

71701 Jasa penyimpanan saham/modal dari anak perusahaan 67199.97

643006430

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh badan hukum yang diselenggarakan untuk
kelompok sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa mengelola, atas nama
pemegang saham atau penerima manfaat

71702 Jasa penyimpanan surat berharga dan aset lain trust dan pembiayaan

serta entitas keuangan yang sejenis

67199.97
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72 Jasa real estate

721 Jasa real estate mencakup tanah dan/atau bangunan (properti) milik sendiri atau yang disewakan

7211 Jasa persewaan tanah dan/atau bangunan milik sendiri atau yang disewakan

681106810

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan properti perumahan oleh pemilik atau leaseholders: 
  * rumah, flat, apartemen 
  * bangunan multi fungsi yang digunakan terutama untuk tempat tinggal 
  * lokasi atau tempat untuk rumah bergerak (residential mobile home sites) 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa akomodasi yang disediakan oleh hotel, motel, rumah penginapan,
sekolah asrama, tempat kemah dan tempat penginapan lainnya, lih. 631

72111 Jasa persewaan tanah dan/atau bangunan tempat tinggal milik sendiri

atau yang disewakan

70101.01

68110

68120

6810

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan yang berkaitan dengan bangunan industri, komersial atau
bangunan bukan tempat tinggal atau properti milik sendiri  atau leaseholders,
seperti: 
  * pabrik-pabrik, gedung perkantoran, gudang 
  * teater, pusat konvensi, ruang pameran dan bangunan multi fungsi yang
terutama digunakan bukan untuk tempat tinggal 
  * banguna pertanian, kehutanan dan bangunan/properti sejenis
 - penyewaan tempat atau lokasi karavan, garasi lock-up atau tempat lain
untuk parkir kendaraan, dengan periode bulanan atau tahunan

72112 Jasa persewaan tanah dan/atau bangunan bukan tempat tinggal milik

sendiri atau yang disewakan

70101.01

7212 Jasa perdagangan bangunan

681106810

Subkelas ini meliputi: 
- penjualan sendiri atas  bangunan tempat tinggal dan tanah terkait dalam
kondisi di mana penjualannya diperlakukan sebagai penjualan saham
perdagangan oleh penjual, tetapi bukan penjualan properti di mana penjualan
merupakan pelepasan aset tetap dari unit penjualan 
- penjualan rumah dengan tanahnya, bangunan tempat tinggal banyak

72121 Jasa perdagangan bangunan tempat tinggal 70101.09
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(multiple) dengan tanah terkait dan unit bangunan tempat tinggal individu
dalam bangunan tersebut, seperti apartemen atau kondominium individu.
Properti tersebut dapat berupa penyewaan atau kepemilikan mutlak. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penjualan lahan kosong, lih. 72130

681106810

Subkelas ini meliputi: 
- penjualan sendiri atas bangunan bukan tempat tinggal  dan tanah yang
terkait dalam kondisi di mana penjualan diperlakukan sebagai penjualan
saham perdagangan oleh penjual, tetapi bukan penjualan properti di mana
penjualan merupakan pelepasan aset tetap dari unit penjualan. Contoh
properti/bangunan bukan tempat tinggal meliputi: 
  * pabrik-pabrik, gedung perkantoran, gudang 
  * teater, beberapa bangunan yang digunakan terutama non-perumahan 
  * hotel 
  * properti/bangunan pertanian, kehutanan 
  * properti/bangunan yang sejenis
 Catatan: Properti tersebut dapat berupa penyewaan atau kepemilikan mutlak

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penjualan lahan kosong, lih. 72130

72122 Jasa perdagangan bangunan bukan tempat tinggal 70101.09

681106810

Subkelas ini meliputi: 
- penjualan sendiri atas bangunan berbagi waktu (time-share)

72123 Jasa perdagangan bangunan berbagi waktu (time share) 70101.09

7213 Jasa perdagangan tanah kosong dan tanah kavling

681106810

Subkelas ini meliputi: 
- penjualan sendiri atas lahan kosong untuk tempat tinggal atau bukan untuk
tempat tinggal dalam kondisi di mana penjualannya diperlakukan sebagai
penjualan saham perdagangan oleh penjual. Lahan kosong tersebut dapat
mencakup  lahan kosong yang dibagi (kavling)

72130 Jasa perdagangan tanah kosong dan tanah kavling 70101.03, 70101.04

722 Jasa real estate atas dasar balas jasa atau kontrak
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7221 Jasa manajemen properti atas dasar balas jasa atau kontrak

682006820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa manajemen tentang bangunan rumah dan bangunan tempat tinggal
lainnya atas dasar balas jasa atau kontrak 
- jasa manajemen tentang bangunan apartemen yang multi apartemen (atau
banguan multi-guna yang terutama digunakaan untuk tempat tinggal) 
- jasa manajemen mengenai lokasi atau tempat rumah bergerak (residential
mobile home site) 
- jasa manajemen mengenai tempat tinggal dalam kepemilikan bersama 
- jasa pungutan sewa 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa manajemen properti yang bersifat bagi waktu (time- share) atas dasar
balas jasa atau kontrak, lih. 72213

72211 Jasa manajemen bangunan tempat tinggal atas dasar balas jasa atau

kontrak kecuali bangunan kepemilikan properti yang bersifat bagi waktu

(time-share)

70101.02

682006820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa manajemen terkait bangunani industri dan komersial, bangunan multi
fungsi  yang terutama bukan tempat tinggal, dll 
- jasa manajemen yang terkait bangunan pertanian, kehutanan dan bangunan
lain sejenis 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengoperasian fasilitas olahraga dan rekreasi olahraga, lih. 96520 
- jasa pengoperasian fasilitas rekreasi lainnya dan hiburan ytdl, lih. 96990

72212 Jasa manajemen bangunan bukan tempat tinggal atas dasar balas jasa

atau kontrak

70101.02

682006820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa manajemen terkait bangunan atau properti yang digunakan atas dasar
bagi waktu (time-share)

72213 Jasa manajemen bangunan yang bersifat bagi waktu (time-share) atas

dasar balas jasa atau kontrak

70101.02

7222 Penjualan bangunan atas dasar balas jasa atau kontrak
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682006820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa agen real estat dan jasa perantara terkait dengan penjualan rumah,
kondominium (flat), bangunan apartemen dan bangunan tempat tinggal
lainnya, dan jasa intermediasi sejenis  yang melibatkan pembelian, penjualan
dan penyewaan bangunan tempat tinggal dan tanah tanah terkait, atas dasar
balas jasa atau kontrak 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penjualan properti kepemilikan yang bersifat bagi-waktu (time-share) atas
dasar balas jasa atau kontrak, lih. 72223 
- penjualan tanah atas dasar balas jasa atau kontrak, lih. 72230

72221 Penjualan bangunan tempat tinggal atas dasar balas jasa atau kontrak,

kecuali properti kepemilikan yang bersifat bagi waktu

70200.01

682006820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa agensi real estat dan jasa perantara yang terkait dengan penjualan
bangunan bukan tempat tinggal dan lahan terkait, seperti kantor, pabrik, hotel,
toko, dll, dan jasa intermediasi yang sejenis melibatkan pembelian, penjualan
dan penyewaan bangunan bukan tempat tinggal dan lahan terkait, atas dasar
balas jasa atau kontrak 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penjualan tanah atas dasar balas jasa atau kontrak, lih. 72230

72222 Penjualan bangunan bukan tempat tinggal atas dasar balas jasa atau

kontrak

70200.01

682006820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa agen real estat dan jasa perantara yang terkait dengan penjualan
bangunan yang bersifat bagi waktu (time-share) 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pertukaran yang bersifat bagi waktu (time-share exchange), lih. 85522

72223 Penjualan bangunan yang bersifat bagi waktu atas dasar balas jasa atau

kontrak

70200.01

7223 Penjualan tanah atas dasar balas jasa atau kontrak
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682006820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa agen real estat dan jasa perantara terkait dengan penjualan lahan
kosong, dan jasa intermediasi sejenis yang melibatkan pembelian, penjualan
dan penyewaan, lahan untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal, atas
dasar balas jasa atau kontrak

72230 Penjualan tanah atas dasar balas jasa atau kontrak 70200.01

7224 Jasa penilaian real estate atas dasar balas jasa atau kontrak

682006820

Subkelas ini meliputi: 
- penilaian lahan dan bangunan tempat tinggal, lahan dan bangunan bukan
tempat tinggal, lahan kosong untuk tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
atas dasar balas jasa atau kontrak

72240 Jasa penilaian real estate atas dasar balas jasa atau kontrak 70200.01
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73 Jasa leasing atau persewaan tanpa operatornya

Divisi ini meliputi: 
- penyewaan atau leasing  mesin dan peralatan pribadi dan peralatan rumah tangga, tanpa operatornya 

Divisi ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan atau leasing mesin dan peralatan pribadi dan peralatan rumah tangga yang berhubungan dengan jasa keuangan (yaitu financial leasing), lih. 71140 
Catatan: Durasi dari jasa penyewaannya tidak relevan dengan klasifikasinya

731 Jasa leasing atau persewaan mesin dan perlengkapannya tanpa operatornya

7311 Jasa leasing atau persewaan angkutan tanpa operatornya

771007710

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan mobil, minibus dan lain-lain tanpa sopir

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan mobil pribadi dengan sopir, lih. 64116 
- jasa leasing keuangan yang terkait dengan mobil, lih. 71140

73111 Jasa leasing atau persewaan mobil dan minibus tanpa operatornya 71110.02

771007710

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan kendaraan bermotor tanpa sopir, yang
terutama dirancang untuk pengangkutan barang (misalnya, semi-trailer,
traktor, truk, minibus barang dan kendaraan untuk keperluan lain) 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan kendaraan angkutan barang komersial dengan sopir, lih.
66012 
- jasa leasing keuangan yang terkait dengan truk dll, lih. 71140

73112 Jasa leasing atau persewaan kendaraan bermotor angkutan barang

tanpa operatornya

71110.01

773027730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyewaan dan leasing bukan keuangan atas peralatan angkutan rel
komersial, tanpa operator, seperti: 
  * lokomotif dan rolling stock lainnya, kereta bawah tanah, peralatan kereta
mini dan trem 
Pihak yang menyewakan produk tersebut adalah pihak yang tidak dirancang

73113 Jasa leasing atau persewaan kendaraan yang berjalan di rel tanpa

operatornya

71110.01
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untuk menyediakan pembiayaan kepada penyewa. Jasa leasing dan
penyewaan dapat meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan dan asuransi,
keringanan (waiver) dan jaminan kerusakan. 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyediaan jasa angkutan rel (peralatan dan operator), lih. subkelas yang
sesuai di divisi 64 dan 65 
- jasa leasing keuangan untuk kendaraan rel, lih. 71140 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan angkutan rel yang terpisah
dengan penjualannya, lih. 87149

773027730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan kendaraan bermotor, karavan dan mobil untuk
berkemah tanpa sopir 
- jasa leasing atau penyewaan angkutan/transportasi publik lainnya seperti
kendaraan penumpang seperti bus, tanpa sopir 
- jasa leasing atau penyewaan peralatan angkutan/transportasi darat lainnya
tanpa operator
- jasa penyewaan kendaraan penumpang yang ditarik oleh manusia atau
hewan tanpa sopir

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing atau penyewaan kendaraan penumpang angkutan publik
dengan operator, lih. 64118, 64223, 66011 285
- jasa leasing keuangan untuk peralatan angkutan darat lainnya, lih. 71140 
- jasa leasing atau penyewaan sepeda, ski, lih. 73240

73114 Jasa leasing atau persewaan alat angkutan darat lainnya tanpa

operatornya

71110.01

773037730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan perahu, kapal dan hovercraft tanpa operator,
yang terutama dirancang untuk pengangkutan penumpang dan barang 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing atau penyewaan kapal untuk angkutan/transportasi air dengan
operator, lih. 6602 
- jasa leasing keuangan untuk kapal, lih. 71140 

73115 Jasa leasing atau persewaan kapal tanpa operatornya 71120.01, 71120.02

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009216

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

- jasa leasing atau penyewaan kapal boat pesiar, lih. 73240

773047730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan pesawat (misalnya, helikopter, pesawat udara)
tanpa operator 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing atau penyewaan pesawat dengan operator, lih. 66031, 66032 
- jasa leasing keuangan untuk pesawat, lih. 71140 
- jasa leasing atau penyewaan pesawat terbang laying (glider) dan layang
gantung (hang glider), lih. 73240

73116 Jasa leasing atau persewaan pesawat udara tanpa operatornya 71130.01, 71130.02

77302

77309

7730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan kontainer intermodal 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing keuangan untuk kontainer, lih. 71140

73117 Jasa leasing atau persewaan kontainer 71110.01

7312 Jasa leasing atau persewaan mesin dan perlengkapan lainnya tanpa operatornya

773057730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan traktor pertanian dan mesin penanam benih
dan bibit, mesin panen, pemotongan dan pemilahan, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing keuangan untuk mesin pertanian, lih. 71140 
- jasa leasing atau penyewaan mesin pemotong rumput, lih. 73270 
- jasa leasing atau penyewaan mesin dan peralatan  pertanian dengan
operator, lih. 86119

73121 Jasa leasing atau persewaan mesin dan perlengkapan pertanian tanpa

operatornya

71210.01

773067730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan traktor untuk konstruksi dan mengangkat tanah
(earth moving), perata jalan, mesin gilas uap (steamrollers), buldoser, mesin

73122 Jasa leasing atau persewaan mesin dan perlengkapan konstruksi tanpa

operatornya

71220.01, 71220.02,

71220.03
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penggali, mesing pemuat (front-end loader), perancah (scaffolding) tanpa
pemasangan dan pembongkaran, pondok kerja (site hut), dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing atau penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dengan
operator, lih. jasa konstruksi masing-masing di divisi 54 
- jasa leasing keuangan untuk mesin konstruksi, lih. 71140

773077730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan semua jenis mesin dan peralatan kantor,
seperti:   
  * mesin fotokopi 
  * mesin tik dan pengolah kata 
  * mesin akuntansi dan peralatan lain seperti kalkulator elektronik, cash
register dan mesin lainnya yang menggabungkan perangkat menghitung 
- jasa leasing atau penyewaan perabot kantor, lemari besi dan sejenisnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing keuangan untuk mesin dan peralatan kantor, lih. 71140 
- jasa leasing atau penyewaan komputer tanpa operator, lih. 73124 
- jasa leasng atau penyewaan peralatan telekomunikasi, lih. 73125

73123 Jasa leasing atau persewaan mesin dan perlengkapan kantor (kecuali

komputer) tanpa operatornya

71230.01

773077730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan mesin dan peralatan  komputasi tanpa
operator, seperti prosesor data elektronik, unit pengolahan pusat, unit perifer
dan pembaca magnetik atau optik 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing keuangan untuk komputer, lih. 71140

73124 Jasa leasing atau persewaan komputer tanpa operatornya 71230.01

773017730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan radio dan televisi komersial dan peralatan
telekomunikasi 
- jasa leasing atau penyewaan telepon, mesin faks, pager dan telepon seluler

73125 Jasa leasing atau persewaan alat telekomunikasi tanpa operatornya 71309.02
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing keuangan untuk peralatan telekomunikasi, lih. 71140

77301

77309

7730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan semua jenis mesin, yang elektrik ataupun
tidak, kecuali barang pribadi atau rumah tangga, umumnya digunakan
sebagai barang modal oleh industri, seperti:
  * mesin dan turbin 
  * perkakas mesin  
  * peralatan pertambangan dan perminyakan 
  * peralatan untuk mengangkat dan penanganan (handling) barang
  * mesin judi dengan koin 
  * materi pameran 
  * alat khusus untuk kontrol dan pengukuran ilmiah 
  * mesin lain untuk komersial dan industri 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa leasing keuangan untuk mesin dan peralatan lainnya, lih. 71140 
- jasa leasing atau penyewaan mesin dan peralatan  pertanian tanpa operator,
lih. 73121 
- jasa leasing atau penyewaan mesin dan peralatan  konstruksi dan teknik
sipil tanpa operator, lih. 73122 
- jasa leasing atau penyewaan mesin kantor (kecuali komputer), furnitur dan
peralatan tanpa operator, lih. 73123 
- jasa leasing atau penyewaan komputer, tanpa operator, lih. 73124 
- jasa leasing atau penyewaan peralatan telekomunikasi tanpa operator, lih.
73125

73129 Jasa leasing atau persewaan mesin ytdl dan perlengkapannya tanpa

operatornya

71290.01, 71290.02,

71290.04, 71309.01

732 Jasa leasing atau persewaan barang lainnya

7321 Jasa leasing atau persewaan televisi, radio, perekam kaset video dan peralatan yang berhubungan dan aksesorisnya

772997729

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan semua jenis peralatan elektrik dan elektronik

73210 Jasa leasing atau persewaan televisi, radio, perekam kaset video dan

peralatan yang berhubungan dan aksesorisnya

-
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untuk hiburan di rumah, seperti: 
  * tape deck, televisi, radio sistem stereo 
  * perekam kaset video dan peralatan sejenis 
- jasa leasing atau penyewaan pre-recorded records, kaset suara, compact
disk (CD) dan aksesori sejenis

7322 Jasa leasing atau persewaan kaset dan keping video

772207722

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan rekaman video pre-recorded, CD dan DVD
untuk digunakan pada peralatan hiburan di rumah, terutama untuk hiburan di
rumah 
- jasa leasing atau penyewaan video game

73220 Jasa leasing atau persewaan kaset dan keping video 22110.99

7323 Jasa leasing atau persewaan furnitur dan perlengkapan rumah tangga lainnya

772927729

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan furnitur (termasuk kasur dan mendukung
kasur), peralatan rumah tangga, baik yang elektrik ataupun tidak, seperti
kulkas, mesin cuci, AC, kipas angin, pemanggang roti, mixer, peralatan dapur
dan makan, dll 
- jasa leasing atau penyewaan atas barang-barang tembikar (crockery),
sendok garpu (cutlery), hiasan (ornamen)

73230 Jasa leasing atau persewaan furnitur dan perlengkapan rumah tangga

lainnya

71290.03

7324 Jasa leasing atau persewaan perlengkapan untuk hobi dan kesenangan

772107721

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan peralatan hiburan dan rekreasi, seperti: 
  * sepeda, ski salju, sepatu luncur  
  * peswat terbang laying (glider), layang gantung 
  * peralatan olahraga air (misalnya, papan selancar, ski air) 
  * perahu hiburan (kano, perahu layar dan perahu hiburan lainnya) 
  * peralatan olahraga lain (misalnya, golf, peralatan untuk bermain permainan
lapangan, raket, dll), sadel kuda, peralatan berkemah, dll

73240 Jasa leasing atau persewaan perlengkapan untuk hobi dan kesenangan 71309.04

7325 Jasa leasing atau persewaan kain linen rumah tangga

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009220

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

772927729

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan kain linen rumah tangga

73250 Jasa leasing atau persewaan kain linen rumah tangga -

7326 Jasa leasing atau persewaan barang tekstil, pakaian dan alas kaki

772927729

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan barang-barang tekstil, pakaian dan alas kaki 
- penyewaan pakaian formal, kostum, pakaian dan aksesoris terkait seperti
perhiasan, topi, wig, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemasok seragam, lih. 97130

73260 Jasa leasing atau persewaan barang tekstil, pakaian dan alas kaki -

7327 Jasa leasing atau persewaan mesin dan peralatan "do it your self"

772997729

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan mesin dan peralatan yang digunakan di rumah
dan kebun, termasuk mesin pemotong rumput 
- jasa leasing atau penyewaan mesin dan peralatan yang digunakan oleh
amatir atau sebagai hobi, misalnya, alat untuk perbaikan rumah

73270 Jasa leasing atau persewaan mesin dan peralatan "do it your self" 71290.03

7329 Jasa leasing atau persewaan barang lainnya ytdl

77291

77293

77294

77295

77299

7729

Subkelas ini meliputi: 
- jasa leasing atau penyewaan yang berkaitan dengan: 
  * buku, jurnal dan majalah 
  * kamera, peralatan foto, teropong dan barang optik lainnya 
  * bunga dan tanaman 
  * jam tangan dan jam, dll 
  * instrumen musik 
- jasa leasing atau penyewaan peralatan medis (kruk) dan peralatan
paramedis 
- jasa penyewaan peralatan pesta dan acara sosial lainnya, seperti
pernikahan

73290 Jasa leasing atau persewaan barang lainnya ytdl 71301.01, 74990.04,

71309.03
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733 Jasa lisensi untuk hak penggunaan properti intelektual dan produk sejenis

Kelompok ini mencakup: 
- perijinan, pemberian wewenang ataS penggunaan produk properti intelektual (intellectual properties) dan produk sejenis. Hal ini mencakup hak untuk
mengeksploitasi produk, seperti lisensi kepada pihak ketiga; reproduksi dan penerbitan perangkat lunak, buku, dll; penggunaan desain yang dipatenkan
dalam proses produksi untuk menghasilkan barang baru dan sebagainya. 
Tidak termasuk lisensi pengguna akhir yang terbatas, yang dijual sebagai bagian dari produk (misalnya, paket perangkat lunak, buku). 

Kelompok ini tidak termasuk: 
- biaya lisensi sebagai bagian integral dari barang-barang konsumsi (misalnya, buku, rekaman, perangkat lunak), lihat subkelas yang sesuai dalam bagian
0-4 
- jasa persiapan, penyusunan dan sertifikasi tentang pematenan, merek dagang, hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, lih. 82130 
- jasa hukum untuk penyusunan atau sertifikasi paten, merek dagang, hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, lih. 82130 
- jasa manajemen untuk hak cipta dan pendapatanya  (kecuali dari gambar bergerak/film), lih. 85999 
- jasa manajemen untuk hak kekayaan industri (misalnya, paten, lisensi, merek dagang, waralaba dll), lih. 85999 
- jasa manajemen untuk hak gambar bergerak/film, lih. 96140 
- jasa manajemen untuk hak artistik, lih. 96290

7331 Jasa lisensi untuk hak penggunaan perangkat lunak komputer dan basis data

582005820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lisensi atas hak untuk mereproduksi, mendistribusikan atau
menggabungkan program komputer,  deskripsi  program  dan bahan
pendukung untuk sistem dan aplikasi perangkat lunak. Ini berlaku untuk
berbagai tingkat hak lisensi: 
  * hak untuk mereproduksi dan mendistribusikan perangkat lunak 
  * hak untuk menggunakan komponen perangkat lunak yang dibuat dan
dimasukkan ke dalam produk perangkat lunak lain 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- perangkat lunak yang dikemas (non-customized), lih. 478 
- lisensi pengguna akhir terbatas sebagai bagian dari paket perangkat lunak,
lih. 478

73311 Jasa lisensi untuk hak penggunaan perangkat lunak komputer -

581205812

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lisensi atas hak untuk mereproduksi, mendistribusikan atau
menggabungkan database (yaitu kompilasi dari fakta / informasi) dalam

73312 Jasa lisensi untuk hak penggunaan basis data -
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database atau aplikasi lain. Hal ini berlaku untuk berbagai tingkatan hak
lisensi: 
  * hak untuk mereproduksi dan mendistribusikan database 
  * hak untuk menggunakan komponen database yang dibuat dan dimasukkan
ke dalam database dan aplikasi lain 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- database yang dikemas (non-customized), lih. 478 
- jasa lisensi atas hak menggunakan perangkat lunak database, lih. 73311

7332 Jasa lisensi untuk hak penggunaan hiburan, literatur dan artistik orisinal

58110

58130

59111

59112

59121

59122

59131

59132

59201

59202

90001

90002

90003

90004

90005

90009

5811

5813

5911

5912

5913

5920

9000

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lisensi atas hak untuk mereproduksi, mendistribusikan atau
menggabungkan hiburan, sastra, musik atau seni original seperti: 
  * penyiaran dan mempertunjukkan film-film, rekaman suara original, program
radio dan televisi, pre-rekaman kaset dan video 
  * reproduksi karya seni original 
  * pencetakan ulang dan penyalinan manuskrip, buku-buku, jurnal dan
majalah

73320 Jasa lisensi untuk hak penggunaan hiburan, literatur dan artistik orisinal -

7333 Jasa lisensi untuk hak menggunakan produk penelitian dan pengembangan

774007740

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lisensi atas hak untuk menggunakan hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan, yaitu penemuan, seperti materi konstitusi, proses,

73330 Jasa lisensi untuk hak menggunakan produk penelitian dan

pengembangan

-
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mekanisme, sirkuit dan perangkat listrik dan elektronik, formulasi farmasi dan
varietas baru buatan pada makhluk hidup

7334 Jasa lisensi untuk hak menggunakan merek dagang dan waralaba

774007740

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lisensi atas hak untuk menggunakan merek dagang dan operasi
waralaba dalam hal asset bukan produksi lain

73340 Jasa lisensi untuk hak menggunakan merek dagang dan waralaba -

7335 Jasa lisensi untuk hak menggunakan eksplorasi dan evaluasi mineral

774007740

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lisensi atas hak untuk menggunakan eksplorasi mineral dan evaluasi
informasi, seperti eksplorasi mineral untuk minyak bumi, gas alam dan
cadangan bukan minyak bumi

73350 Jasa Lisensi untuk hak menggunakan eksplorasi dan evaluasi mineral -

7339 Jasa lisensi untuk hak menggunakan produk properti intelektual lainnya

774007740

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lisensi atas hak untuk menggunakan jenis lain dari produk properti
intelektual (intellectual property), seperti  perencanaan arsitektur dan
rekayasa, desain industri dll

73390 Jasa lisensi untuk hak menggunakan produk properti intelektual lainnya -
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8 Jasa perusahaan dan produksi

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

721017210

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan panas, elektromagnetisme, cahaya, astronomi, dll

81111 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu fisika 73110.01

721017210

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan katalisis, fermentasi, fisiologi dan biologi hewan dan
tumbuhan, mikro-organisme, dll

81112 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu kimia dan

biologi

73110.01

721017210

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan lingkungan

81119 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu alam lainnya 73110.01

8112 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu rekayasa dan teknologi

721027210

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan barang, jasa atau pengetahuan, yang membutuhkan
satu atau lebih teknik bioteknologi berikut: 
  * DNA / RNA: 
     * genomik, pharmacogenomics, pemeriksaan gen (plasma pembawa sifat),
rekayasa genetika, sekuensing / sintesis / amplifikasi DNA / RNA, profil
ekspresi gen, dan penggunaan teknologi antisense 
  * protein dan molekul lainnya: 
     * sekuensing / sintesis / rekayasa protein dan peptida (termasuk hormon
molekul besar); metode peningkatan pelepasan obat-obatan molekul besar;
proteomik, isolasi dan pemurnian protein, pemberian tanda, identifikasi
reseptor sel 

81121 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu bioteknologi 73120.01
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  * sel dan kultur jaringan dan rekayasa: 
     * sel / kultur jaringan, teknik jaringan (termasuk perancah jaringan dan
rekayasa biomedis), sel fusi, vaksin / kekebalan stimulan, manipulasi embrio 
  * proses teknik bioteknologi
  * fermentasi menggunakan bioreaktor, Bioprocessing, bioleaching,
biopulping, biobleaching, biodesulphurization, bioremediasi, biofiltration dan
fitoremediasi 
  * gen dan vektor RNA: 
     * terapi gen, vektor viral 
  * bioinformatika: 
     * pembangunan database pada genom, rangkaian protein; pemodelan
proses biologis kompleks, termasuk sistem biologi 
  * nanobiotechnology: 
     * penerapan alat dan proses nano / microfabrication untuk membangun
perangkat yang mempelajari Biosystems dan aplikasi dalam pelepasan obat,
diagnostik dll

721027210

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan ilmu pengetahuan terapan dan teknologi untuk
pengecoran, logam, mesin, listrik, komunikasi, kapal, pesawat terbang, teknik
sipil, konstruksi, informasi, dll

81129 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu rekayasa dan

teknologi lainnya

73120.01

8113 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu kedokteran dan farmasi

721027210

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan pengobatan penyakit, pencegahan yang higienis,
farmasi, dll

81130 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu kedokteran

dan farmasi

-

8114 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu pertanian

721027210

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang

81140 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu pertanian -
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berhubungan dengan teknik pertanian, budidaya buah-buahan, kehutanan,
peternakan, perikanan, dll

812 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu sosial dan humaniora

8121 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu sosial

722017220

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan psikologi

81211 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu psikologi 73210.01

722017220

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan teori-teori ekonomi, bisnis manajemen, keuangan,
statistik, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penelitian pasar, lih. 83700

81212 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu ekonomi 73210.01

722017220

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan hukum publik, hukum perdata, dll

81213 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam hukum 73210.01

722017220

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan antropologi sosial dan budaya, demografi, geografi
(manusia, ekonomi dan sosial), linguistik, ilmu politik, sosiologi, dll

81219 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu sosial lainnya 73210.01

8122 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu humaniora

722027220

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan bahasa dan kesusateraan/literatur baik kuno dan
maupun modern

81221 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam bahasa dan

kesusastraan

73220.01
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722027220

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
berhubungan dengan sejarah, filsafat, seni, agama, teologi, dll

81229 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan dalam ilmu humaniora

lainnya

73220.01

813 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan antar cabang ilmu pengetahuan

8130 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan antar cabang ilmu pengetahuan

72102

72202

7210

7220

Subkelas ini meliputi: 
-  jasa pengembangan penelitian dan percobaan/eksperimental yang
menggabungkan metode dan pengetahuan dari kedua ilmu alam/rekayasa
dan ilmu sosial/humaniora

81300 Jasa pengembangan penelitian dan percobaan antar cabang ilmu

pengetahuan

-

814 Penelitian dan pengembangan orisinal

8140 Penelitian dan pengembangan orisinal

72101

72102

72201

72202

7210

7220Subkelas ini meliputi: 
- hal-hal orisinil yang bersifat ilmiah, yaitu ide, rencana, cetak biru, rumus
untuk penemuan, produk dan proses, yang dapat dilindungi dan dilisensi
sebagai properti industri, kamar dagang, paten, dll 
Penciptaan karya-karya orisinil dilakukan sendiri, yaitu produksinya yang
ditujukan untuk penjualan yang dilakukan tanpa kontrak atau pembeli yang
dikenal

81400 Penelitian dan pengembangan orisinal -
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82 Jasa hukum dan akuntansi

821 Jasa hukum

8211 Jasa penasehat dan perwakilan hukum dalam hal hukum pidana

691006910

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penasehat, perwakilan dan jasa hukum terkait (pertahanan, pencarian
bukti, saksi, ahli, dll) dalam hal hukum pidana (criminal)

82110 Jasa penasehat dan perwakilan hukum dalam hal hukum pidana 74110.01

8212 Jasa penasehat dan perwakilan hukum dalam hal hukum lainnya

691006910

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penasehat, perwakilan dan jasa hukum lainnya yang terkait dalam
prosedur peradilan dan quasi-peradilan tentang hukum perdata, hukum
administrasi, hukum konstitusi, hukum internasional, hukum militer dan bidang
hukum lain, kecuali hukum pidana (criminal)

82120 Jasa penasehat dan perwakilan hukum dalam hal hukum lainnya 74110.01

8213 Jasa pembuatan dokumen dan sertifikat hukum

691006910

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyusunan dan sertifikasi dokumen dan jasa lainnya yang terkait
dengan jasa hukum mengenai hak paten, hak cipta dan hak kekayaan
intelektual lainnya
- jasa penyusunan dan sertifikasi dokumen dan jasa lainnya yang terkait
dengan jasa hukum mengenai  dokumen hukum, seperti surat wasiat, kontrak
pernikahan, kontrak komersial, piagam bisnis, dll

82130 Jasa pembuatan dokumen dan sertifikat hukum 74110.01

8219 Jasa hukum lainnya

691006910

Subkelas ini meliputi: 
- jasa arbitrasi atau mediasi yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa
antara buruh dan manajemen, antara perusahaan atau antara individu 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa perwakilan atas nama salah satu pihak dalam sengketa, lih. 82120

82191 Jasa arbitrasi dan konsiliasi 74110.01, 74140.01
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691006910

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang menangani pembuatan wasiat yang disimpan oleh pihak ketiga
- jasa hukum lainnya ytdl

82199 Jasa hukum lainnya ytdl 74110.01, 74110.02

822 Jasa akuntansi, pemeriksaan keuangan dan pembukuan

8221 Jasa pemeriksaan keuangan

692006920

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeriksaan catatan akuntansi dan bukti pendukung lainnya dari
organisasi untuk tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai apakah
laporan keuangan organisasi saat ini adil dan akurat pada tanggal tertentu
dan hasil operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa tinjauan akuntansi, lih. 82221 
- audit manajemen, lih. 83111

82210 Jasa pemeriksaan keuangan 74120.02

8222 Jasa akuntansi dan pembukuan

692006920

Subkelas ini meliputi: 
- peninjauan laporan keuangan tahunan dan interim dan informasi akuntansi
lainnya. Ruang lingkupnya tidak lebih besar dari audit, dan tingkat jaminan
yang disediakan juga rendah. 
- kompilasi laporan keuangan dari informasi  diberikan oleh klien. Tidak ada
jaminan mengenai akurasi laporan yang disediakan. 
- persiapan pengembalian pajak bisnis, yang diberikan sebagai paket dengan
pengolahan/persiapan atas rekening keuangan untuk biaya tunggal 
- kompilasi laporan laba rugi, neraca, dll 
- analisis neraca, dll 
- jasa akuntansi lainnya seperti pengesahan (attestations), penilaian,
penyiapan laporan proforma, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa audit keuangan, lih. 82210 
- jasa pembukuan, lih. 82222 

82221 Jasa akuntansi 74120.01
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- jasa persiapan pajak, ketika diberikan sebagai jasa terpisah, lih. 823

692006920

Subkelas ini meliputi: 
- klasifikasi dan pencatatan transaksi bisnis dalam hal uang atau beberapa
unit pengukuran dalam pembukuan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pembukuan yang berkaitan dengan pajak, lih. 823 
- jasa penggajian, termasuk perhitungan penggajian dan buku besar, lih.
82223

82222 Jasa pembukuan 74120.03

692006920

Subkelas ini meliputi: 
- proses penggajian, termasuk on-line 
- jasa deposit langsung atau penyiapan cek 
- peringanan pajak dan pemotongan lainnya 
- persiapan, pengamatan dan penyimpanan buku besar penggajian, laporan
dan dokumen lain 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pembukuan, lih. 82222
- proses penggajian yang disediakan sebagai bagian dari jasa manajemen,
lih. 83117

82223 Jasa penggajian -

823 Jasa konsultan pajak dan persiapannya

8231 Jasa konsultan pajak badan usaha dan persiapannya

692006920

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan nasehat dan bimbingan mengenai pajak perusahaan, serta
persiapan dan pengajuan pajak kembali dari segala jenis ( PPN)

82310 Jasa konsultan pajak badan usaha dan persiapannya 74120.01

8232 Jasa persiapan pajak pribadi dan perencanaannya

692006920

Subkelas ini meliputi: 
- jasa persiapan dan perencanaan pajak untuk: 
  * bisnis unincorporated  

82320 Jasa persiapan pajak pribadi dan perencanaannya 74120.01
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  * individu/perorangan

824 Jasa bantuan untuk usaha yang bangkrut dan dalam pengawasan kurator

8240 Jasa bantuan untuk usaha yang bangkrut dan dalam pengawasan kurator

702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan bantuan saran dan operasional kepada manajemen dan / atau
kreditur usaha pailit dan / atau bertindak sebagai penerima atau wali amanat
dalam kebangkrutan

82400 Jasa bantuan untuk usaha yang bangkrut dan dalam pengawasan

kurator

-
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83 Jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya

831 Jasa konsultasi manajemen dan jasa manajemen; jasa teknologi informasi

8311 Jasa konsultasi manajemen dan jasa manajemen

702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan saran, bimbingan dan bantuan operasional tentang strategi dan
kebijakan bisnis serta perencanaan keseluruhan, penataan dan pengendalian
organisasi. Lebih khusus, tugas konsultasi manajemen umum dapat
berhubungan dengan satu atau kombinasi dari beberapa hal berikut ini: 
  * perumusan kebijakan   
  * penentuan struktur organisasi (sistem pengambilan keputusan) yang paling
efektif memenuhi tujuan organisasi 
  * badan hukum organisasi 
  * rencana strategi bisnis 
  * jasa konsultasi pengembangan dan restrukturisasi perusahaan, seperti
merger, akuisisi, usaha patungan, aliansi strategis, diversifikasi, privatisasi 
  * mendefinisikan sistem informasi manajemen 
  * pengembangan laporan manajemen dan kontrol 
  * rencana perputaran bisnis 
  * audit manajemen 
  * pengembangan program peningkatan laba 
  * hal-hal lain yang menarik secara khusus mengenai manajemen yang lebih
tinggi pada sebuah organisasi

83111 Jasa konsultasi manajemen strategi 74140.01

702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan saran, bimbingan dan bantuan operasional menyangkut
keputusan keuangan, seperti: 
  *  manajemen modal kerja dan likuiditas, penentuan struktur modal yang
tepat 
  * analisis proposal investasi modal 
  * manajemen aset 
  * pengembangan sistem akuntansi dan anggaran dan kontrol anggaran 
  * jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan merger, akuisisi, dll
seperti saran pada metode valuasi, metode pembayaran, metode
pengendalian, keuangan internasional 

83112 Jasa konsultasi manajemen keuangan 74140.01

235Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa perantara keamanan, lih. 71521 
- jasa manajemen portofolio (kecuali untuk dana pensiun), lih. 71530 
- manajemen dana pensiun, lih. 71640

702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan bantuan saran, bimbingan dan operasional mengenai strategi
sumber daya manusia, kebijakan, praktek dan prosedur organisasi. Konsultasi
sumber daya manusia bertugas untuk menangani satu atau lebih hal berikut:
  * rekrutmen, kompensasi, manfaat, pengukuran dan penilaian kinerja 
  * pengembangan organisasi (meningkatkan fungsi dalam dan di antara
kelompok-kelompok) 
  * pelatihan dan kebutuhan pengembangan karyawan 
  * prosedur outplacement dan rencana bantuan untuk karyawan 
  * perencanaan suksesi 
  * pemenuhan peraturan pemerintah di berbagai bidang seperti kesehatan,
keselamatan pekerja, kompensasi dan ekuitas kerja 
  * hubungan pekerja-manajemen 
  * audit sumber daya manusia

83113 Jasa konsultasi manajemen sumber daya manusia 74140.01

702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan saran, bimbingan dan bantuan operasional tentang strategi
pemasaran dan operasi pemasaran dari suatu organisasi. Tugas konsultasi
manajemen pemasaran mungkin berkaitan dengan satu atau kombinasi dari
hal berikut ini: 
  * analisis dan perumusan strategi pemasaran 
  * perumusan program pelayanan pelanggan, harga, iklan dan  saluran
distribusi 
  * manajemen penjualan dan pelatihan tenaga penjualan 
  * organisasi saluran pemasaran (penjualan kepada distributor atau langsung
ke pengecer, pesan langsung lewat surat, waralaba, dll), desain kemasan dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan strategi dan operasi pemasaran dari suatu
organisasi 

83114 Jasa konsultasi manajemen pemasaran 74140.01
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa PR (public relation/hubungan masyarakat), lih. 83121 
- jasa periklanan, lih. 836

702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan saran, bimbingan dan bantuan operasional mengenai: 
  * perbaikan sistem dan prosedur 
  * perbaikan kantor dan jasa operasional, seperti: 
     * tata letak kantor 
     * perencanaan alur kerja 
     * standar bekerja 
     * otomatisasi kantor, seperti pemilihan dan pemasangan sistem otomatis 
  * pengembangan produk, jaminan kualitas dan manajemen mutu 
  * keselamatan, keamanan dan perlindungan pekerja pabrik 
- jasa yang diberikan oleh agronom dan ekonom pertanian 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa konsultasi manajemen persediaan, lih. 83116

83115 Jasa konsultasi manajemen operasional 74140.01

702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan saran, bimbingan dan bantuan operasional tentang manajemen
rantai persediaan/suplai yang terintegrasi, yaitu paket produk yang mencakup
jasa manajemen inventaris, pergudangan dan penyimpanan dan distribusi 
- memberikan saran, bimbingan dan bantuan operasional menyangkut
manajemen logistik,  seperti: 
  * konsultasi manajemen inventaris logistik, yang melacak persediaan yang
ada, menentukan persyaratan inventaris yang paling efektif untuk klien 
  * konsultasi distribusi dan transportasi logistik, termasuk proses yang
digunakan oleh klien untuk menyimpan, menangani dan memindahkan barang
dalam sebuah organisasi, untuk mngirimkan barang dari klien ke pelanggan 
  * konsultasi pergudangan dan penyimpanan logistik termasuk proses
penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran item/barang 
  * konsultasi pemeliharaan logistik 
- jasa konsultasi manajemen lainnya, ytdl

83116 Jasa konsultasi manajemen rantai persediaan dan manajemen lainnya 74140.01
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702097020

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyediaan paket-paket yang menggabungkan jasa teknologi informasi
yang intensif dengan tenaga kerja (manual atau profesional tergantung pada
penyelesaiannya), mesin dan fasilitas pendukung, mengelola proses bisnis
untuk klien, termasuk: 
  * proses bisnis keuangan, seperti pengolahan transaksi keuangan,
pemrosesan kartu kredit, jasa pembayaran, jasa peminjaman 
  * proses bisnis sumber daya manusia, seperti administrasi manfaat, proses
penggajian, administrasi personil 
  * proses bisnis manajemen rantai suplai/persediaan, seperti manajemen
inventaris, jasa pengadaan, jasa logistik, penjadwalan produksi dan
pemrosesan order 
  * proses bisnis manajemen hubungan pelanggan, seperti help desk, call
center, layanan pelanggan 
  * proses bisnis pasar vertikal, yang dilakukan oleh industri tertentu seperti
listrik, kimia, minyak bumi 
  * proses bisnis lainnya untuk klien

83117 Jasa manajemen proses bisnis 74140.01

701007010

Subkelas ini meliputi: 
- jasa manajemen strategis yang diberikan oleh kantor pusat kepada unit lain
dari perusahaan yang sama

83118 Jasa kantor pusat 74140.01

8312 Jasa konsultasi bisnis

702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan bantuan saran, bimbingan dan operasional mengenai metode
untuk meningkatkan citra dan hubungan dari suatu organisasi atau individu
dengan pemerintah, masyarakat umum, pemilih, pemegang saham dan
lain-lain 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- perencanaan dan menciptakan iklan, lih. 83611 
- jasa polling opini publik, lih. 83700

83121 Jasa hubungan masyarakat 74140.01
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702097020

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan saran, bimbingan dan bantuan operasional tentang
pengembangan daerah, industri atau pariwisata 
- jasa konsultasi bisnis lainnya ytdl

83129 Jasa konsultasi bisnis lainnya 74140.01

8313 Jasa konsultasi dan penunjang teknologi informasi

620206202

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan saran atau pendapat para pakar tentang hal-hal teknis
berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, seperti: 
  * saran mengenai hal-hal seperti persyaratan dan pengadaan perangkat
keras dan perangkat lunak 
  * sistem integrasi 
  * sistem keamanan 
  * penyediaan saksi ahli tentang isu-isu terkait teknologi informasi (TI) 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- memberikan bantuan saran, bimbingan dan operasional mengenai
penggunaan teknologi informasi pada bisnis, seperti pengembangan strategi
e-commerce, lih. 83111 
- kontrak jasa dimana saran tergabung dengan desain dan pengembangan
penyelesaian TI (Website, database, aplikasi tertentu, jaringan, dll), lih. jasa
desain dan pengembangan yang sesuai dengan teknologi informasi (TI) di
bawah 8314

83131 Jasa konsultasi teknologi informasi 72100.01, 72200.01

620206202

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan keahlian teknis untuk memecahkan masalah bagi klien dalam
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, atau seluruh sistem
komputer, seperti: 
  * penyediaan dukungan pelanggan dalam penggunaan atau tips perangkat
lunak 
  * jasa upgrade dan penyediaan patch dan update 
  * penyediaan dukungan pelanggan dalam penggunaan atau tips perangkat
keras komputer, termasuk pengujian dan pembersihan secara rutin dan
perbaikan peralatan teknologi informasi (TI) 

83132 Jasa penunjang teknologi informasi 72100.01, 72200.01
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  * bantuan teknis dalam pemindahan sistem komputer klien ke lokasi baru 
  * penyediaan dukungan pelanggan dalam penggunaan atau tips kombinasi
perangkat keras komputer dan perangkat lunak 
- penyediaan keahlian teknis untuk memecahkan masalah khusus untuk klien
dalam menggunakan sistem komputer, seperti: 
  * audit atau penilaian operasi komputer tanpa memberikan saran atau tindak
lanjut termasuk audit, menilai dan mendokumentasikan server, jaringan atau
proses untuk komponen, kemampuan, kinerja, atau keamanan 
  * jasa pemulihan data, yaitu mengambil data klien dari hard drive rusak atau
tidak stabil atau media penyimpanan lain, atau menyediakan peralatan
komputer dan perangkat lunak duplikat yang selalu dapat terhubung (siaga)
dengan lokasi yang terpisah untuk memungkinkan klien untuk merelokasi staf
biasa untuk melanjutkan dan mempertahankan rutinitas operasi komputerisasi
jika terjadi bencana seperti kebakaran atau banjir 
- jasa dukungan teknis TI lainnya ytdl

8314 Jasa desain dan pengembangan teknologi informasi

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan keahlian teknis untuk merancang dan / atau mengembangkan solusi TI seperti aplikasi sesuai pesanan (custom application),
jaringan, dan sistem komputer

620106201

Subkelas ini meliputi: 
- jasa merancang struktur dan / atau menulis kode komputer yang diperlukan
untuk membuat dan / atau mengimplementasikan aplikasi perangkat lunak,
seperti: 
  * merancang struktur dan isi dari halaman web dan / atau menulis kode
komputer yang diperlukan untuk membuat dan menerapkan sebuah halaman
web 
  * merancang struktur dan isi database dan / atau menulis kode komputer
yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan database 
  * merancang struktur dan menulis kode komputer yang diperlukan untuk
merancang dan mengembangkan aplikasi perangkat lunak sesuai pesanan
(custom)
  * kustomisasi dan integrasi, adaptasi (modifikasi, konfigurasi, dll) dan
menginstal aplikasi yang sudah ada sehingga fungsional dalam lingkungan
sistem informasi klien 

83141 Jasa desain dan pengembangan aplikasi teknologi informasi -
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- kontrak layanan dimana desain dan pengembangan suatu halaman web
sangat terkait dengan hosting dari halaman web, lih. 83151 
- kontrak jasa dimana desain dan pengembangan aplikasi sangat terkait
dengan hosting dan pengelolaan aplikasi secara terus-menerus, lih. 83152 
- kontrak layanan dimana desain dan pengembangan database sangat terkait
dengan manajemen yang berkesinambungan dari kepemilikan data, lih. 83159

620206202

Subkelas ini meliputi: 
- perancangan, pengembangan dan pengimplementasian jaringan pelanggan
seperti intranet, extranet dan jaringan virtual pribadi 
- jasa desain dan pengembangan keamanan jaringan, yaitu merancang,
mengembangkan dan menerapkan perangkat lunak, perangkat keras dan
prosedur untuk mengontrol akses ke data dan program dan untuk
meningkatkan keamanan dalam pertukaran informasi melalui jaringan 
- jasa kombinasi yang menyesuaikan kebutuhan komputer organisasi,
menyarankan pada hardware dan akuisisi perangkat lunak, mengembangkan
sistem yang lebih spesifik dan menempatkan sistem baru pada tempatnya 
- jasa integrasi sistem komputer, yaitu analisis dari sistem komputer klien saat
ini, persyaratan komputasi sekarang dan masa depan, pembelian peralatan
baru dan perangkat lunak, dan integrasi komponen sistem baru dan lama
untuk menciptakan sebuah sistem baru yang terintegrasi 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa manajemen rutin sehari-hari jaringan klien, lih. 83161

83142 Jasa desain dan pengembangan sistem dan jaringan berbasis teknologi

informasi

-

582005820

Subkelas ini meliputi: 
- hak cipta properti intelektual (copyrighted intellectual property) dihasilkan
tanpa kontrak penjualan secara langsung (yaitu dengan semua hak milik yang
menyertai) 
- properti intelektual untuk dijual yang secara implisit atau eksplisit dilindungi
oleh hak cipta (misalnya, perangkat lunak komputer) 

Subkelas ini tidak termasuk: 

83143 Perangkat lunak orisinal -
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- perangkat lunak yang dihasilkan di bawah kontrak untuk pihak lain, lih.
83141 
- jasa penjualan grosir dan eceran perangkat lunak, lih. 61184, 61284, 62184,
62284, 62384, 62484, 62584

8315 Jasa penyediaan hosting dan sarana infrastruktur teknologi informasi

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan infrastruktur teknologi informasi (TI) (hardware, software dan jaringan) untuk  mengolah data, host aplikasi dan host proses
untuk klien

631126311

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan infrastruktur untuk host  website pelanggan dan file terkait pada
lokasi yang menyediakan koneksi internet yang cepat, handal dan yang
mungkin: 
  * terbatas pada penyimpanan dengan server tunggal, dalam kapasitas baik
bersama atau terpisah, tanpa layanan penyedia untuk mengelola atau
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak (host perangkat lunak pada server
menjadi tanggung jawab klien dan jaminan tingkat layanan yang standar dan
dibatasi dalam ruang lingkup tertentu) 
  * paket layanan yang terdiri dari hosting dan pengelolaan website dan
aplikasi yang berhubungan 

Karakteristik penting dari layanan ini adalah jaminan  situs aman dan
terpercaya dan koneksi Internet yang dapat dengan cepat ditingkatkan untuk
mengakomodasi variasi dalam lalu lintas penggunaannya. Sering kali,
konsultasi, kustomisasi dan integrasi sistem merupakan bagian dari paket.
Aplikasi e-commerce yang sering berhubungan dan memungkinkan untuk
membuat etalase on-line, shopping cart dan katalog canggih dan fitur
kompleks seperti pemrosesan order, pemenuhan, pengadaan, faktur, proses
transaksi, manajemen hubungan pelanggan dan back-end database dan data
warehouse yang  terintegrasi dan layanan migrasi

83151 Jasa hosting website -

63111

63112

6311

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan aplikasi perangkat lunak yang disewakan secara terpusat,
hosted, dan dikelola pada lingkungan komputasi: 
  * terintegrasi ke sistem dan infrastruktur klien (sering kali, konsultasi,

83152 Penyediaan layanan aplikasi -
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kustomisasi dan layanan integrasi sistem yang digabungkan dengan hosting
dan manajemen dari aplikasi) 
  * di mana aplikasi yang disewakan tidak disesuaikan dan tidak terintegrasi
dengan aplikasi klien lain (aplikasi ini biasanya diakses melalui World Wide
Web. Sebuah contoh umum adalah aplikasi perangkat lunak office suite)

631126311

Subkelas ini meliputi: 
- jasa sanding kata (collocation), yaitu penyediaan ruang rak dalam fasilitas
yang aman untuk penempatan server dan platform perusahaan (jasa ini
mencakup ruang untuk hardware dan perangkat lunak klien, koneksi ke
Internet atau jaringan komunikasi lainnya, dan pemantauan server yang rutin.
Klien bertanggung jawab atas pengelolaan sistem operasi, hardware, dan
perangkat lunak.) 
- jasa penyimpanan data, yaitu mengelola atau administrasi penyimpanan dan
cadangan manajemen data seperti jasa remote cadangan, penyimpanan, atau
manajemen penyimpanan hirarki (migrasi) 
- jasa manajemen data, yaitu manajemen dan administrasi data yang
berkesinambungan sebagai sumber daya organisasi (jasa dapat termasuk
melakukan pemodelan data, mobilisasi data, pemetaan / rasionalisasi data,
data mining dan sistem arsitektur.) 
- jasa streaming video dan audio, yaitu mengirimkan data audio dan video
melalui Internet atau menyediakan layanan yang terkait dengan penyimpanan,
produksi (termasuk encoding), dan jasa penunjang streaming dari video dan
audio melalui Internet 
- layanan hosting atau penyediaan infrastruktur TI lainnya seperti hosting
aplikasi klien, pengolahan data dan komputer klien bagi waktu

83159 Jasa penyediaan hosting dan infrastruktur teknologi informasi lainnya 72300.01

8316 Jasa manajemen jaringan dan infrastruktur teknologi informasi

Kelas ini meliputi: 
- pengelolaan dan monitoring infrastruktur teknologi informasi klien termasuk hardware, software dan jaringan

620206202

Subkelas ini meliputi: 
- pengelolaan dan monitoring komunikasi jaringan dan terhubung dengan
perangkat keras untuk mendiagnosa masalah jaringan dan mengumpulkan
statistik kapasitas dan statistik penggunaan untuk administrasi dan finetuning
lalu lintas jaringan. Layanan ini juga sedikit mengelola sistem keamanan atau

83161 Jasa manajemen jaringan -
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menyediakan jasa yang berhubungan dengan keamanan

620206202

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer sehari-hari
untuk klien

83162 Jasa manajeman sistem komputer -

8319 Jasa manajemen lainnya kecuali manajemen proyek konstruksi

70201

70202

70209

7020

Subkelas ini meliputi: 
- koordinasi dan pengawasan sumber daya dalam mempersiapkan,
menjalankan dan menyelesaikan proyek atas nama klien 
- jasa manajemen proyek, yang dapat melibatkan penganggaran, akuntansi
dan pengendalian biaya, pengadaan, perencanaan skala waktu dan kondisi
operasi lain, koordinasi pekerjaan subkontraktor, inspeksi dan kontrol kualitas,
dll 
- jasa manajemen proyek yang mencakup jasa manajemen dan manajemen
kantor, dengan atau tanpa penyediaan staf sendiri 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa manajemen proyek konstruksi, lih. 83330

83190 Jasa manajemen lainnya kecuali manajemen proyek konstruksi 63460.01

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

8321 Jasa arsitektur dan jasa penasihat arsitektur

Kelas ini meliputi: 
- jasa penasehat dan pra-desain 
- persiapan desain dan dokumen konstruksi 
- jasa perencanaan, studi dan jasa konsultasi lain yang berkaitan dengan desain bangunan 
Jasa arsitektural dapat diberikan dalam satu kesatuan yang mencakup semua tahap dari proyek bangunan, termasuk, tahap penasehat,
pra-desain dan desain, atau dapat diberikan secara terpisah

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- pemberian saran, penelitian dan laporan tentang hal-hal arsitektur 
- jasa saksi ahli dalam bidang arsitektur yang terdiri dalam penyediaan
kesaksian depan pengadilan atau badan administratif, oleh seorang saksi
yang, berdasarkan pengalaman, keterampilan pelatihan, atau pengetahuan
arsitektur, diakui telah memenuhi kualifikasi untuk memberikan informasi

83211 Jasa penasihat arsitektur 74210.01, 74210.09
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pendapat tentang hal yang berkaitan dengan bidangnya

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pemberian saran, penelitian dan laporan tentang hal-hal yang dilakukan
dalam satu kesatuan dengan jasa arsitektur lainnya untuk proyek tertentu, lih.
sesuai dengan jenis proyek di 83212, 83213, 83214

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa arsitektur untuk: 
  * proyek bangunan tempat tinggal untuk satu keluarga
  * proyek bangunan tempat tinggal untuk banyak keluarga

83212 Jasa arsitektur untuk proyek bangunan tempat tinggal 74210.01, 74210.09

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa arsitektur untuk: 
  * proyek gedung kantor 
  * proyek restoran dan pusat perbelanjaan
  * hotel dan pusat konvensi 
  * proyek bangunan perawatan kesehatan 
  * proyek bangunan hiburan, rekreasi dan budaya 
  * proyek bangunan pendidikan 
  * proyek bangunan industri 
  * proyek fasilitas transportasi dan distribusi 
  * proyek bangunan bukan tempat tinggal lainnya

83213 Jasa arsitektur untuk proyek bangunan bukan tempat tinggal 74210.01, 74210.09

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa arsitektur yang menggabungkan persyaratan hukum untuk
mempertahankan atau mengembalikan karakter bangunan bersejarah

83214 Jasa arsitektur untuk perbaikan gedung bersejarah 74210.01

8322 Jasa perencanaan wilayah dan kota

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengembangan rencana mengenai penggunaan lahan, pemilihan
lokasi, kontrol dan pemanfaatan, sistem jalan dan tanah dengan tujuan untuk
menciptakan dan memelihara sistematis, pembangunan perkotaan
terkoordinasi, seperti: 

83221 Jasa perencanaan kota -
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  * rencana perkotaan yang komprehensif
  * rencana komunitas perkotaan 
  * rencana elemen perkotaan untuk fasilitas atau tujuan  tertentu seperti
transportasi, utilitas, dll 
- studi kelayakan
- studi tentang dampak lingkungan dan penilaian ekonomi dari rencana
pengembangan perkotaan 
- jasa penasehat perencanaan kota, seperti: 
  * saksi ahli, kebijakan dan evaluasi program

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- pengembangan rencana yang menggambarkan tujuan jangka panjang dari
wilayah pedesaan untuk pengembangan infrastruktur, perumahan, industri,
fasilitas komersial, rekreasi dan lainnya 
- rencana komprehensif yang mencakup wilayah geografis yang luas, untuk
jangka waktu panjang

83222 Jasa perencanaan wilayah perdesaan -

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan rencana lahan konstruksi, menunjukkan lokasi yang diusulkan
untuk dibuat bangunan, jalan, tempat parkir dan fitur lainnya, untuk: 
  * proyek pembangunan tempat tinggal 
  * proyek pembangunan bukan tempat tinggal 
  * proyek tempat rekreasi dan ruang terbuka

83223 Jasa perencanaan proyek induk -

8323 Jasa arsitektur pertamanan dan jasa penasihat pertamanan

Kelas ini meliputi: 
- jasa arsitektur yang berkaitan dengan desain lanskap/pertamanan. Jasa arsitektur lanskap/pertamanan tersebut meliputi penyediaan
dokumen desain dan konstruksi, rencana, studi dan jasa lainnya yang terkait dengan proyek lanskap/pertamanan secara lebih spesifik

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- pemberian saran, penelitian dan laporan mengenai arsitektur landskap/
pertamanan 
- jasa saksi ahli dalam bidang arsitektur lanskap/pertamanan yang terdiri
dalam penyediaan kesaksian di depan pengadilan atau badan administratif,
oleh seorang saksi yang, berdasarkan pengalaman, pelatihan, keterampilan

83231 Jasa penasihat arsitektur pertamanan -
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atau pengetahuan arsitektur lanskap/pertamanan, diakui sebagai kualifikasi
untuk membuat pendapat informasi tentang hal yang berhubungan dengan
bidangnya

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pemberian saran, penelitian dan laporan tentang arsitektur lanskap/
pertamanan yang dibuat dalam satu kesatuan dengan jasa arsitektur lanskap/
pertamanan lainnya untuk proyek tertentu, lih. 83232

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa arsitektur lanskap/pertamanan untuk: 
  * proyek bangunan tempat tinggal :
     * proyek bangunan tempat tinggal untuk satu keluarga
     * proyek bangunan tempat tinggal untuk banyak keluarga
     * proyek subdivisi bangunan tempat tinggal
 
  * proyek bangunan bukan tempat tinggal: 
     * proyek bangunan perusahaan 
     * hotel, pusat konvensi, stadion dan arena 
     * proyek bangunan pendidikan 
     * proyek bangunan perawatan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, 
     * proyek bangunan bukan tempat tinggal lainnya 
  
 * proyek bangunan rekreasi dan ruang terbuka: 
    * pusat kota dan alun-alun publik 
    * fasilitas rekreasi bukan bangunan tempat tinggal, taman dan kawasan
alami 
    * koridor transportasi/angkutan 
    * resort 
    * proyek bangunan rekreasi dan ruang terbuka lainnya

Subkelas ini juga mencakup: 
- jasa arsitektur landskap terkait dengan: 
  * mempersiapkan dan memodifikasi daerah seperti pembukaan lahan dan
rencana penilaian, desain drainase, desain kontrol erosi dan sedimen, desain
dinding penahan, perencanaan sistem springkler luar ruangan 

83232 Jasa arsitektur pertamanan -
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  * memfasilitasi akses ke bagian tertentu seperti rencana pencahayaan,
rencana signage, rencana jalan dan jalan setapak, desain aksesibilitas

833 Jasa keahlian teknik

Kelompok ini mencakup: 
- penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip dalam desain, pengembangan, dan pemanfaatan mesin, bahan, instrumen, struktur, proses, dan sistem.
Jasa jenis ini melibatkan penyediaan desain, rencana, dan studi yang terkait dengan proyek-proyek teknik

8331 Jasa penasihat keahlian teknik

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- pemberian saran kepada klien tentang prinsip dan metode teknik, jika
dilakukan secara independen dari suatu proyek teknik, termasuk analisis
kebijakan, studi regulasi dan audit 
- penyediaan kesaksian oleh saksi yang berdasarkan pengalaman,
keterampilan pelatihan, atau pengetahuan teknik, diakui telah memenuhi
kualifikasi untuk memberikan pendapat informasi tentang hal-hal yang terkait
dengan bidang teknik
- penyidikan teknik pada suatu sistem atau struktur teknik yang gagal untuk
menentukan faktor penyebab  

Subkelas ini tidak termasuk: 
- saran, studi, dan laporan dilakukan bersamaan dengan sebuah proyek, lih.
berdasarkan jenis proyek yang berada 8332

83310 Jasa penasihat keahlian teknik -

8332 Jasa keahlian teknik untuk proyek khusus

711007110

Subkelas ini meliputi penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip teknik
dalam desain, pengembangan dan pemanfaatan mesin, bahan, instrumen,
struktur, proses dan sistem untuk proyek-proyek bangunan. 

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan desain, rencana, dan studi yang terkait dengan proyek
pembangunan tempat tinggal, seperti: 
  * rumah baru dan rumah yang sudah ada 
  * rumah deret (row housing) , apartemen, dll 
  * bangunan dengan penggunaan campuran yang terutama digunakan untuk
perumahan 

83321 Jasa keahlian teknik untuk proyek bangunan 74210.02
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- penyediaan desain, rencana, dan studi yang terkait dengan proyek
pembangunan publik dan kelembagaan, komersial yang baru dan yang sudah
ada, termasuk bangunan  dengan penggunaan campuran yang terutama
digunakan untuk komersial, publik, atau tujuan institusional, seperti: 
  * bangunan kantor 
  * pusat perbelanjaan 
  * hotel dan restoran 
  * SPBU dan gudang 
  * terminal bus dan truk 
  * rumah sakit, sekolah, gereja 
  * penjara, stadion dan arena 
  * perpustakaan dan museum 

Subkelas ini juga mencakup: 
- jasa penasehat teknik yang berkaitan dengan spesifik proyek bangunan
tempat tinggal, komersial, publik atau  proyek bangunan kelembagaan

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penasehat teknik yang tidak berhubungan dengan proyek tertentu, lih.
83310

711007110

Subkelas ini mencakup penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip
teknik dalam desain, pengembangan dan pemanfaatan mesin, bahan,
instrumen, struktur, proses dan sistem untuk proyek-proyek industri dan
manufaktur. 

Subkelas ini meliputi: 
- jasa teknik yang berkaitan dengan fasilitas dan proses industri: 
  * fasilitas pertambangan dan metalurgi seperti tambang, peleburan, pabrik,
kilang mineral, termasuk proyek fasilitas yang terintegrasi dan proses teknik
  * proses pertambangan dan metalurgi, seperti ekstraksi mineral, peleburan,
pemurnian, pembentukan logam 
  * fasilitas minyak bumi dan petrokimia seperti  platform minyak dan gas,
kilang, pabrik petrokimia, termasuk proyek fasilitas yang terintegrasi dan
proses teknik
  * proses untuk produksi minyak bumi dan petrokimia, seperti ekstraksi,

83322 Jasa keahlian teknik untuk proyek industri dan manufaktur 74210.03
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pemurnian, formulasi, pencampuran 
  * fasilitas dan proses mikroelektronika, seperti produksi mikroprosesor,
potongan dan bubuk silikon, microcircuits, dan semikonduktor 
  * fasilitas dan proses tekstil dan pakaian 
  * fasilitas dan proses besi dan baja 
  * fasilitas dan proses industri dan manufaktur lainnya, ytdl

- jasa teknik yang berkaitan dengan desain produk industri dan manufaktur,
seperti: 
  * mesin industri seperti mesin pertanian, pertambangan, konstruksi logam,
industri jasa dan komersial, pemanas, ventilasi dan AC, mesin transmisi daya 
  * peralatan elektronik seperti komputer dan peralatan peripheral, peralatan
komunikasi, peralatan audio dan video, komponen semikonduktor dan
elektronik lainnya 
  * peralatan listrik seperti pencahayaan, peralatan utama dan minor dan
komponen-komponennya 
  * peralatan transportasi seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, kereta
api, kapal laut, kendaraan ruang angkasa
  * produk industri dan manufaktur ytdl

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penelitian dan pengembangan di bidang teknik, lih. 81129 
- jasa desain industri, lih. 83912

711007110

Subkelas ini mencakup penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip
teknik dalam desain, pengembangan dan pemanfaatan mesin, bahan,
instrumen, struktur, proses dan sistem untuk proyek-proyek infrastruktur
transportasi. 

Subkelas ini meliputi: 
- jasa teknik (termasuk penyediaan desain, rencana, dan studi) terkait
dengan: 
  * jalan tol, jalan raya dan jalan-jalan kecil, termasuk jalan layang yang
digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor 
  * jembatan dan terowongan 
  * fasilitas penunjang transportasi di darat seperti area pemberhentian untuk

83323 Jasa keahlian teknik untuk proyek transportasi 74210.02
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istirahat, jembatan timbang, gerbang tol 
  * sistem transportasi massal, seperti kereta kecil (light rail) atau sistem
kereta bawah tanah 
  * rel kereta api dan struktur terkait 
  * jembatan dan terowongan kereta api 
  * pelabuhan kelautan dan daratan 
  * dermaga, pintu air, kanal, dan bendungan yang terutama digunakan untuk
keperluan transportasi/angkutan 
  * bandara, landasan pacu, hanggar 
  * fasilitas penerbangan lainnya 
  * proyek transportasi/angkutan ruang angkasa
  * proyek transportasi/angkutan minyak dan gas 
  * proyek transportasi/angkutan lainnya ytdl

711007110

Subkelas ini mencakup penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip
teknik dalam desain, pengembangan dan pemanfaatan mesin, bahan,
instrumen, struktur, proses dan sistem untuk proyek pembangkit, transmisi
dan distribusi listrik. 

Subkelas ini meliputi: 
- jasa teknik yang terkait dengan fasilitas yang menghasilkan tenaga listrik
dari: 
  * batubara dan bahan bakar fosil lainnya seperti energi minyak dan gas 
  * energi nuklir 
  * energi dalam air terjun 
  * energi lain, seperti tenaga surya/sinar matahari, tenaga angin, tenaga
panas bumi termasuk fasilitas cogeneration 
- jasa teknik yang terkait dengan saluran transmisi dan distribusi daya listrik di
atas atau bawah tanah

83324 Jasa keahlian teknik untuk proyek pembangkit -

711007110

Subkelas ini termasuk penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip
teknik dalam desain, pengembangan dan pemanfaatan mesin, bahan,
instrumen, struktur, proses dan sistem untuk proyek telekomunikasi dan
penyiaran. 

83325 Jasa keahlian teknik untuk proyek telekomunikasi dan penyiaran -
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Subkelas ini meliputi: 
- jasa teknik yang terkait dengan sistem untuk transmisi suara dan data antara
titik terminasi jaringan dengan kawat tembaga, kabel serat optik, kabel
co-aksial, dan kabel hibrida serat- coax 
- jasa teknik yang terkait dengan sistem untuk transmisi suara, data dan
pemrograman antara titik terminasi jaringan dengan gelombang pendek atau
microwave, seperti: 
  * sistem telepon nirkabel 
  * sistem radio satelit 
  * sistem siaran langsung satelit 
- jasa teknik yang terkait dengan sistem untuk transmisi sinyal radio dan
televisi 
- jasa teknik yang terkait dengan sistem untuk transmisi atau distribusi suara,
data atau pemrograman, ytdl

711007110

Subkelas ini mencakup penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip
teknik dalam desain, pengembangan dan pemanfaatan mesin, bahan,
instrumen, struktur, proses dan sistem untuk proyek-proyek pengelolaan
limbah/sampah. 

Subkelas ini meliputi: 
- jasa teknik yang terkait dengan pengumpulan sampah rumah tangga dan
sistem pembuangan, seperti: 
  * fasilitas daur ulang 
  * fasilitas kompos 
  * stasiun transfer 
  * fasilitas pemulihan sumber daya 
  * tempat pembuangan akhir (TPA) 
- jasa teknik yang terkait dengan program-program untuk pengumpulan,
pengolahan, daur ulang, dan pembuangan limbah industri udara, air dan
padat, umumnya ke tingkat dimana aliran sisa limbah dapat dengan aman
dilepas ke lingkungan alam atau sistem kota yang biasa
- Jasa teknik yang terkait dengan program-program untuk perbaikan limbah
berbahaya, seperti: 
  * pengelolaan limbah nuklir 

83326 Jasa keahlian teknik untuk proyek pengelolaan limbah (limbah

berbahaya dan tidak berbahaya)

-
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  * penghancuran bahan kimia 
  * pembangunan kembali brownfield
  * pemodelan air tanah 
  * remediasi lahan yang terkontaminasi 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa teknik untuk proyek air, pengolahan limbah dan drainase, lih. 83327

711007110

Subkelas ini mencakup penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip
teknik dalam desain, pengembangan dan pemanfaatan mesin, bahan,
instrumen, struktur, proses dan system untuk pengolahan air dan distribusi,
sistem saluran pembuangan, pabrik pengolahan limbah dan proyek-proyek
drainase. 

Subkelas ini meliputi: 
- jasa teknik yang terkait dengan sistem untuk pengumpulan, distribusi,
pengolahan, dan pembuangan air seperti: 
  * sistem distribusi air minum, stasiun pompa, waduk, fasilitas penyimpanan
air, transmisi air dan distribusi saluran air termasuk bendungan yang
digunakan terutama untuk distribusi air minum lokal dan mesin desalinasi 
  * sistem untuk manajemen air yang besar, drainase dan sistem penahanan
termasuk bendungan yang terutama digunakan untuk pengendalian banjir 
  * sistem untuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah,
kecuali air limbah industri 
  * sistem irigasi dan jaringan pipa air termasuk bendungan yang terutama
digunakan untuk irigasi

83327 Jasa keahlian teknik untuk proyek pengaliran air bersih, selokan, dan

pembuangan air (drainase)

-

711007110

Subkelas ini mencakup penerapan hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip
teknik dalam desain, pengembangan dan pemanfaatan mesin, bahan,
instrumen, struktur, proses dan sistem untuk proyek-proyek lain ytdl. 

Subkelas ini meliputi: 
- jasa teknik yang terkait dengan: 
  * fasilitas rekreasi dan olah raga di luar ruangan

83329 Jasa keahlian teknik untuk proyek lainnya 74210.03
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  * proyek distribusi gas alam dan uap
  * proyek dengan tujuan lainnya ytdl 
- jasa teknik yang terkait dengan sistem, proses, fasilitas atau produk ytdl,
termasuk penyediaan desain, rencana dan studi yang terkait

8333 Jasa manajemen proyek untuk proyek konstruksi

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyelesaian konstruksi dengan keseluruhan tanggung jawab
penyelesaian proyek atas nama klien, termasuk pengorganisasian
pembiayaan dan desain, meminta tender, dan melakukan pengelolaan dan
pengendalian fungsi 
- jasa manajemen proyek yang diberikan oleh insinyur atau arsitek 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa konstruksi umum, lih. 541, 542

83330 Jasa manajemen proyek untuk proyek konstruksi -

834 Jasa ilmu pengetahuan dan teknik lainnya

8341 Jasa ilmu geologi, geofisika, dan pencarian bijih lainnya

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- pemberian bantuan saran, bimbingan dan operasional mengenai lokasi
cadangan mineral, minyak dan ladang gas dan air tanah dengan mempelajari
sifat-sifat bumi dan formasi dan struktur batu-batuan
- penyediaan saran berkaitan dengan eksplorasi dan pengembangan mineral,
properti minyak dan gas alam, termasuk: 
  * studi pra-kelayakan dan kelayakan 
  * jasa evaluasi proyek 
- evaluasi geologi, geofisika dan anomali geokimia 
- survei dan pemetaan geologi permukaan

83411 Jasa konsultan teknik  geologi dan geofisika -

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- menyediakan informasi tentang formasi di bawah permukaan bumi dengan
metode yang berbeda: 
  * metode seismograf, gravimetrik, magnetometric 
  * metode survei di bawah permukaan tanah lainnya 

83412 Jasa teknik goefisika -
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- tes pengeboran dan pekerjaan pengeboran (boring), lih. 54320

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- eksplorasi mineral dan evaluasi informasi, yang diperoleh atas dasar
kepentingan sendiri 
Produk properti intelektual ini dapat diproduksi dengan maksud untuk menjual
atau melisensikan kepada orang lain

83413 Eksplorasi dan evaluasi barang tambang -

8342 Jasa penelitian permukaan tanah dan pembuatan peta

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- mengumpulkan informasi tentang posisi, bentuk dan / atau batas-batas dari
bagian permukaan bumi dengan metode yang berbeda, termasuk transit,
fotogrametri dan survey hidrografi, untuk tujuan membuat peta 
- pengumpulan data melalui satelit 
- jasa pemetaan (misalnya, menandai properti, menandai batas)

83421 Jasa penelitian permukaan tanah 74210.04

711007110

Subkelas ini meliputi: 
- pembuatan dan revisi segala jenis peta (misalnya, jalan, kadaster, topografi,
planimetric, hidrografi), menggunakan hasil kegiatan survei, peta lain dan
sumber informasi lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penerbitan peta, atlas dan bola dunia, lih. 32220, 32512, 89110

83422 Jasa pembuatan peta 74210.03

8343 Jasa peramalan cuaca dan meteorologi cuaca

749027490

Subkelas ini meliputi: 
- memberikan analisis meteorologi dari atmosfer dan memprediksi proses
cuaca dan kondisi cuaca

83430 Jasa peramalan cuaca dan meteorologi cuaca -

8344 Jasa analisis dan uji teknis

712027120

Subkelas ini meliputi: 

83441 Jasa analisis dan pengujian kemurnian dan komposisi zat -
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- pengujian dan analisis sifat kimia dan biologi bahan tertentu seperti udara,
air, limbah (kota dan industri), bahan bakar, logam, tanah, mineral, makanan
dan bahan kimia 
- pengujian dan analisis di bidang ilmiah terkait seperti mikrobiologi, biokimia,
bakteriologi, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengujian medis dan gigi, lih. 93195

712027120

Subkelas ini meliputi: 
- pengujian dan analisis sifat fisik seperti kekuatan, ductility, konduktivitas
listrik atau radioaktivitas dari bahan  seperti logam, plastik, tekstil, kayu, kaca,
beton dan bahan lainnya 
- uji ketegangan, kekerasan, ketahanan dari benturan, ketahanan dari
kelelahan dan efek suhu tinggi

83442 Jasa analisis dan pengujian sifat-sifat fisika -

712027120

Subkelas ini meliputi: 
- pengujian dan analisis karakteristik mekanik dan listrik dari mesin lengkap,
motor, mobil, automobile, perkakas, peralatan, peralatan komunikasi dan
peralatan lainnya yang menggabungkan komponen mekanik dan listrik. Hasil
pengujian dan analisis umumnya mengambil bentuk penilaian kinerja dan
karakteristik sifat objek yang diuji. Pengujian dapat dilakukan dengan
menggunakan model atau mock-up kapal, pesawat terbang, bendungan, dll

83443 Jasa analisis dan pengujiaan sistem mekanik dan listrik yang terpadu -

712037120

Subkelas ini meliputi: 
- pemeriksaan teknis berkala mobil, sepeda motor, bus, lori, truk dan
kendaraan angkutan darat lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penilaian kerusakan, lih. 71620 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk kendaraan bermotor dan sepeda
motor, lih. 8714

83444 Jasa pengawasan teknis untuk kendaraan angkutan jalan raya -

71201

71202

7120

Subkelas ini meliputi: 

83449 Jasa analisis dan pengujian teknik lainnya 74220.01
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71204

71205

71209
- pengujian dan analisis yang bersifat teknis atau ilmiah dan tidak mengubah
objek yang diuji 
- pengujian radiografi, magnetik, dan ultrasonik pada bagian-bagian mesin
dan struktur dalam kerangka mesin untuk mengidentifikasi cacat. Pengujian
ini sering dilakukan di tempatnya. 
- sertifikasi kapal, pesawat terbang, bendungan, dll 
- sertifikasi dan otentikasi karya seni 
- pemeriksaan radiologis las 
- jasa pengujian dan analisis teknis lain ytdl.

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penilaian kerusakan atas nama perusahaan asuransi, lih. 71620 
- pemeriksaan teknis mobil, lih. 83444 
- jasa analisis dan pengujian medis, lih. 93195

835 Jasa kedokteran hewan

8351 Jasa kedokteran hewan untuk hewan peliharaan

750007500

Subkelas ini meliputi: 
- jasa rumah sakit hewan dan perawatan bukan rumah sakit, jasa bedah dan
gigi untuk hewan peliharaan. Jasa ini ditujukan untuk menyembuhkan,
memulihkan dan / atau menjaga kesehatan hewan. 
- jasa rumah sakit, laboratorium dan jasa teknis untuk hewan peliharaan 
- penyediaan rekomendasi diet untuk hewan peliharaan

83510 Jasa kedokteran hewan untuk hewan peliharaan 85200.01, 85200.02,

85200.03, 85200.04

8352 Jasa kedokteran hewan untuk hewan ternak

750007500

Subkelas ini meliputi: 
- jasa rumah sakit dan perawatan bukan rumah sakit untuk hewan ternak, jasa
bedah dan gigi untuk hewan ternak. Jasa ini ditujukan untuk menyembuhkan,
memulihkan dan / atau menjaga kesehatan hewan. 
- jasa rumah sakit, laboratorium dan jasa teknis untuk hewan ternak 
- penyediaan rekomendasi diet untuk hewan ternak 

Subkelas ini tidak termasuk: 

83520 Jasa kedokteran hewan untuk hewan ternak 85200.01, 85200.02,

85200.03, 85200.04
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- jasa yang berhubungan dengan peternakan seperti inseminasi buatan, lih
layanan. 86121

8359 Jasa kedokteran hewan lainnya

750007500

Subkelas ini meliputi: 
- jasa rumah sakit dan perawatan  bukan rumah sakit, jasa bedah dan gigi
yang diberikan kepada hewan selain hewan peliharaan atau ternak (termasuk
hewan kebun binatang dan hewan yang dibesarkan untuk diambil bulunya
atau produk lainnya). Jasa ini ditujukan untuk menyembuhkan, memulihkan
dan / atau menjaga kesehatan hewan. 
- jasa rumah sakit, laboratorium dan jas teknis untuk hewan selain hewan
peliharaan atau ternak 
- penyediaan rekomendasi diet untuk hewan selain hewan peliharaan/ternak
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang berhubungan dengan peternakan seperti inseminasi buatan, lih
86121

83590 Jasa kedokteran hewan lainnya 85200.01, 85200.02,

85200.03, 85200.04

836 Jasa periklanan dan jasa penyediaan tempat atau waktu untuk iklan

8361 Jasa periklanan

731007310

Subkelas ini meliputi: 
- perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan konsep berbagai macam
jasa untuk kampanye iklan, termasuk: 
  * menciptakan ide dasar untuk iklan 
  * menulis kata-kata dan skenario untuk iklan 
  * pemilihan media yang akan digunakan 
  * desain iklan, ilustrasi, poster, dll 
  * menulis skenario untuk film iklan 
  * penempatan iklan di media 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa PR (public relation), lih. 83121 
- pemasaran langsung atau surat iklan langsung yang terpisah, lih. 83612 
- penempatan iklan di media secara terpisah, lih. 83620 
- jasa penelitian pasar yang terpisah, lih. 83700 

83611 Jasa periklanan (full service) 74300.01, 74300.02
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- jasa fotografi yang berkaitan dengan iklan secara terpisah, lih. 83812 
- jasa desain grafis untuk iklan secara terpisah, lih. 83919 
- produksi film untuk iklan secara terpisah, lih. 96121

731007310

Subkelas ini meliputi: 
- pengembangan dan organisasi dari  pemasaran secara langsung kampanye
iklan, yaitu mengirimkan iklan dan pesan promosi secara langsung ke
konsumen melalui metode seperti surat pos dan telemarketing secara
langsung, daripada melalui media massa

83612 Jasa pemasaran langsung periklanan 74300.01

731007310

Subkelas ini meliputi: 
- jasa periklanan dari udara 
- jasa pengiriman sampel bebas dan materi iklan lainnya 
- jasa periklanan dengan cara demonstrasi dan  presentasi di tempat
penjualan 
- promosi penjualan (jika tidak ada pesanan yang diterima) 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa agen model, lih. 85999 
- jasa mailing, dimana salah satunya adalah iklan, lih. 85953

83619 Jasa periklanan lainnya 74300.01

8362 Pembelian atau penjualan tempat atau waktu untuk iklan, dengan komisi

731007310

Subkelas ini meliputi: 
- penjualan atau penyewaan waktu atau ruang iklan, dengan komisi/balas jasa
- jasa agen penjualan media, yang membeli media ruang atau waktu atas
nama pengiklan atau agen iklan

83620 Pembelian atau penjualan tempat atau waktu untuk iklan, dengan komisi 74300.03

8363 Penjualan tempat atau waktu iklan, kecuali dengan komisi

58120

58130

5812

5813

Subkelas ini meliputi: 
- penjualan ruang iklan di buku, brosur, pamflet, dll 
- penjualan ruang iklan di surat kabar, jurnal dan majalah 
- penjualan ruang iklan di kartu pos, daftar perjalanan, formulir, poster atau
materi lainnya yang dicetak

83631 Penjualan tempat atau ruang iklan di media cetak (kecuali dengan

komisi)

-
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60101

60102

60201

60202

6010

6020Subkelas ini meliputi: 
- penjualan waktu untuk iklan melalui TV dan radio

83632 Penjualan waktu iklan di televisi/radio (kecuali dengan komisi) -

58130

58190

63112

63120

5813

5819

6311

6312

Subkelas ini meliputi: 
- penjualan ruang iklan di Internet

83633 Penjualan ruang iklan di internet (kecuali dengan komisi) -

58110

58120

73100

5811

5812

7310
Subkelas ini meliputi: 
- penjualan ruang iklan di papan reklame, bangunan, kendaraan, dll 
- penjualan ruang iklan di media elektronik selain on-line 
- penjualan ruang iklan di gambar video dan bergerak (penempatan produk) 
- penjualan hak penamaan untuk turnamen, stadion, dll

83639 Penjualan tempat atau waktu iklan lainnya (kecuali dengan komisi) 22110.99, 74300.02

837 Jasa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat

8370 Jasa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat

732007320

Subkelas ini meliputi: 
- analisis pasar, analisis persaingan dan perilaku konsumen 
- penggunaan penelitian monograf, statistik, model ekonometri, survey, dll 
- jasa investigasi yang dirancang untuk mengamankan informasi dari opini
publik mengenai isu sosial, ekonomi, politik dan isu-isu lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa PR (public relation), lih. 83121

83700 Jasa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat 74130.01

838 Jasa fotografi dan proses fotografi

8381 Jasa fotografi dan dokumentasi video

742017420

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terdiri dari kegiatan memotret orang atau subyek lain di studio atau

83811 Jasa pemotretan fotografi 74940.01
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lokasi lain seperti kantor atau rumah klien. Umumnya jasa ini mencakup jasa
pemrosesan dan pencetakan gambar yang disesuaikan dengan spesifikasi
pelanggan: 
  * fotografi untuk kepentingan paspor atau identitas 
  * potret bayi dan anak 
  * potret keluarga atau militer 
  * studio foto busana
  * gambar perusahaan (corporate picture)

742017420

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemotretan untuk: 
  * barang dagangan, produk industri 
  * busana pakaian dan pakaian lainnya 
  * mesin, gedung 
  * orang dan materi lain untuk digunakan dalam public relations
 
- jasa fotografi untuk: 
  * display iklan, brosur, iklan surat kabar 
  * katalog

83812 Jasa fotografi yang berhubungan dengan periklanan 74940.01

742017420

Subkelas ini meliputi: 
- jasa untuk memotret atau merekam video acara secara langsung, seperti
pernikahan, wisuda, konvensi, resepsi, fashion show, olahraga dan acara
berita atau acara lainnya yang menarik saat ini

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa produksi program TV, lih. 96121

83813 Jasa dokumentasi fotografi dan video untuk acara tertentu 74940.01

74201

74202

7420

Subkelas ini meliputi: 
- jasa untuk memotret lanskap, struktur dan permukaan lainnya dari pesawat
udara atau helikopter 
- jasa untuk memotret orang, obyek atau pemandangan dengan
menggunakan alat dan teknik khusus. Contoh jasa ini  adalah: 
  * fotografi bawah air 
  * fotografi medis dan biologi 

83814 Jasa fotografi khusus 74940.01, 92142.05
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  * fotomikrografi 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- rekaman fotogrametri dan pengumpulan data dengan satelit, lih. 83421 
- jasa fotografer pers dan foto jurnalis, lih. 844 
- x-ray, scan dan jasa pencitraan medis lainnya, lih. 93196

742017420

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terdiri dari restorasi/perbaikan foto lama 
- retouching dan efek fotografi khusus

83815 Jasa perbaikan dan pengeditan hasil fotografi 74940.01, 92142.05

742017420

Subkelas ini meliputi: 
- jasa mikrofilm 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa fotokopi, lih. 85951

83819 Jasa fotografi lainnya 74940.01, 74990.04,

92142.05

8382 Jasa proses fotografi

742017420

Subkelas ini meliputi: 
- jasa proses negative foto dan pencetakan gambar sesuai dengan spesifikasi
pelanggan: 
  * pembesaran negative foto atau slide 
  * pengolahan hitam dan putih 
  * pencetakan gambar berwarna dari film atau media digital 
  * duplikasi slide dan negative foto, cetak ulang, dll 
- pemrosesan film untuk fotografer amatir dan klien komersial 
- penyiapan slide fotografi 
- mengkopi film 
- mengkonversi foto dan film ke media lain 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemrosesan film gambar bergerak dan pasca-produksi, lih. 9613

83820 Jasa proses fotografi -

839 Jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya ytdl
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8391 Jasa desain khusus

741007410

Subkelas ini meliputi: 
- perencanaan dan perancangan interior ruangan untuk memenuhi kebutuhan
fisik, estetika dan fungsional seseorang
- penyusunan desain untuk dekorasi interior 
- dekorasi interior, termasuk etalase dan kios 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa arsitektur interior, yaitu melibatkan perubahan mendasar dari kamar
dengan tambahan pertimbangan untuk warna, material atau fungsionalitas,
lihat 83212, 83213, 83214

83911 Jasa desain interior 74990.03

741007410

Subkelas ini meliputi: 
- jasa desain untuk produk industri, yaitu menciptakan dan mengembangkan
desain dan spesifikasi untuk penggunaan yang optimal, nilai dan penampilan
produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna
dan permukaan produk, dengan mempertimbangkan karakteristik dan
kebutuhan  manusia, keamanan, persaingan pasar dan efisiensi dalam
produksi, distribusi, penggunaan dan pemeliharaan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa teknik untuk desain produk industri, lih. 83322

83912 Jasa desain industri 74990.03

741007410

Subkelas ini meliputi: 
- menciptakan desain dan mempersiapkan pola untuk berbagai produk yang
pertimbangan estetikanya diserasikan dengan persyaratan teknis dan lainnya,
seperti: 
  * desain furnitur 
  * desain estetika untuk berbagai produk konsumen lainnya 
- jasa desain paket 
- produksi model tiga dimensi 
- jasa desain grafis, termasuk desain grafis untuk tujuan periklanan 

Subkelas ini tidak termasuk: 

83919 Jasa desain khusus lainnya 74990.03

263Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

- desain sebagai komponen integral dari jasa iklan (full service), lih. 83611

8392 Desain orisinal

741007410

Subkelas ini meliputi: 
- konsep desain orisinil, diproduksi sendiri: 
  * desain produk industri 
  * desain estetika 
  * desain grafis 

Produk kekayaan intelektual ini (intellectual property product) biasanya
diproduksi dengan maksud untuk dijual atau dilisensikan kepada orang lain

83920 Desain orisinal 74990.03

8393 Jasa konsultan ilmu pengetahuan dan ilmu teknik, ytdl

749097490

Subkelas ini meliputi: 
- kajian lingkungan, yaitu studi yang dilakukan untuk salah satu tujuan atau
lebih dari tujuan berikut: 
  * mengidentifikasi apakah ada atau tidak pencemaran lingkungan pada suatu
daerah tertentu, dan jika demikian maka ditentukan, sumber, sifat, dan tingkat
kontaminasi; 
  * resiko terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat dari kontaminasi
lingkungan yang terkait dengan proyek yang diusulkan atau ditempatkan;
  * mengevaluasi dampak terhadap ekologi atau ekonomi dari perubahan
lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan manusia atau alam 

- audit lingkungan, yaitu penilaian independen dari kondisi terkini dari
kelompok tertentu atas pemenuhan persyaratan lingkungan yang berlaku atau
sebuah pemenuhan kebijakan lingkungan, praktek dan kontrol 

- jasa perencanaan perbaikan wilayah, yaitu penyiapan rencana untuk
pengurangan kontaminasi lingkungan, biasanya pada wilayah tertentu, yang
menggabungkan persyaratan teknis atau lainnya seperti yang dapat
ditentukan oleh hukum atau peraturan 

- studi evaluasi lingkungan, yaitu penyediaan analisis yang menjelaskan
kekuatan atau kelemahan dari studi lingkungan dan menyediakan dasar untuk

83931 Jasa konsultan lingkungan 02041.0100, 02041.0200,

02041.0300, 02042.0101,

02042.0102, 02042.0103,

02042.0104, 02042.0105,

02042.0106, 02042.0107,

02042.0108, 02042.0109,

02042.0110, 02042.0111,

02042.0201, 02042.0202,

02042.0203, 02042.0301,

02042.0302, 02042.0303
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penilaian alternatif. Evaluasi studi lingkungan juga dapat mencakup analisis
respon masa depan untuk regulator lingkungan 

- konsultasi pengelolaan sumber daya alam, yaitu penyediaan informasi yang
obyektif, saran, atau panduan tentang praktek terbaik untuk pengembangan
berkelanjutan secara ekologis dan penggunaan: tanah; hutan; badan air
(sungai, danau, laut); gas, minyak, dan simpanan mineral; populasi satwa liar
dan sumber daya alam lainnya 

- konsultasi pengelolaan limbah/sampah, yaitu penyediaan informasi yang
obyektif, saran, atau bimbingan tentang praktik terbaik untuk minimalisasi
pengangkutan, penanganan,  pembuangan dan / atau daur ulang limbah 
- Konsultasi pengembangan kebijakan lingkungan, yaitu lembaga penasehat
publik atau swasta pada desain, pengembangan dan implementasi
undang-undang lingkungan, peraturan, standar, atau praktek 

- jasa konsultasi lingkungan lainnya ytdl

749097490

Subkelas ini meliputi: 
- jasa konsultasi ilmiah dari ahli matematika, statistik, dll

83939 Jasa konsultan ilmu pengetahuan dan ilmu teknik lainnya, ytdl -

8394 Kumpulan informasi orisinal

581205812

Subkelas ini meliputi: 
- kompilasi  orisinal dari fakta atau informasi (misalnya database) yang
diselenggarakan untuk pengambilan dan konsultasi, termasuk mailing list 
Kompilasi ini yang dilindungi dalam presentasinya, namun tidak isinya. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kompilasi fakta dan informasi, lih. 83990 
- jasa kompilasi mailing list, lih. 85952

83940 Kumpulan informasi orisinal -

8395 Jasa penerjemah dan interpretasi

749017490

Subkelas ini meliputi: 
- jasa umumnya berkaitan dengan penerjemahan teks dari satu bahasa ke

83950 Jasa penerjemah dan interpretasi 74990.04, 93094.02
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bahasa lain, menghasilkan dokumen tertulis 
- jasa interpretasi yang umumnya terkait pernyataan secara lisan dalam satu
bahasa yang juga disampaikan secara lisan dalam bahasa lain

8396 Jasa merk dagang dan waralaba

69100

84136

n/a

Subkelas ini meliputi: 
- merek dagang orisinil dan waralaba, yaitu kepemilikan nama merek dagang
tertentu yang terdaftar secara hukum
Produk-produk ini diproduksi sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan
yang mungkin diperoleh dari orang lain yang menggunakan merek dagang
atau waralaba tersebut.
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa lisensi untuk hak penggunaan merek dagang dan waralaba, lih. 73340 
- penelitian dan pengembangan yang mengarah ke suatu produk atau konsep
merek dagang, lih. 81 
- jasa penasehat untuk organisasi distribusi pemasaran (termasuk waralaba),
lih. 83114 
- jasa manajemen untuk hak merek dagang dan waralaba, lih. 85999

83960 Jasa merk dagang dan waralaba -

8399 Semua jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya ytdl

74902

74909

7490

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyusunan (rincian layout, gambar, rancangan dan dan ilustrasi
bangunan, struktur, sistem atau komponen spesifikasi dari teknik dan
arsitektur, dilakukan oleh pembuat draft arsitektur atau teknisi) 
- jasa kompilasi fakta-fakta dan informasi (yaitu database), selain mailing list

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kompilasi mailing list, lih. 85952

83990 Semua jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya ytdl 72400.01, 74990.04
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84 Jasa telekomunikasi, penyiaran dan penyediaan informasi

841 Jasa teleponi dan telekomunikasi lainnya

8411 Jasa carrier telekomunikasi

61100

61200

6110

6120Subkelas ini meliputi: 
- pengoperasian fasilitas kabel  atau fasilitas nirkabel untuk panggilan asal,
akhir atau transit untuk penyedia layanan telekomunikasi lainnya (provider) 
- pengisian untuk interkoneksi, penyelesaian atau pemutusan panggilan
domestik atau internasional 
-  pengisian pembawa jarak jauh untuk panggilan yang berasal di sebuah
telepon umum atau di dalam operator jaringan lokal lain 
- pengisian fasilitas bersama digunakan seperti tiang lampiran 
- pengisian untuk penggunaan sirkuit eksklusif 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pembawa lalu lintas internet oleh salah satu ISP untuk ISP lain, lih. 84210

84110 Jasa carrier telekomunikasi 64211.01, 64212.01

8412 Jasa teleponi tetap (fixed)

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan akses ke jaringan telepon umum untuk transmisi dan switching suara, data, dan video dengan panggilan yang dilakukan dari
lokasi pelanggan tetap 
- jasa manajemen panggilan yang digunakan dari lokasi pelanggan tetap untuk biaya yang terpisah dari biaya akses

611006110

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan akses dan penggunaan jaringan telepon umum untuk transmisi
dan switching suara, data, dan video dari lokasi pelanggan tetap atau dari
telepon publik dan semi publik yang dioperasikan dengan koin dan kartu 
- telepon inbound dan outbound ke dan dari nasional dan internasional 
- penyediaan Short Message Service (SMS) dan Multimedia Messaging
Service (MMS) 
- fitur panggilan yang termasuk dalam layanan akses 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyediaan jasa panggilan privat, lih. 84140 
- penyediaan loop lokal untuk provider/penyedia layanan telekomunikasi
lainnya, lih. 84110 

84121 Jasa teleponi tetap (fixed) - akses dan penggunaan 64211.01, 64212.01
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- penyewaan peralatan terminal, lih. 73125 
- penyediaan fitur panggilan untuk biaya terpisah, lih. 84122

611006110

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan jasa manajemen panggilan (fitur panggilan) untuk penggunaan
dari lokasi pelanggan tetap dengan biaya, terpisah dari biaya akses. Layanan
ini dimungkinkan oleh perangkat lunak khusus dan aplikasi database
terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Mencakup fitur seperti: 
  * panggilan tunggu, call forwarding, identifikasi pemanggil, three-way calling,
call display, call return (panggilan kembali), call screen, call blocking
(pemblokiran panggilan), automatic call-back (otomatis menelepon kembali),
call answer, voice mail dan menu suara

84122 Jasa teleponi tetap (fixed) - fitur panggilan 64211.01, 64212.01

8413 Jasa telekomunikasi bergerak (mobile)

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan akses, dan penggunaannya, jaringan switched atau non-switched untuk pengiriman suara, data dan video di mana panggilan
berasal atau berakhir dalam perangkat arau handset portabel, seperti telepon seluler dan satelit, pager dan radio mobile, misalnya: 
  * PCS (Personal Communications Services) 
  * ESMR (Enhanced Specialized Mobile Radio) 
  * WLAN (Wireless Local Area Network) 
- jasa manajemen panggilan yang digunakan pada perangkat mobile untuk biaya akses terpisah dari biaya untuk akses bergerak (mobile)

61200

61300

6120

6130Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan akses, dan penggunaannya, jaringan switched atau
non-switched untuk pengiriman suara, data dan video di mana panggilan
berasal atau berakhir dalam perangkat atau handset portabel, seperti selular,
PCS (Personal Communications Services), ESMR (Enhanced Specialized
Mobile Radio), dan telepon satelit, pager, dan radio mobile 
- fitur panggilan yang menyatu dengan layanan akses 
- telepon nirkabel dan layanan transmisi data nirkabel
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyediaan fasilitas satelit untuk panggilan asal, akhir atau transit untuk
penyedia layanan telekomunikasi lainnya, lih. 84110 
- penyediaan fitur panggilan dengan biaya terpisah, lih. 84132 
- penyediaan fasilitas satelit untuk penggunaan eksklusif dari pelanggan, lih.

84131 Jasa telekomunikasi bergerak (mobile) - akses dan penggunaan 64221.01, 64222.01
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84140 
- penyediaan fasilitas satelit di pembayaran atas dasar sebanyak yang
digunakan untuk transmisi data ke dan dari lokasi tetap, lih. 84150 
- penyediaan koneksi ke Internet yang kompatibel dengan perangkat mobile,
lih. 8422

61200

61300

6120

6130Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyediaan manajemen panggilan (fitur panggilan) untuk digunakan
dengan perangkat atau handset portabel dengan biaya yang terpisah dari
biaya akses. Jasa ini dimungkinkan oleh perangkat lunak khusus dan aplikasi
database terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Termasuk fitur seperti: 
* panggilan tunggu, call forwarding, identifikasi pemanggil, three-way calling,
call display, call return (panggilan kembali), call screen, call blocking
(pemblokiran panggilan), automatic call-back (otomatis menelepon kembali),
call answer, voice mail dan menu suara

84132 Jasa telekomunikasi bergerak (mobile) - fitur panggilan 64221.01, 64222.01

8414 Jasa jaringan pribadi

61100

61200

61300

61999

6110

6120

6130

6190

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan jaringan telekomunikasi kabel atau nirkabel antara titik-titik
tertentu untuk klien penggunaan eksklusif 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyediaan link pribadi oleh carrier telekomunikasi untuk penyedia layanan
telekomunikasi, lih. 84110

84140 Jasa jaringan pribadi -

8415 Jasa transmisi data

61100

61200

61300

61922

6110

6120

6130

6190

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan akses ke fasilitas kabel atau nirkabel dan jasa khusus yang
dirancang untuk efisien transmisi data dengan pembayaran sebanyak
pemakaian 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penyediaan jaringan telekomunikasi kabel atau nirkabel antara titik-titik
tertentu untuk penggunaan eksklusif klien, lih. 84140

84150 Jasa transmisi data -
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8419 Jasa telekomunikasi lainnya

61100

61200

61300

61911

61912

61913

61914

61919

61922

61929

61991

61999

6110

6120

6130

6190

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan jasa telekomunikasi ytdl, seperti telegraf, teleks dan layanan
yang menjembatani konferensi audio

84190 Jasa telekomunikasi lainnya 64211.02, 64211.03,

64211.04, 64212.02,

64212.03, 64212.04,

64230.01, 64240.01

842 Jasa telekomunikasi internet

Kelompok ini mencakup: 
- membawa sinyal elektronik (lalu lintas) melalui Internet 
- menyediakan akses ke Internet 
- menyediakan jasa telekomunikasi di Internet dan jaringan komputer terdistribusi sejenis yang handal, tetapi bukan bagian dari jaringan telekomunikasi yang
normal

8421 Jasa backbone internet

611006110

Subkelas ini meliputi: 
- jasa carrier lalu lintas internet oleh salah satu ISP untuk ISP lain (umumnya
di industrin dikenal sebagai bea pengamatan dan transit/ peering and transit
charge)

84210 Jasa backbone internet -

8422 Jasa akses internet

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan koneksi langsung ke Internet, baik kabel atau nirkabel. Internet Service Provider (ISP) juga dapat memberikan layanan gratis
bersamaan dengan akses internet seperti e-mail, ruang untuk halaman web pelanggan, alat untuk desain halaman web sederhana, chatting,
perangkat lunak untuk pengamanan (perlindungan virus, perlindungan spyware, firewall) dan dukungan teknis. Layanan ini juga dapat
mencakup  akses remote atau jenis lain dari akses Internet dan upgrade paket seperti internasional roaming dan ekstra kotak e-mail,
biasanya dengan biaya tambahan kepada pelanggan
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61100

61200

61300

61921

6110

6120

6130

6190

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan koneksi narrowband langsung ke Internet, baik kabel atau
nirkabel. Internet Service Provider (ISP) juga dapat memberikan layanan
gratis bersama dengan akses Internet seperti e-mail, ruang untuk halaman
web pelanggan, alat untuk desain halaman web sederhana, chatting,
perangkat lunak untuk pengamanan (perlindungan virus, perlindungan
spyware, firewall) dan dukungan teknis. Layanan ini mungkin juga termasuk
remote akses atau jenis lain dari akses Internet dan upgrade paket seperti
roaming internasional dan ekstra kotak e-mail, biasanya dengan biaya
tambahan kepada pelanggan

84221 Jasa akses internet dengan jaringan/kuota terbatas/sempit (narrowband) 64270.02

61100

61200

61300

61921

6110

6120

6130

6190

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan koneksi broadband langsung ke Internet, baik kabel atau
nirkabel. Internet Service Provider (ISP) juga dapat memberikan layanan
gratis bersama dengan akses Internet seperti e-mail, ruang untuk halaman
web pelanggan, alat untuk desain halaman web sederhana, chatting,
perangkat lunak untuk pengamanan (perlindungan virus, perlindungan
spyware, firewall) dan dukungan teknis. Layanan ini mungkin juga termasuk
akses remote atau jenis lain dari akses Internet dan upgrade paket seperti
roaming internasional dan ekstra kotak e-mail, biasanya dengan biaya
tambahan kepada pelanggan

84222 Jasa akses internet dengan jaringan/kuota luas (broadband) 64270.02

8429 Jasa telekomunikasi internet lainnya

61100

61200

61300

61924

61923

61929

6110

6120

6130

6190

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan jasa telekomunikasi melalui internet selain akses internet,
seperti: 
  * faks, telepon, konferensi audio dan video conference melalui Internet

84290 Jasa telekomunikasi internet lainnya 64250.01, 64270.01,

64290.01

843 Muatan yang bersifat online

8431 Informasi berbasis teks online
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581105811

Subkelas ini meliputi: 
- buku on-line, termasuk buku pelajaran sekolah, buku referensi umum,
seperti atlas dan buku peta atau grafik lainnya, kamus dan ensiklopedi

84311 Buku online 22110.99

581305813

Subkelas ini meliputi: 
- publikasi yang diterbitkan di Internet yang konten utamanya dapat diperbarui
dengan periode waktu yang tetap, biasanya secara harian, mingguan atau
bulanan; dengan penjualan salinan baik untuk berlangganan atau tunggal 
- email yang berisi bagian dari surat kabar seperti berita utama setiap hari
atau lebih
- laporan berkala periodik 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- arsip digital, lih. 84520

84312 Surat kabar dan majalah online -

581205812

Subkelas ini meliputi: 
- direktori dan mailing list  on-line, termasuk buku telepon 
- kumpulan fakta / informasi (database)  on-line lainnya
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- portal web sebagai mesin pencari, lih. 84394

84313 Mailing list dan direktori online -

8432 Muatan yang dapat didengar (audio) online

592025920

Subkelas ini meliputi: 
- file elektronik yang berisi rekaman audio musik yang dapat diunduh
/download dan disimpan pada perangkat lokal

84321 Unduhan musik online -

592025920

Subkelas ini meliputi: 
- data audio streaming yang dikirim melalui Internet

84322 Muatan streaming audio -

8433 Muatan video online

59111

59112

5911

Subkelas ini meliputi: 

84331 Unduhan film dan video lainnya -
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- file elektronik yang berisi film dan rekaman video lain yang dapat
diunduh/download dan disimpan pada perangkat lokal

59111

59112

5911

Subkelas ini meliputi: 
- data video streaming yang dikirim melalui Internet

84332 Muatan video streaming -

8434 Unduhan perangkat lunak

582005820

Subkelas ini meliputi: 
- file elektronik yang berisi perangkat lunak  sistem yang dapat
diunduh/download dan disimpan pada perangkat lokal untuk kemudian
dieksekusi/instalasi

84341 Unduhan perangkat lunak sistem -

582005820

Subkelas ini meliputi: 
- file elektronik yang berisi perangkat lunak aplikasi yang dapat
diunduh/download dan disimpan di perangkat local untuk kemudian
dieksekusi/instalasi

84342 Unduhan perangkat lunak aplikasi -

8439 Muatan online lainnya

582005820

Subkelas ini meliputi: 
- permainan yang dimaksudkan untuk dimainkan di Internet seperti: 
  * role-playing game (RPGs) 
  * permainan strategi
  * permainan aksi
  * permainan kartu 
  * permainan anak-anak 
Pembayaran dapat dengan berlangganan atau membayar setiap bermain. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa perjudian on-line, lih. 96921

84391 Game online -

582005820

Subkelas ini meliputi: 
- perangkat lunak yang dijalankan on-line, kecuali perangkat lunak permainan 

84392 Perangkat lunak online -
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- unduhan perangkat lunak (software), lih. 84341, 84342 
- game on-line, lih. 84391 
- jasa perjudian on-line, lih. 96921

581905819

Subkelas ini meliputi: 
- tema dewasa, muatan seksual yang diterbitkan eksplisit atau disiarkan
melalui Internet, termasuk grafis, live feed, pertunjukan interaktif dan kegiatan
maya.
Pembayaran dapat dengan metode seperti biaya berlangganan, keanggotaan
atau bayar setiap mellihat. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- muatan dewasa dalam surat kabar, majalah, buku, direktori on-line, lih. 8431

84393 Muatan orang dewasa online -

631206312

Subkelas ini meliputi: 
- muatan yang disediakan pada web portal pencarian, yaitu database
ekstensif alamat Internet dan muatan dalam format yang mudah dicari

84394 Muatan web portal pencari -

581905819

Subkelas ini meliputi: 
- statistik atau informasi lain, termasuk streaming berita 
- muatan on-line lainnya yang tidak termasuk di atas seperti kartu ucapan,
lelucon, kartun, grafik, peta

84399 Muatan online lainnya ytdl -

844 Jasa agen berita

8441 Jasa agen berita surat kabar dan majalah

63911

63912

6391

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengumpulan, penyelidikan dan penyedia berita dalam bentuk
manuskrip atau gambar berita untuk bisnis media cetak seperti surat kabar,
majalah dan buku 
- jasa yang diberikan oleh jurnalis independen dan fotografer berita

84410 Jasa agen berita surat kabar dan majalah 74990.02, 92202.01

8442 Jasa agen berita untuk media audiovisual
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63911

63912

6391

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengumpulan, penyelidikan dan penyedia berita (naskah, foto, gambar)
untuk stasiun radio atau stasiun televisi dan perusahaan film 
- jasa yang diberikan oleh jurnalis independen dan juru kamera berita

84420 Jasa agen berita untuk media audiovisual 74990.02, 92201.01,

92202.02

845 Jasa perpustakaan dan tempat penyimpanan dokumen (pengarsipan)

8451 Jasa perpustakaan

91011

91012

9101

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengumpulan, katalogisasi, konservasi dan pengambilan buku dan
sejenisnya 
- jasa peminjaman buku dan catatan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan rekaman video, lih. 73220 
- jasa penyewaan buku, lih. 73290

84510 Jasa perpustakaan 92311.01, 92312.01

8452 Jasa tempat penyimpanan dokumen (pengarsipan)

91011

91012

9101

Subkelas ini meliputi: 
- jasa operasi (pengumpulan, katalogisasi, konservasi dan pengambilan) arsip
publik, termasuk arsip digital 
- jasa operasi arsip sejarah, termasuk arsip digital

84520 Jasa tempat penyimpanan dokumen (pengarsipan) 92311.01, 92312.01

846 Jasa penyiaran, pemrograman dan distribusi program

8461 Siaran radio dan televisi orisinal

60101

60102

6010

Subkelas ini meliputi: 
- muatan radio yang orisinil dilindungi sebagai kekayaan intelektual,
diproduksi untuk pengiriman melalui udara

84611 Siaran radio orisinal 92131.02, 92132.01

60201

60202

6020

Subkelas ini meliputi: 
- muatan televisi yang orisinil dilindungi sebagai kekayaan intelektual,
diproduksi untuk pengiriman melalui udara

84612 Siaran televisi orisinal 92131.01
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8462 Program saluran siaran radio dan televisi

60101

60102

6010

Subkelas ini meliputi: 
- pemasangan program radio dan siaran sebagai stasiun line-up harian untuk
didistribusikan oleh pihak lain

84621 Program saluran siaran radio 92131.04, 92132.01

60201

60202

6020

Subkelas ini meliputi: 
- pemasangan program televisi dan siaran sebagai saluran line-up harian
untuk didistribusikan oleh pihak lain

84622 Program saluran siaran televisi 92131.03

8463 Jasa penyiaran dan jasa distribusi program dengan banyak saluran

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan atau pemrograman audio dan / video secara berlangganan dalam bentuk analog atau digital dengan menggunakan kabel, satelit
atau jaringan nirkabel terestrial 
Pemrograman disediakan dalam paket yang terdiri dari satu set saluran standar atau paket dalam satu waktu

60101

60102

60201

60202

6010

6020Subkelas ini meliputi: 
- penyeleksian, penjadwalan dan penyiaran program televisi dan radio 
- jasa produksi dan penyiaran program gabungan

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyiaran melalui internet (jasa streaming), lih. 83159 
- hak cipta muatan radio yang diproduksi untuk disiarkan melalui udara, lih.
84611 
- hak cipta muatan televisi yang diproduksi untuk pengiriman melalui udara,
lih. 84612

84631 Jasa penyiaran -

60101

60102

60201

60202

6010

6020

Subkelas ini meliputi: 
- menyediakan akses pelanggan ke berbagai layanan pemrograman dasar
umumnya dengan biaya bulanan 

Paket ini berisi beberapa saluran minimum yang tersedia untuk pelanggan,
seperti yang didefinisikan oleh masing-masing operator kabel, satelit atau

84632 Jasa distribusi program acara (radio, televisi) rumah, paket program

dasar

-
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MDS, dan harus dibeli untuk memperoleh paket program pada tingkat yang
lebih tinggi. Sudah termasuk biaya untuk koneksi awal ke jaringan, atau untuk
rekoneksi ke jaringan

60101

60102

60201

60202

6010

6020

Subkelas ini meliputi: 
- menyediakan layanan pemrograman untuk pelanggan selain yang termasuk
dalam paket dasar dengan biaya terpisah dari biaya bulanan  

Jasa pemrograman yang disediakan dapat ditentukan secara menyatu oleh
operator kabel, satelit atau MDS, oleh pelanggan, atau berdasarkan pesanan
(a la carte)

84633 Jasa distribusi program acara (radio, televisi) rumah, paket program

pilihan bebas

-

60101

60102

60201

60202

6010

6020

Subkelas ini meliputi: 
- menyediakan layanan pelanggan dengan kemampuan untuk melihat
program khusus (film atau acara) dari rumahnya dengan biaya terpisah dari
biaya bulanan atau paket program pilihan

84634 Jasa distribusi program acara (radio, televisi) rumah, berbayar untuk

setiap acara yang dipilih

-
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85 Jasa penunjang

851 Jasa ketenagakerjaan

8511 Jasa pencarian dan penyerahan personil (ke perusahaan)

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan jasa intermediasi antara calon karyawan dan majikan

78101

78102

7810

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pencarian khusus dan perekrutan terbatas untuk mengisi posisi
eksekutif, senior manajer, dan profesional, sesuai dengan spesifikasi klien,
termasuk: 
  * melakukan wawancara rinci dengan tim manajemen organisasi klien 
  * mengembangkan profil pekerjaan, melakukan riset orisinil dan iklan untuk
calon pencari kerja yang potensial 
  * skrining kandidat, menyiapkan, menyajikan, dan mendiskusikan daftar
rahasia pelamar berkualifikasi tinggi dengan klien 
  * membuat pengaturan wawancara, negosiasi kompensasi, dan
menyediakan  tindak lanjut pasca-penerimaan. Calon karyawan atau  klien
membuat keputusan mengenai calon yang akan diterima. Biaya untuk jasa
yang disediakan dapat dibebankan pada calon pekerja ataupun tidak. Jasa ini
juga dikenal sebagai pencarian pekerja (retained search)

85111 Jasa pencarian tenaga eksekutif 93092.01, 93092.02,

93092.03

78101

78102

7810

Subkelas ini meliputi: 
- pengujian, wawancara, pemeriksaan referensi, evaluasi dan konseling calon
karyawan 
- perekrutan, pemilihan dan perujukan calon kepada klien untuk mengisi posisi
yang permanen

Jasa bisa didapatkan oleh majikan/atasan atau calon pekerja potensial. Para
calon pekerja dipilih dan dipekerjakan oleh calon majikan/atasan. Perusahaan
penempatan dibayar atas dasar kontingensi, yaitu hanya untuk penempatan
calon yang sukses. Subkelas ini mencakup jasa penempatan permanen untuk
berbagai pekerjaan dari karyawan tingkat rendah sampai karyawan
manajemen, termasuk eksekutif, kecuali yang direkrut melalui jasa pencarian
tenaga eksekutif, dan untuk penempatan kerja domestik atau internasional

85112 Jasa penempatan tetap, selain jasa pencarian tenaga eksekutif 93092.01, 93092.02,

93092.03
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8512 Jasa penyediaan tenaga kerja

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan jasa tenaga kerja untuk klien melalui berbagai jenis kontrak

78101

78102

78103

7810

Subkelas ini meliputi: 
- mendapatkan individu untuk mengisi posisi-posisi atas dasar kontrak tertulis
yang ditetapkan saat penyerahan kepada klien yang telah dikontrak, sebaik
persyaratan dan ketentuan khusus dari pekerjaan 
Menurut ketentuan perjanjian ini, penyedia jasa memiliki hak hukum dan
kewajiban sehubungan dengan kontraktor individu. Para kontraktor individu
bertanggung jawab dalam pengambilan gaji dan perijinan pemerintah

85121 Jasa tenaga kerja kontrak 74910.01, 74910.02,

93092.01, 93092.02,

93092.03

782007820

Subkelas ini meliputi: 
- menyediakan personil untuk mengerjakan tugas sementara 

Perusahaan tenaga kerja tidak tetap mempekerjakan karyawannya sendiri
dan memberikan / memasok ke klien untuk mendukung atau menambahkan
tenaga kerja pada klien dalam situasi seperti banyak karyawan yang tidak
masuk, kekurangan tenaga keterampilan sementara, beban kerja musiman,
dan tugas dan proyek-proyek khusus. Karyawan yang digaji oleh perusahaan
tenaga kerja sementara secara hukum bertanggung jawab untuk tindakannya,
tetapi ketika bekerja berada di bawah pengawasan langsung dari klien.
Perusahaan staf sementara menentukan gaji, tunjangan, dll untuk karyawan

85122 Jasa tenaga kerja tidak tetap 74910.01

783007830

Subkelas ini meliputi: 
- menyediakan personil untuk tugas kerja yang panjang 
Berdasarkan ketentuan dari pengaturan ini, klien dapat merekrut orang atau
orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan tenaga kerja dan ditugaskan
ke tempat bekerja, atau mentransfer sebagian dari tenaga kerja yang ada ke
perusahaan tenaga kerja. Karyawan yang ditempatkan jangka panjang
mendapatkan gaji dari perusahaan tenaga kerja, yang bertanggung jawab
secara hukum atas tindakannya, tetapi ketika bekerja mereka diawasi oleh
klien. Jasa ini termasuk penyewaan tenaga kerja, staf leasing, penyewaan
karyawan,  perpanjangan staf karyawan dan payrolling. Tidak termasuk jasa
dari Organisasi Pengusaha Profesional (PEO). 

85123 Jasa tenaga kerja jangka panjang (yang termasuk ke dalam daftar gaji) 74910.01
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengolahan penggajian, lih. 82223

782007820

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan personil untuk pekerjaan sementara dengan harapan menjadi
pekerjaan tetap pada akhir masa percobaan dengan klien 
Karyawan tetap digaji oleh perusahaan tenaga kerja yang dibantu sementara
sampai keputusan perekrutan dibuat pada saat seseorang menjadi seorang
karyawan dari klien atau, jika tidak, kembali ke perusahaan tenaga kerja
bantuan sementara. Jasa ini dapat meliputi pelatihan, konseling, penilaian,
dan peningkatan keahlian

85124 Jasa penempatan tenaga kerja tidak tetap menjadi staf tetap 74910.01

783007830

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan personil melalui organisasi pengaturan pegawai, yaitu
Organisasi Pekerja Profesional (PEO), personil pengganti sebagai tambahan
pekerja untuk klien 

PEO dan klien yang masuk ke dalam perjanjian kontrak atas pembagian dan
pengalokasian hak dan tanggung jawab terhadap pekerja pengganti, dengan
asumsi penyedia jasa bertanggung jawab atas kegiatan tertentu yang
disepakati dengan klien. Berkisar dari pelayanan dasar hingga penuh

85125 Jasa tenaga kerja yang dipekerjakan sewaktu-waktu 74910.01

852 Jasa penyelidikan dan keamanan

8521 Jasa penyelidikan

803008030

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyelidikan/investigasi dan detektif seperti: 
  * penyelidikan kasus yang diajukan oleh klien, yang berhubungan dengan
kejahatan, pencurian, penipuan, mengutil, pembohongan, orang hilang,
hubungan domestik dan praktek-praktek melanggar hukum atau aturan
lainnya 
  * penyelidikan internal dan penyamaran 
  * jasa perlindungan dari kejahatan mengutil

85210 Jasa penyelidikan 74920.01
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyelidikan kredit, lih. 85910

8522 Jasa konsultan keamanan

749097490

Subkelas ini meliputi: 
- menentukan kebutuhan klien dan memberikan nasihat dan saran untuk jenis
keamanan yang paling cocok untuk klien atau sebagai perbaikan pada sistem
yang ada 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- konsultan keamanan komputer, lih. 83131

85220 Jasa konsultan keamanan -

8523 Jasa sistem keamanan

802008020

Subkelas ini meliputi: 
- pemantauan dan pemeliharaan perangkat sistem keamanan, seperti alarm
pencuri dan alarm kebakaran yang menerima sinyal alarm, konfirmasi atau
pengecekan bahwa semua sistem berfungsi dengan benar, dan tersambung
ke polisi, pemadam kebakaran atau pihak lain yang ditunjuk

85230 Jasa sistem keamanan 74920.01

8524 Jasa kendaraan lapis baja

801008010

Subkelas ini meliputi: 
- menyediakan sebuah mobil lapis baja untuk mengambil dan mengirimkan
uang, kwitansi atau tanda terima atau barang berharga lainnya dengan
personil yang disewa untuk secara langsung melindungi properti saat transit 
- jasa mengumpulkan dan mengirimkan uang bank
- jasa pengamanan transfer

85240 Jasa kendaraan lapis baja -

8525 Jasa penjagaan

801008010

Subkelas ini meliputi: 
- pemyediaan jasa perlindungan dengan personel yang disewa untuk
menjamin keamanan orang atau pribadi, property industri dan properti
komersial dari ancaman kebakaran, pencurian, kekerasan vandalisme, atau
pelanggaran hukum, seperti: 

85250 Jasa penjagaan -
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  * jasa patroli keamanan 
  * jasa penjaga keamanan 
  * jasa pengawalan pribadi  
  * jasa pengawasan server (watchdog)
  * jasa kontrol parkir 
  * jasa kontrol akses

8529 Jasa keamanan lainnya

801008010

Subkelas ini meliputi: 
- pelatihan anjing penjaga 
- jasa poligraf 
- jasa Fingerprinting 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa konsultasi keamanan komputer, lih. 83131

85290 Jasa keamanan lainnya -

853 Jasa kebersihan

8531 Jasa pembasmian hama dan pemusnahan (serangga)

812908129

Subkelas ini meliputi: 
- desinfeksi tempat tinggal dan bangunan lainnya 
- desinfeksi kendaraan, misalnya, bus, kereta api, kapal, pesawat 
- pembasmi serangga, tikus dan hama lainnya 
- jasa fumigasi dan jasa pengendalian hama 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengendali hama (termasuk kelinci) yang berhubungan dengan
pertanian, lih. 86119 
- jasa impregnasi kayu, lih. 88311 
- pembersihan bangunan pertanian (kandang ayam, babi, dll) lih. 86121

85310 Jasa pembasmian hama dan pemusnahan (serangga) -

8532 Jasa kebersihan jendela

812908129

Subkelas ini meliputi: 
- membersihkan jendela di bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya,
termasuk pembersihan jendela eksterior menggunakan panggung ayun (swing

85320 Jasa kebersihan jendela -
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stage)

8533 Jasa kebersihan umum

812108121

Subkelas ini meliputi: 
- membersihkan dan memelihara bangunan tempat tinggal atau bangunan
komersial, administratif dan industri: 
  * membersihkan dan memoles lantai (waxing) 
  * membersihkan dinding interior 
  * pelitur furnitur 
  * jasa pemeliharaan kebersihan bangunan lainnya

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kebersihan jendela, lih. 85320

85330 Jasa kebersihan umum 74930.01

8534 Jasa kebersihan khusus

812908129

Subkelas ini meliputi: 
- pembersihan ruang komputer dan sejenisnya 
- jasa pembersih khusus untuk penampungan dan tanki, yang merupakan
bagian dari lokasi industri atau peralatan transportasi 
- sterilisasi benda atau tempat (ruang operasi) 
- jasa pembersihan tungku dan cerobong 
- pembersihan eksterior  semua jenis bangunan 
- pembersihan perapian, kompor, tungku, insinerator, boiler, saluran ventilasi
dan unit pembuangan 
- pembersihan peralatan angkutan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemeliharaan instalasi pemanas sentral, lih. 54631 
- jasa pembersihan eksterior bangunan yang berkaitan dengan penyelesaian
bangunan, lih. 54790 
- jasa pembersih bangunan pertanian (kandang ayam, babi, dll), lih. 86121 
- pembersihan karpet, kain pelapis, kain, hiasan dinding, dll, lih. 97130

85340 Jasa kebersihan khusus -

854 Jasa pengepakan
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8540 Jasa pengepakan

829208292

Subkelas ini meliputi: 
- pengepakan barang untuk pihak lain, seperti produk makanan, obat-obatan,
bahan pembersih rumah tangga, kosmetik dan barang lainnya, dengan
menggunakan berbagai teknik kemasan otomatis atau manual, termasuk
kemasan blister, shrink and skin wrapping, pengisian dan penyegelan,
mengisi kantong (pouch filling), pembotolan dan kemasan aerosol. 

Jasa ini juga dapat mencakup pelabelan atau pencetakan dari paket. 
- pengemasan parsel dan pembungkusan kado atau hadiah
- jasa pengepakan koin dan mata uang 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengepakan dan crating insidentil untuk angkutan, lih. 64-67 
- jasa desain paket, lih. 83919 
- mencetak informasi pada bahan kemasan, lih. 89121 
- jasa pengepakan yang meliputi pengolahan bahan-bahan milik klien menjadi
produk yang berbeda (misalnya, mencampur air dan konsentrat untuk
memproduksi minuman ringan, memasak ikan sebelum pengalengan,
pencampuran krim dan bahan pewarna kosmetik), lih. 88 dan 89

85400 Jasa pengepakan 63510.01, 63520.01,

74950.01

855 Jasa pengaturan wisata, penyelenggara wisata dan jasa yang terkait

8551 Jasa pemesanan angkutan

Kelas ini meliputi: 
- jasa yang terkait dengan penjualan jasa transportasi dan jasa terkait 
Jasa tersebut meliputi memenuhi permintaan klien, memberi nasihat tentang alternatif, membantu klien dalam pemilihan dan mungkin
termasuk penerbitan tiket atas nama penyedia jasa. Jasa ini menyediakan layanan secara pribadi, melalui telepon atau internet. Termasuk
jasa penjualan kembali (reselling services). 
Pemesanan meliputi transportasi domestik dan internasional

79111

79112

79990

7911

Subkelas ini meliputi: 
- mengatur pemesanan untuk tiket pesawat

85511 Jasa pemesanan angkutan udara 63411.02, 63412.02,

63413.02, 63414.02,

63415.02, 63420.01
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79990

79111

79112

7911

Subkelas ini meliputi: 
- mengatur pemesanan untuk kursi kereta api

85512 Jasa pemesanan angkutan kereta api 63411.02, 63412.02,

63413.02, 63414.02,

63415.02, 63420.01

79990

79111

79112

7990

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemesanan angkutan bus

85513 Jasa pemesanan bus 63411.02, 63412.02,

63413.02, 63414.02,

63415.02, 63420.01

79990

79111

79112

7990

Subkelas ini meliputi: 
- mengatur pemesanan untuk mobil sewaan

85514 Jasa pemesanan kendaraan sewaan 63411.02, 63412.02,

63413.02, 63414.02,

63415.02, 63420.01

79990

79111

79112

7990

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemesanan angkutan feri 
- jasa pemesanan angkutan antar-jemput bandara 
- jasa pemesanan semua angkutan lainnya, ytdl.
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemesanan untuk kapal pesiar, lih. 85523

85519 Jasa pengaturan dan pemesanan angkutan lainnya ytdl 63411.02, 63412.02,

63413.02, 63414.02,

63415.02, 63420.01

8552 Jasa pemesanan akomodasi, pelayaran/pesiar dan paket wisata

79111

79112

79990

7911

7990Subkelas ini meliputi: 
- mengatur pemesanan atas jasa akomodasi untuk: 
  * akomodasi domestik 
  * akomodasi luar negeri 
- mengatur pertukaran langsung properti tempat tinggal seperti rumah atau
apartemen / flat

85521 Jasa pemesanan akomodasi 63420.03

799907990

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pertukaran dan pemesanan/reservasi (sering berdasarkan poin) bagi
pemilik unit dengan tipe bagi waktu (time-share).

85522 Jasa time-share exchange 63490.01
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- penjualan tipe bagi-waktu (time-share) atas dasar balas jasa atau kontrak,
lih. 72223

79111

79112

79990

7911

Subkelas ini meliputi: 
- mengatur pemesanan atas pelayaran untuk: 
  * kapal pesiar selama satu hari atau kurang 
  * kapal pesiar selama lebih dari satu hari

85523 Jasa pemesanan untuk pelayaran/pesiar 63490.01

791117911

Subkelas ini meliputi: 
- mengatur pemesanan untuk paket wisata untuk: 
  * paket wisata/tur domestik 
  * paket wisata/tur internasional

85524 Jasa pemesanan untuk paket wisata 63420.02, 63420.04

8553 Jasa pemesanan lainnya

82301

82302

8230

Subkelas ini meliputi: 
- mengatur pemesanan/reservasi untuk tempat rapat, konvensi, kongres dan
ruang pameran

85531 Jasa pemesanan tempat rapat, konferensi dan ruang pameran 63440.02, 63440.03

799907990

Subkelas ini meliputi: 
- mengatur pemesanan untuk pertunjukan teater, konser atau acara olahraga

85539 Jasa pemesanan tiket acara, hiburan dan jasa rekreasi serta jasa

pemesanan lainnya

63420.02

8554 Jasa biro perjalanan wisata

791207912

Subkelas ini meliputi: 
- mengatur, mengumpulkan, dan memasarkan paket wisata/tur: 
  * pra-paket wisata, domestik dan internasional 
  * pesanan paket wisata untuk kelompok, domestik dan internasional 

Paket seperti ini biasanya mencakup pembelian dan penjualan kembali jasa
angkutan/transportasi penumpang dan bagasi, akomodasi, makanan dan
tamasya. Paket wisata dapat dijual untuk individu, agen perjalanan atau
operator wisata lainnya

85540 Jasa biro perjalanan wisata 63411.01, 63411.04,

63411.05, 63411.06,

63412.04, 63412.05,

63412.06, 63413.01,

63413.04, 63413.05,

63413.06, 63414.01,

63414.04, 63414.05,

63414.06, 63415.01,

63415.04, 63415.05,

63415.06
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8555 Jasa pemandu wisata

799207990

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemandu wisata, yaitu memberikan arahan dan penjelasan tentang
tempat-tempat wisata, mengenai hal-hal budaya, sejarah, arkeologi atau alam

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemandu gunung, berburu atau memancing, lih. 96620

85550 Jasa pemandu wisata 63411.03, 63412.03,

63413.03, 63414.03,

63415.03, 63430.01,

63430.02

8556 Jasa promosi wisata dan informasi pengunjung

799107990

Subkelas ini meliputi: 
- promosi pariwisata bagi negara-negara, daerah atau komunitas

85561 Jasa promosi wisata 63470.01

799107990

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan informasi kepada pengunjung atau calon pengunjung tentang
tujuan, mempersiapkan brosur, dll

85562 Jasa informasi pengunjung 63470.01, 63470.02

859 Jasa penunjang lainnya

8591 Jasa pelaporan kredit

829108291

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terdiri dari pelaporan tingkat kredit seseorang dan bisnis 
- evaluasi kondisi keuangan dan pengalaman kredit calon nasabah, calon
peminjam, dll 
- jasa penyelidikan kredit

85910 Jasa pelaporan kredit 74140.02

8592 Jasa agen pengumpulan tagihan kredit

829108291

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terdiri dari pengumpulan rekening, cek, kontrak atau catatan dan
penyetoran uang kepada klien 
- pengumpulan rekening reguler (misalnya, tagihan utilitas) dan pengembalian
rekening tunggakan 
- pembelian langsung atas pengembalian rekening tunggakan dan utang dan
selanjutnya

85920 Jasa agen pengumpulan tagihan kredit 74140.02
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8593 Jasa penunjang berbasis telepon

822008220

Subkelas ini meliputi: 
- menerima pesanan untuk klien melalui telepon 
- mengumpulkan kontribusi atau memberikan informasi untuk klien melalui
telepon 
- telemarketing

85931 Jasa pusat panggilan telepon -

822008220

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjawab telepon 
- jasa telepon untuk membangunkan

85939 Jasa penunjang berbasis telepon lainnya -

8594 Jasa gabungan administrasi perkantoran

821108211

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan kombinasi jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti
penerimaan, perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan, personil
dan jasa surat dan lain-lain untuk pihak lain atas dasar kontrak atau balas jasa

85940 Jasa gabungan administrasi perkantoran -

8595 Jasa khusus penunjang perkantoran

821908219

Subkelas ini meliputi: 
- blueprinting, fotokopi dan jasa duplikasi lain selain pencetakan

85951 Jasa penggandaan 74990.01, 74990.04

829908299

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terdiri dari kompilasi atau pengumpulan daftar nama dan alamat
dari direktori telepon dan sumber lain  

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kompilasi fakta dan informasi, lih. 83990

85952 Jasa pengumpulan mailing list 74990.01

821908219

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terdiri dari pengiriman bahan (misalnya, iklan materi, materi
informasi atau bahan lainnya) dengan  amplop beralamat tujuannya,
stuffing/pengecapan, penyegelan, pengukuran dan pengiriman

85953 Jasa surat-menyurat 74990.01
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kurir, lih. 68120

821908219

Subkelas ini meliputi: 
- penyiapan dokumen 
- mengedit dokumen atau mengoreksi cetakan 
- mengetik, pengolahan kata, atau penerbitan
- jasa penunjang kesekretariatan
- transkripsi dokumen, dan jasa kesekretariatan lainnya 
- penulisan surat atau ringkasan
- menyediakan penyewaan kotak surat 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa stenotype khusus seperti laporan pengadilan, lihat 85999 
- jasa stenografi publik, lihat 85999

85954 Jasa penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang perkantoran

lainnya

-

8596 Jasa asistensi dan pengorganisasian konvensi dan pameran perdagangan

82301

82302

8230

Subkelas ini meliputi: 
- pengaturan dan manajemen konvensi dan kongres dan penyediaan jasa
bantuan/asistensi konvensi dan penunjang, dengan atau tanpa pegawai
sendiri, termasuk komponen seperti: 
  * jasa konsultasi dan saran yang berkaitan dengan semua aspek pengaturan
konvensi termasuk mendefinisikan tujuan, pembiayaan, misalnya, melalui
sponsor, pameran, pinjaman dan biaya pendaftaran, memperkirakan
anggaran pendapatan dan pengeluaran dan masalah keuangan lainnya 
  * bantuan/asistensi dalam memilih dan menentukan ruang, meneliti tempat,
kelayakan dan negosiasi 
  * pemasaran dan hubungan masyarakat untuk konvensi atau kongres,
penghubung terhadap pembicara 
  * pengorganisasian atau penyediaan sekretariat dan fasilitas kantor dan staf
untuk pendaftaran konferensi, administrasi konferensi, dokumentasi dan
penanganan abstrak yang berkaitan dengan konferensi, penerjemahan
dokumen dll 

85961 Jasa asistensi dan pengorganisasian konvensi 63440.02
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  * pengorganisasian atau penyediaan interpretasi simultan dan jasa lainnya di
tempat  
  * penyediaan sistem proses registrasi, informasi elektronik dan desain  
  * penyediaan dan penyiapan peralatan seperti peralatan audiovisual terkait
dengan pengaturan acara 
  * pengorganisasian atau penyediaan jasa pemesanan akomodasi yang
mencakup negosiasi diskon kelompok, delegasi transfer dan jasa angkutan di
tempat, pengaturan makanan dan minuman, dan program wisata 

Pembayaran untuk jasa ini dapat dibebankan pada biaya untuk
penyelenggara dan peserta pameran, sebagai biaya masuk bagi pengunjung

823018230

Subkelas ini meliputi: 
- pengorganisasian dan manajemen pameran dan pasar perdagangan dan
penyedia jasa bantuan/asistensi dan penunjang, termasuk komponen seperti: 
  * jasa konsultasi dan saran berkaitan dengan semua aspek pengaturan
pameran dan pasar perdagangan termasuk mendefinisikan tujuan,
pembiayaan, misalnya, melalui sponsor, pameran, pinjaman dan biaya
pendaftaran dan memperkirakan anggaran pendapatan dan pengeluaran dan
hal-hal tentang keuangan lainnya 
  * bantuan/asistensi dalam memilih dan menemukan ruang, meneliti tempat,
kelayakan dan negosiasi 
  * pemasaran dan hubungan masyarakat untuk pameran atau pasar dagang 
  * pengorganisasian atau penyediaan kesekretariatan dan fasilitas kantor dan
karyawan untuk registrasi, administrasi, penanganan dokumentasi,
terjemahan dokumen dll yang berkaitan dengan pameran dan pasar dagang
  * pengorganisasian atau penyediaan jasa lainnya di tempat 
  * penyediaan sistem proses registrasi, informasi elektronik dan desain 
  * penyediaan dan penyiapan peralatan seperti peralatan audiovisual terkait
dengan pengaturan acara 
  * pengorganisasian atau penyediaan jasa pemesanan akomodasi yang
mencakup negosiasi diskon kelompok, jasa angkutan di tempat, pengaturan
makanan dan minuman

85962 Jasa asistensi dan pengorganisasian pameran perdagangan 63440.03

8597 Jasa pemeliharaan dan perawatan landscape
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813008130

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penanaman, perawatan dan pemeliharaan: 
  * taman dan kebun untuk: 
     * perumahan swasta dan umum 
     * gedung umum dan semi (sekolah, rumah sakit, gedung administrasi,
bangunan gereja dll) 
     * lahan kota (taman, daerah hijau, pemakaman dll) 
     * penghijauan jalan raya (jalan, jalur kereta dan tramlines, saluran air,
pelabuhan) 
     * bangunan industri dan komersial 
  * penghijauan untuk: 
     * bangunan (kebun atap, fa‡ade hijau, taman dalam ruangan) 
     * lapangan olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan
olahraga, taman bermain, halaman untuk berjemur, lapangan golf)
  * stasioner dan aliran air (cekungan, area basah alternatif, kolam, kolam
renang, selokan, sungai, mesin sistem pembuangan limbah) 
  * peralatan untuk perlindungan terhadap kebisingan, angin, erosi, visibilitas
dan mempesona

85970 Jasa pemeliharaan dan perawatan landscape -

8599 Jasa penunjang dan informasi lainnya, ytdl

639906399

Subkelas ini meliputi: 
- jasa informasi berbasis telepon
- jasa pencarian informasi jasa 
- jasa kliping berita, jasa kliping laporan dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa telepon call center, lih. 85931

85991 Jasa informasi lainnya -

74909

82990

7490

8299Subkelas ini meliputi: 
- jasa bisnis pialang dan jasa penilaian selain untuk real estate 
- jasa bisnis perantara dan pialang 
- spesialis saran selain untuk real estate, asuransi dan teknik (jasa spesialis
untuk seni, jasa spesialis untuk pengadilan hukum, dll) 
- jasa agen atas nama individu yang mencari keterlibatan dalam film/gambar

85999 Jasa penunjang lainnya, ytdl 74990.04
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bergerak, produksi teater, pemodelan atau atraksi hiburan lainnya olahraga 
- penempatan buku, drama, karya seni, foto, dll, dengan penerbit, produser, dll

- jasa booking dan casting 
- jasa casting film/gambar bergerak, televisi dan teater lainnya
- informasi mengenai kupon diskon dan perangko hadiah 
- jasa manajemen untuk hak cipta dan pendapatannya (kecuali dari film) 
- jasa manajemen untuk hak kekayaan industri (hak paten, lisensi, merek
dagang, waralaba, dll) 
- jasa pelelangan selain yang berhubungan dengan prosedur hukum 
- pembacaan meteran listrik, gas dan air 
- jasa persiapan data 
- jasa stenotype khusus seperti laporan pengadilan 
- jasa stenografi umum 
- jasa penunjang bisnis lainnya ytdl

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pemeliharaan meteran listrik, gas dan air, lih. 69112, 69120, 69210 
- jasa yang berkaitan dengan periklanan dan promosi penjualan, lih. 836 
- jasa manajemen untuk hak gambar bergerak/film, lih. 96140 
- jasa pengoperasian fasilitas seni, lih. 96230 
- jasa manajemen hak artistik, lih. 96290 
- jasa organisasi kegiatan olahraga, lih. 9651

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009292

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

86 Jasa penunjang pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan keperluan lain

861 Jasa penunjang pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan

8611 Jasa penunjang produksi hasil panen

016300163

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pasca panen tanaman: 
  * penyiapan hasil panen untuk pasar primer 
  * jasa pemisahan biji kapas

86111 Jasa pasca panen 01403.10, 01403.11,

01403.12, 01403.13,

01403.14, 01403.15,

01403.16, 01403.17

016400164

Subkelas ini meliputi: 
- jasa untuk meningkatkan penyebaran benih berkualitas, termasuk proses
benih yang dimodifikasi secara genetik: 
  * penghilangan benih (biji) yang tidak baik, yang berukuran sangat kecil,
benih yang rusak secara mekanis atau terkena serangan serangga dan benih
belum dewasa 
  * penurunan kelembaban benih ke tingkat yang aman untuk disimpan
  * pengeringan, pembersihan, grading dan pengobatan pada benih yang akan
dipasarkan

86112 Jasa pemilihan bibit/benih tanaman untuk pengembangbiakan 01403.06, 01403.07,

01403.08, 01403.09

01611

01612

01613

01614

01619

0161

Subkelas ini meliputi: 
- penggarapan bidang untuk persiapan penanaman 
- penanaman, pencangkulan dan pemupukan tanaman 
- penyemprotan, termasuk dari udara 
- pengendalian hama untuk pertanian 
- pemangkasan pohon buah-buahan dan tanaman merambat 
- transplantasi dan penipisan tanaman 
- pemanenan 
- penyediaan mesin pertanian dengan awak dan operator 
- pengoperasian sistem irigasi untuk keperluan pertanian 
- jasa lain yang diperlukan untuk produksi pertanian 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pembentukan dan pembukaan lahan pertanian, lih. 54320 
- jasa yang diberikan oleh agronomi dan ekonom pertanian, lih. 83115 
- jasa kontrol hama lainnya, lih. 85310 

86119 Jasa penunjang produksi hasil panen lainnya 01401.01, 01401.02,

01402.01, 01402.02,

01402.03, 01402.04,

01402.05, 01402.06,

01402.07, 01402.08,

01402.09, 01402.10,

01402.11, 01402.12,

01402.13, 01403.01,

01403.02, 01403.03,

01403.04, 01403.05,

01404.01, 01404.02,

01404.03, 01404.04
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- jasa distribusi air melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak), lih.
86330

8612 Jasa peternakan hewan

01621

01622

01623

01629

0162

Subkelas ini meliputi: 
- pencukuran dan perawatan domba dan pengelolaan hewan untuk ternak 
- inseminasi buatan untuk hewan ternak 
- pemilihan telur 
- pembersihan tempat pertanian (kandang ayam, babi, dll)
 
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang diberikan oleh agronomi dan ekonom pertanian, lih. 83115 
- jasa kedokteran hewan untuk hewan ternak, lih. 83520 
- jasa mengendarai kuda (berkuda), lih. 96520

86121 Jasa peternakan hewan pertanian 01405.01,

01405.02,01405.97,

01406.01, 01407.01,

01408.01, 01408.02,

01408.03, 01408.04,

01408.05

969999609

Subkelas ini meliputi: 
- jasa akomodasi untuk hewan peliharaan (kandang) 
- jasa perawatan dan tato (penanda) untuk hewan peliharaan 
- pelatihan hewan peliharaan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kedokteran hewan untuk hewan peliharaan dan hewan lainnya, lih. 835 
- pelatihan anjing penjaga lih. 85290 
- pelatihan hewan olahraga dan hiburan, lih. 96620

86129 Jasa peternakan hewan lainnya -

8613 Jasa penunjang perburuan

01701

01702

93193

93199

0170

9319Subkelas ini meliputi: 
- pemusnahan satwa liar

86130 Jasa penunjang perburuan -

8614 Jasa penunjang kehutanan dan penebangan kayu
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02401

02402

02403

02409

0240

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pembibitan pohon kehutanan (jasa kebun bibit)
- jasa yang terkait dengan produksi kehutanan, seperti: 
  * penanaman, penanaman kembali, penipisan, pencatatan tanaman
kehutanan, penilaian kayu, perlindungan kebakaran 
- jasa yang terkait dengan penebangan, seperti: 
  * penebangan, pemotongan, pelepasan kulit batang, pengangkutan kayu
dalam hutan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- penanaman, pemangkasan atau penipisan pohon dan semak-semak yang
menjadi bagian dari lansekap, lih. 85970

86140 Jasa penunjang kehutanan dan penebangan kayu 02020.03, 02043.01,

02043.02, 02049.01,

02051.01, 02052.01,

02059.01

8615 Jasa penunjang perikanan

03131

03132

03133

03141

03142

03143

03231

03232

03233

03261

03262

03263

03241

03242

03243

0311

0312

0321

0322

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terkait dengan jasa perikanan dan operasional untuk pembenihan
ikan dan peternakan ikan

86150 Jasa penunjang perikanan 05051.01, 05051.02,

05052.01, 05052.02,

05052.03, 05052.04,

05053.01, 05053.02,

05053.03, 05053.04,

05053.05, 05054.01,

05054.02, 05054.03,

05054.04, 05054.05,

05054.06, 05054.07,

05055.01, 05055.02,

05055.03, 05056.01

862 Jasa penunjang pertambangan

8621 Jasa penunjang pertambangan
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091000910

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemancangan, perbaikan dan pembongkaran mesin derek
- selubung, penyemenan, pemompaan, pengisian dan meninggalkan sumur 
- jasa uji pengeboran dan eksplorasi yang berhubungan dengan ekstraksi
minyak dan gas 
- jasa pemadam kebakaran khusus 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa geologi, geofisika dan jasa prospeksi dan konsultasi yang terkait, lih.
83411

86211 Jasa penunjang ekstraksi minyak dan gas 11101.99, 11102.99,

11200.01

099000990

Subkelas ini meliputi: 
- pengeringan dan pemompaan tambang 
- jasa overburden removal dan jasa pembangunan dan pengolahan lainnya
properti dan daerah mineral, termasuk terowongan, kecuali untuk ekstraksi
minyak dan gas 
- jasa uji pengeboran yang berhubungan dengan operasi penambangan,
kecuali untuk ekstraksi minyak dan gas 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa eksplorasi mineral dan evaluasi, lih. 83411 
- jasa geofisika, lih. 83412

86219 Jasa penunjang pertambangan lainnya 10101.99, 10102.99,

10200.99, 12000.99,

13101.99, 13102.99,

13201.99, 13202.99,

13203.99, 13204.99,

13205.99, 13206.99,

13207.99, 13209.99,

14101.99, 14102.99,

14103.99, 14104.99,

14105.99, 14106.99,

14211.99, 14212.99,

14213.99, 14214.99,

14215.99, 14220.99,

14291.99, 14292.99

863 Jasa penunjang distribusi listrik, gas dan air

8631 Jasa penunjang distribusi dan transmisi listrik

351023510

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa transmisi listrik yang dilakukan sendiri, lih. 69111

86311 Jasa transmisi listrik (atas dasar balas jasa atau kontrak) 40102.01, 40102.02,

40102.03, 40102.04,

40102.99

35103

35104

3510

Subkelas ini tidak termasuk: 

86312 Jasa distribusi listrik (atas dasar balas jasa atau kontrak) 40103.01, 40103.02,

40103.03, 40103.04,
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- jasa distribusi listrik yang dilakukan sendiri, lih. 69112

40103.05

8632 Jasa distribusi gas melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak)

352023520

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa distribusi gas melalui saluran sendiri, lih. 69120

86320 Jasa distribusi gas melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak) 40202.01, 40202.02,

40202.03

8633 Jasa distribusi air melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak)

360013600

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa distribusi air melalui saluran sendiri, lih. 69210 
- operasi sistem irigasi untuk keperluan pertanian, lih. 86119

86330 Jasa distribusi air melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak) 41001.01, 41001.02,

41001.03, 41001.04,

41001.99, 41002.01,

41002.02, 41002.03,

41002.04, 41002.05,

41002.06, 41002.07

8634 Jasa distribusi persediaan uap, air panas dan pendingin ruangan  melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak)

35301

35302

3530

Subkelas ini tidak termasuk: 
- distribusi penyediaan uap air, panas dan air conditioning melalui saluran
sendiri, lih. 69220

86340 Jasa distribusi persediaan uap, air panas dan pendingin ruangan melalui

saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak)

40300.01, 40300.02,

40300.03

8635 Jasa distribusi air, kecuali melalui saluran (atas dasar balas jasa atau kontrak)

36002

36003

3600

Subkelas ini meliputi: 
- jasa distribusi air selain melalui saluran, misalnya, distribusi oleh truk 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pengangkutan air dengan truk (tanpa distribusi), lih. 65119 
- jasa distribusi air oleh truk yang dilakukan sendiri, lih. 69230 
- operasi sistem irigasi untuk keperluan pertanian, lih. 86119

86350 Jasa distribusi air, kecuali melalui saluran (atas dasar balas jasa atau

kontrak)

-
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87 Jasa perawatan, perbaikan dan instalasi (kecuali konstruksi)

871 Jasa perawatan dan perbaikan produk logam pabrikan, mesin dan peralatan

8711 Jasa perawatan dan perbaikan produk logam pabrikan, kecuali mesin dan peralatan

33111

33112

33119

3311

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan: 
  * boiler industri 
  * generator uap 
  * peralatan tambahan untuk digunakan dengan generator uap: 
     * kondensor, economizers, superheaters, kolektor uap dan akumulator 
  * reaktor nuklir (peralatan boiler), generator uap, peralatan boiler  atau
berbagai pekerjaan sistem pipa industri 
  * kereta belanja, peralatan penanganan bahan, dll, untuk institusi; 
  * bagian boiler pembangkit uap dan kapal laut
- perbaikan tangki, reservoir dan wadah/container logam 
- perbaikan drum baja pengiriman 
- peralatan untuk perbaikan dengan las bergerak (mobile)

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan boiler dan pembakaran domestik, lih.
54631 
- jasa pembersih cerobong asap, lih. 85340

87110 Jasa perawatan dan perbaikan produk logam pabrikan, kecuali mesin

dan peralatan

-

8712 Jasa perawatan dan perbaikan mesin kantor dan mesin hitung

331213312

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan: 
  * mesin  dan peralatan kantor dan akuntansi yang termasuk mesin fotokopi,
mesin penghitung, mesin tik 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pekerjaan yang melibatkan kabel listrik, lih. 54611

87120 Jasa perawatan dan perbaikan mesin kantor dan mesin hitung 72500.01

8713 Jasa perawatan dan perbaikan komputer dan suku cadang komputer
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951109511

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer dan mesin komputasi dan
peralatan periferal, seperti: 
  * komputer desktop
  * komputer laptop 
  * komputer genggam (PDA) 
  * terminal komputer khusus 
  * server komputer 
  * disk drive magnetik, flash drive dan perangkat penyimpanan lainnya 
  * optical disk drive (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) 
  * printer 
  * monitor 
  * keyboard 
  * modem komputer internal dan eksternal 
  * scanner, termasuk bar code scanner 
  * pembaca kartu pintar (smart card readers) 
  * helm pelindung dunia maya (virtual reality helmet)
  * proyektor komputer 
  * terminal komputer seperti mesin teller otomatis (ATM), terminal titik
penjualan/point-of-sale (POS), dioperasikan tidak secara mekanik

87130 Jasa perawatan dan perbaikan komputer dan suku cadang komputer 72500.01, 72900.01

8714 Jasa perawatan dan perbaikan mesin angkutan dan peralatannya

45201

45202

4520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk mobil, truk, van dan bus, yang
meliputi perbaikan mesin, tune-up motor, perbaikan dan penyesuaian sistem
bahan bakar, perbaikan dan penyesuaian gigi kemudi, perbaikan suspensi,
perbaikan dan penyesuaian rem, perbaikan dan penyesuaian transmisi,
perbaikan sistem knalpot, memperbaiki sistem pendingin termasuk
penggantian air selang dan perawatan dan perbaikan lainnya 
- jasa pemeliharaan terjadwal yang dianjurkan pabrik dan pemeriksaan dalam
rangka pencegahan
- jasa perbaikan sistem listrik dan pengisian baterai untuk mobil 
- jasa perbaikan kebocoran ban, penyesuaian dan balancing roda untuk mobil 
- perbaikan ban dalam untuk ban mobil, truk dan bus 

87141 Jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor roda empat atau

lebih

50200.01, 50200.02
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- jasa perbaikan bodi kendaraan dan jasa serupa untuk kendaraan bermotor,
yang melibatkan perbaikan pintu dan kunci, meluruskan dan memperbaiki
bumper, mengecat, perbaikan pasca tabrakan, dan penggantian kaca jendela
dan perbaikan bodi mobil yang lainnya
- jasa pemeliharaan dan pembersihan rutin, seperti laundri kendaraan dan
jasa pencucian mobil, undersealing, jasa polishing dan waxing, dll 
- jasa mobil darurat di jalan raya

Subkelas ini tidak termasuk: 
- vulkanisir dan daur ulang (rebuilt) ban, lih. 36120 
- jasa ritel penjualan ban, lih. 62281 
- jasa pemeriksaan teknis mobil, lih. 83444

454074540

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor dan bodi sepeda motor
- jasa breakdown khusus untuk sepeda motor

87142 Jasa perawatan dan perbaikan sepeda motor 50403.01, 50403.02

45201

45202

4520

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk trailer, semi-trailer dan kendaraan
bermotor lainnya ytdl termasuk mobil rumah, trailer dan campers untuk
perjalanan
- perbaikan pada bagian-bagian yang cacat; perbaikan bodi 
- jasa pemeliharaan terjadwal yang dianjurkan pabrik dan pemeriksaan dalam
rangka pencegahan dan pemeliharaan dan perbaikan mobil rumah, trailer dan
camper perjalanan yang digunakan sebagai tempat tinggal 

Jasa perbaikan dan pemeliharaan dapat dibayar oleh pemilik atau oleh pihak
penjamin, dan termasuk pekerja, bagian dan perlengkapan yang digunakan
dalam memberikan layanan perbaikan atau pemeliharaan

87143 Jasa perawatan dan perbaikan trailer, semi trailer dan kendaraan

bermotor roda empat atau lebih lainnya ytdl

-

33151

33152

33153

33159

3315

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan: 
  * kapal dan platform dan struktur terapung 
  * kapal rekreasi dan olahraga 

87149 Jasa perawatan dan perbaikan peralatan angkutan lainnya 35113.99
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  * lokomotif kereta api dan trem, dan rolling stock 
  * pesawat udara dan mesinnya

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa bandara, termasuk pemeliharaan dan perbaikan ringan, lih. 67610

8715 Jasa perawatan dan perbaikan mesin dan peralatan lainnya

952209522

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektrik rumah tangga, misalnya,
kulkas dan freezer, mesin pencuci piring, pencuci baju dan mesin pengering
tipe rumah tangga, peralatan memasak domestik elektrik dan peralatan
pemanas, pembersih vakum dan peralatan kecil domestik lainnya 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan rumah dan kebun 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk televisi, penerima radio, CD player,
VCR dll, lih. 87155

87151 Jasa perawatan dan perbaikan peralatan listrik rumah tangga 52602.01

33141

33142

33149

3314

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perbaikan, pemeliharaan dan rewinding motor listrik, generator dan
transformator
- jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan distribusi dan kontrol listrik
- jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik lainnya ytdl

87152 Jasa perawatan dan perbaikan mesin dan perlengkapan listrik ytdl -

951209512

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan pemancar televisi dan radio 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan telepon kabel dan nirkabel, pager dan
mesin faks

87153 Jasa perawatan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan

telekomunikasi

92131.01, 92131.02

33131

33132

33133

3313

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan: 
  * peralatan iradiasi, electromedical dan electrotherapeutic seperti peralatan

87154 Jasa perawatan dan perbaikan alat medis, alat presisi dan alat optik -
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pencitraan dengan resonansi magnetik, peralatan medis USG, alat pacu
jantung, alat bantu dengar, peralatan elektrokardiograft, endoskopi
electromedikal, perlengkapan iradiasi 
  * peralatan ortopedi dan prostetik 
  * instrumen dan peralatan untuk mengukur, memeriksa, pengujian dan
navigasi dan keperluan lainnya seperti instrumen mesin pesawat, peralatan
pengujian emisi otomotif, instrumen meteorologi , peralatan pengujian dan
pemeriksaan fisik, listrik dan kimia, instrumen survei, deteksi radiasi dan
instrumen pemantauan 
  * instrumen fotografi, sinematografi dan optik profesional

952109521

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk barang elektronik konsumen: 
  * penerima televisi, radio 
  * perekam kaset video (VCR) 
  * CD player 
  * kamera video untuk rumah tangga

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa perbaikan untuk peralatan elektrik untuk rumah tangga, lih. 87151

87155 Jasa perawatan dan perbaikan alat elektronik konsumen -

33121

33122

3312

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan: 
  * mesin dan turbin (kecuali mesin pesawat, kendaraan dan sepeda) 
  * pompa dan kompresor 
  * keran dan katup 
  * tungku dan tungku pembakar
  * peralatan untuk mengangkat dan menangani barang
  * peralatan pendingin dan ventilasi jenis bukan untuk rumah tangga
  * mesin pertanian dan kehutanan 
  * perkakas mesin 
  * mesin untuk metalurgi 
  * mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi 
  * mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau 
  * mesin untuk produksi tekstil, pakaian dan kulit 

87156 Jasa perawatan dan perbaikan mesin komersial dan industri -
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  * mesin untuk produksi kertas dan kertas karton 
  * senjata dan sistem senjata
  * traktor pertanian, kehutanan dan traktor kebun dan pemotong rumput 
  * mesin lain untuk tujuan umum dan khusus ytdl

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk peralatan boiler dan pembakaran
rumah tangga, lih. 54631 
- pemeliharaan dan perbaikan lift, lift barang, eskalator dan trotoar bergerak,
lih. 87157

432914329

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan: 
  * elevator (lift), lift barang, eskalator dan trotoar bergerak

87157 Jasa perawatan dan perbaikan elevator dan eskalator 45316.02

331903319

Subkelas ini meliputi: 
- perbaikan jaring ikan, termasuk menisik/menambal 
- perbaikan tali temali, riggings, kanvas dan terpal 
- perbaikan kantong penyimpanan pupuk dan kimia 
- perbaikan atau rekondisi dari palet kayu, drum atau barel pengiriman, dan
barang sejenis
- perbaikan mesin pinball dan mesin lainnya yang dioperasikan dengan koin
game 
- memperbaiki organ dan alat musik sejarah

87159 Jasa perawatan dan perbaikan peralatan lainnya -

872 Jasa perbaikan barang lainnya

8721 Jasa perbaikan alas kaki dan barang dari kulit

952309523

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perbaikan khusus untuk sepatu, koper dan tas

87210 Jasa perbaikan alas kaki dan barang dari kulit 52601.01, 52601.01

8722 Jasa perbaikan jam tangan, jam dinding dan barang perhiasan

952909529

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perbaikan dan perubahan untuk jam tangan dan perhiasan

87220 Jasa perbaikan jam tangan, jam dinding dan barang perhiasan 52601.02, 52601.02
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8723 Jasa perbaikan pakaian dan barang tekstil rumah tangga

952909529

Subkelas ini meliputi: 
- perbaikan yang tidak terlihat, perbaikan atau renovasi atas garmen tekstil
yang digunakan

87230 Jasa perbaikan pakaian dan barang tekstil rumah tangga -

8724 Jasa perbaikan barang furnitur

952409524

Subkelas ini meliputi: 
- reupholstering, refinishing, memperbaiki dan mengembalikan perabot dan
furnitur rumah

87240 Jasa perbaikan barang furnitur -

8729 Jasa perawatan dan perbaikan barang lainnya ytdl

33133

95290

3313

9529Subkelas ini meliputi: 
- jasa perbaikan sepeda 
- jasa perbaikan untuk barang rumah tangga dan peralatan ytdl, misalnya,
barang untuk penerangan dan barang pribadi dan rumah tangga lainnya 
- jasa pemeliharaan dan perbaikan alat musik 
- jasa tuning piano dan jasa tuning untuk alat musik lainnya 
- jasa perbaikan barang  untuk olahraga dan berkemah 
- jasa perbaikan peralatan fotografi dan kamera 
- jasa yang dapat ditunggu seperti pembuatan kunci, pengepasan tumit
sepatu, laminasi kartu identitas dll

87290 Jasa perawatan dan perbaikan barang lainnya ytdl 52609.01, 52609.02,

52609.03, 52609.04,

52609.05, 52602.01

873 Jasa instalasi (selain konstruksi)

Kelompok ini mencakup: 
- penempatan fisik, konfigurasi, set-up, kalibrasi dan pengujian operasi yang tepat dari berbagai jenis mesin dan peralatan

8731 Jasa instalasi produk logam pabrikan, kecuali mesin dan peralatan

332003320

Subkelas ini meliputi: 
- instalasi produk logam fabrikasi, seperti reservoir, tangki, generator uap dll

87310 Jasa instalasi produk logam pabrikan, kecuali mesin dan peralatan -

8732 Jasa instalasi mesin dan peralatan industri, manufaktur dan jasa industri

332003320

Subkelas ini meliputi: 

87320 Jasa instalasi mesin dan peralatan industri, manufaktur dan jasa industri -
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- instalasi mesin yang digunakan dalam pertanian, seperti: 
  * mesin pemerah susu 
- instalasi mesin yang digunakan di pertambangan, seperti: 
  * mesin untuk menyortir, memisahkan, mencuci atau menghancurkan batu
dan bijih 
- instalasi mesin yang digunakan dalam manufaktur, seperti: 
  * mesin untuk produksi pangan 
  * mesin untuk produksi tekstil 
  * mesin untuk produksi kertas 
  * mesin untuk produksi plastik dan karet 
  * mesin pengerjaan kayu atau logam 
- instalasi peralatan kontrol dalam proses industri 
- instalasi mesin yang digunakan dalam industri jasa, seperti: 
  * mesin untuk restoran 
  * mesin dan peralatan untuk toko ritel (kecuali mesin kasir dll)

8733 Jasa instalasi mesin kantor dan mesin hitung dan komputer

332003320

Subkelas ini meliputi: 
- instalasi perangkat keras komputer mainframe dan komputer yang sejenis

Subkelas ini tidak termasuk: 
- instalasi kabel telekomunikasi dan listrik, lih. 54619 
- instalasi komputer pribadi, lih. 87332

87331 Jasa instalasi komputer mainframe -

620906209

Subkelas ini meliputi: 
- instalasi komputer pribadi dan peralatan peripheral 
- instalasi perangkat lunak 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- instalasi kabel telekomunikasi dan listrik, lih. 54619 
- instalasi komputer mainframe dan yang sejenis, lih. 87331

87332 Jasa instalasi PC dan perlengkapan PC -

332003320

Subkelas ini meliputi: 
- instalasi mesin kasir
- instalasi terminal titik penjualan

87333 Jasa instalasi mesin kantor dan penghitung -
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- instalasi ATM (anjungan tunai mandiri)
- instalasi mesin tiket

8734 Jasa instalasi peralatan dan perlengkapan radio, televisi dan alat komunikasi lainnya

332003320

Subkelas ini meliputi: 
- instalasi pemancar televisi dan radio 
- instalasi peralatan telepon 
- instalasi peralatan perekam video dan suara

87340 Jasa instalasi peralatan dan perlengkapan radio, televisi dan alat

komunikasi lainnya

92131.01, 92131.02

8735 Jasa instalasi mesin kedokteran profesional dan peralatannya, alat presisi dan optik

332003320

Subkelas ini meliputi: 
- instalasi mesin sinar-X 
- instalasi peralatan elektro-diagnostik 
- instalasi sterilisasi 
- instalasi proyektor sinematografi 
- instalasi teropong dan teleskop

87350 Jasa instalasi mesin kedokteran profesional dan peralatannya, alat

presisi dan optik

-

8736 Jasa instalasi mesin dan perlengkapan listrik ytdl

332003320

Subkelas ini meliputi: 
- instalasi listrik, motor generator dan transformator
- instalasi mesin listrik ytdl

87360 Jasa instalasi mesin dan perlengkapan listrik ytdl -

8739 Jasa instalasi barang lain, ytdl

33200

95210

3320

9521Subkelas ini meliputi: 
- instalasi sistem home theater dan peralatan elektronik lainnya 
- instalasi barang-barang rumah tangga lainnya 
- jasa instalasi barang ytdl

87390 Jasa instalasi barang lain, ytdl -
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88 Jasa pengolahan dengan input milik pihak lain

Jasa yang termasuk dalam divisi 88 yang dilakukan pada input fisik yang dimiliki oleh unit selain unit yang menyediakan jasa tersebut. 
Dengan demikian, pelayanan di Divisi 88 ditandai sebagai bagian dari outsourcing proses manufaktur atau proses manufaktur lengkap dengan outsourcing. Karena
divisi ini meliputi jasa manufaktur, output tidak dimiliki oleh unit menyediakan jasa ini. Oleh karena itu, penilaian  layanan di divisi ini didasarkan pada biaya layanan
yang dibayarkan, bukan nilai dari barang-barang manufaktur. 
Kelompok-kelompok, kelas dan subkelas di divisi ini adalah sesuai dengan layanan yang diproduksi pada kelas di ISIC Rev.4.

881 Jasa pengolahan makanan, minuman dan tembakau

8811 Jasa pengolahan daging

10110

10120

10130

1010

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88110 Jasa pengolahan daging 15111.99, 15112.99

8812 Jasa pengolahan ikan

10211

10212

10213

10214

10215

10216

10217

10219

10221

10222

10291

10292

10293

10294

10295

10296

10297

10299

1020

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88120 Jasa pengolahan ikan 15121.99, 15122.99,

15123.99, 15124.99,

15125.99, 15129.99
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8813 Jasa pengolahan buah dan sayuran

10311

10312

10313

10314

10320

10330

10391

10392

10399

1030

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88130 Jasa pengolahan buah dan sayuran 15131.99, 15132.99,

15133.99, 15134.99,

15139.99, 15494.97,

15494.98, 15494.99,

15495.99

8814 Jasa pengolahan minyak dan lemak nabati dan hewani

10411

10412

10413

10414

10415

10421

10422

10423

10424

10431

10432

10490

1040

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88140 Jasa pengolahan minyak dan lemak nabati dan hewani 15141.99, 15142.99,

15143.99, 15144.99,

15145.99, 15149.99

8815 Jasa pengolahan produk yang terbuat dari susu

10510

10520

10531

10532

10590

1050

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88150 Jasa pengolahan produk yang terbuat dari susu 15211.99, 15212.99,

15213.99, 15492.99
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8816 Jasa pengolahan produk makanan lainnya

10611

10612

10613

10614

10615

10616

10617

10618

10631

10632

10633

10634

1061

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88161 Jasa pengolahan produk biji-bijian yang digiling 15311.99, 15312.99,

15313.99, 15314.99,

15315.99, 15316.99,

15317.99, 15318.99

10621

10622

10623

10629

1062

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88162 Jasa pengolahan tepung kanji dan produk yang terbuat dari tepung kanji 15321.99, 15322.99,

15323.99, 15324.99

107101071

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88163 Jasa pengolahan produk roti dan kue 15329.99, 15410.99

10721

10722

10723

10729

1072

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88164 Jasa pengolahan gula 15421.99, 15422.99,

15423.99, 15424.99,

15429.99

10731

10732

10733

10739

1073

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88165 Jasa pengolahan biji coklat, coklat dan kembang gula 15431.99, 15432.99
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107401074

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88166 Jasa pengolahan makroni, mie dan produk sejenis lainnya 15440.99

107501075

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88167 Jasa pengolahan makanan dan hidangan siap saji -

10791

10792

10793

10794

10799

10761

10762

10771

10772

10773

10774

10779

1079

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88169 Jasa pengolahan makanan lainnya, ytdl 15491.98, 15491.99,

15493.98, 15493.99,

15496.99, 15497.99,

15498.99, 15499.99

8817 Jasa pengolahan makanan hewan

10801

10802

1080

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88170 Jasa pengolahan makanan hewan 15331.99, 15332.99

8818 Jasa pengolahan minuman

110101101

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88181 Jasa pengolahan minuman beralkohol 15510.99

110201102

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88182 Jasa pengolahan minuman anggur 15520.99

110301103

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88183 Jasa pengolahan malt dan minuman keras dari malt 15530.99

11040

11050

1104

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88184 Jasa pengolahan minuman ringan 15540.99
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11090

8819 Jasa pengolahan tembakau

12011

12012

12019

12091

12099

1200

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88190 Jasa pengolahan tembakau 16001.99, 16002.99,

16003.99, 16004.99,

16009.99

882 Jasa pengolahan tekstil, pakaian jadi dan produk kulit

8821 Jasa pengolahan tekstil

13111

13112

13113

1311

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88211 Jasa pengolahan serat tekstil 17111.99, 17112.99,

17113.99

13121

13122

13123

1312

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88212 Jasa penenunan tekstil 17114.99, 17115.99,

18201.99

13132

13131

13133

13134

1313

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88213 Jasa penghalusan tekstil 17121.99, 17122.99,

17123.99, 17124.99

13911

13912

13913

1391

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88214 Jasa pembuatan kain rajutan dan tenunan 17293.99, 17301.99

13921

13922

13923

1392

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88215 Jasa pembuatan barang dari tekstil 17211.99, 17304.99

311Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

13924

13929

139301393

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88216 Jasa pembuatan karpet dan permadani 17220.99

13941

13942

1394

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88217 Jasa pembuatan tali, tali tambang, benang ikat dan jaring 17231.99, 17232.99

13991

13992

13993

13994

13995

13996

13997

13999

1399

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88219 Jasa pembuatan tekstil lain, ytdl 17214.99, 17215.99,

17291.99, 17292.99,

17294.99, 17299.99,

17400.99

8822 Jasa pembuatan pakaian jadi

14111

14112

14120

14131

14132

1410

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88221 Jasa pembuatan pakaian jadi, kecuali pakaian yang terbuat dari kulit

berbulu

18101.99, 18102.99,

18103.99, 18104.99,

93091.01

142001420

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88222 Jasa pembuatan pakaian dari kulit berbulu 18202.99

14301

14302

14303

1430

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88223 Jasa pembuatan pakaian rajutan dan tenunan 17302.99, 17303.99
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

8823 Jasa pembuatan kulit dan barang yang terbuat dari kulit

15112

15113

15114

15111

1511

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88231 Jasa pengolahan dan penyamakan kulit; jasa pengolahan dan

pencelupan kulit berbulu

18203.99, 19111.99,

19112.99, 19113.99

151211512

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88232 Jasa pembuatan tas barang (luggage) -

15201

15202

15203

15209

1520

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88233 Jasa pembuatan alas kaki 19201.99, 19202.99,

19203.99, 19209.99

15121

15122

15123

15129

n/a

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88239 Jasa pembuatan kulit dan barang yang terbuat dari kulit lainnya 19121.99, 19122.99,

19123.99, 19129.99

883 Jasa pengolahan kayu dan kertas

8831 Jasa pengolahan kayu dan barang dari kayu

16101

16102

16103

16104

1610

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88311 Jasa pengolahan kayu 20101.99, 20102.99,

20103.99, 20104.99

16211

16212

16213

16214

1621

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88312 Jasa pembuatan kayu lapis lembaran dan papan kayu 20211.99, 20212.99,

20213.99, 20214.99
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

16221

16222

1622

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88313 Jasa pembuatan barang bangunan dari kayu 20220.99

162301623

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88314 Jasa pembuatan kotak/wadah/kontainer kayu 20230.99

16291

16292

16293

16294

16295

16299

1629

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88319 Jasa pengolahan barang dari kayu lainnya 20291.99, 20292.99,

20293.99, 20294.99,

20299.99

8832 Jasa pengolahan kertas dan barang dari kertas

17011

17012

17013

17014

17019

1701

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88321 Jasa pembuatan bubur kertas, kertas dan kertas karton 21011.99, 21012.99,

21013.99, 21014.99

17021

17022

1702

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88322 Jasa pembuatan kertas dan kertas karton bergelombang 21015.99, 21020.99

17091

17099

1709

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88329 Jasa pembuatan barang dari kertas lainnya 21016.99, 21019.99,

21090.99

884 Jasa pengolahan produk minyak bumi, bahan kimia dan farmasi

8841 Jasa pengolahan produk dari batu bara dan minyak bumi sulingan

191001910

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88411 Jasa pembuatan produk dari batu bara 23100.99
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

19211

19212

19213

19214

19291

19292

1920

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88412 Jasa pengolahan produk dari minyak bumi sulingan 23201.99, 23203.99,

23204.99, 23205.99

8842 Jasa pembuatan produk dari bahan kimia

20111

20112

20113

20114

20115

20116

20117

20118

20119

2011

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88421 Jasa pengolahan bahan kimia dasar 24111.99, 24112.99,

24113.99, 24114.99,

24115.99, 24116.99,

24117.99, 24118.99,

24119.99

20121

20122

20123

20124

20125

20126

20127

20129

2012

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88422 Jasa pengolahan pupuk 24121.99, 24122.99,

24123.99

20131

20132

2013

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88423 Jasa pengolahan plastik dan karet 24131.99, 24132.99

315Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

20211

20212

20213

20214

2021

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88424 Jasa pengolahan produk kimia untuk pertanian 24211.99, 24212.99,

24213.99

20221

20222

20223

2022

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88425 Jasa pembuatan cat 24221.99, 24222.99,

24223.99

20231

20232

2023

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88426 Jasa pembuatan sabun, deterjen, cairan pembersih dan parfum 24241.99, 24242.99

20291

20292

20293

20294

20295

20299

2029

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88427 Jasa pembuatan produk kimia lainnya, ytdl 24291.99, 24292.99,

24293.99, 24294.99,

24295.99, 24299.99

20301

20302

2030

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88429 Jasa pembuatan serat buatan 24301.99, 24302.99

8843 Jasa pembuatan produk dari barang farmasi

21012

21011

21021

21022

2100

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88430 Jasa pembuatan produk dari barang farmasi 17212.99, 17213.99,

24231.99, 24232.99,

24233.99, 24234.99

885 Jasa pembuatan produk karet dan plastik, dan produk barang tambang bukan logam lainnya
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

8851 Jasa pembuatan produk karet

22111

22112

2211

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88511 Jasa pembuatan ban 25111.99, 25112.99

22121

22122

22123

22191

22192

22199

2219

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88512 Jasa pembuatan produk dari karet lainnya 25121.99, 25122.99,

25123.99, 25191.99,

25192.99, 25199.99

8852 Jasa pembuatan produk dari plastik

22210

22220

22230

22291

22292

22293

22299

2220

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88520 Jasa pembuatan produk dari plastik 25201.99, 25202.99,

25204.99, 25205.99,

25206.99, 25209.99

8853 Jasa pembuatan produk dari barang tambang bukan logam lainnya

23111

23112

23119

23121

23122

23123

23129

2310

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88531 Jasa pembuatan kaca 26111.99,

26112.99,26119.99,

26121.99, 26122.99,

26123.99, 26124.99,

26129.99

23911

23919

2391

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88532 Jasa pembuatan produk refraktori 26311.99
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

23921

23922

23923

23929

2392

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88533 Jasa pembuatan material bangunan dari tanah liat 26202.99, 26322.99,

26323.99, 26323.99

23931

23932

23933

23939

2393

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88534 Jasa pembuatan produk dari keramik dan porselen lainnya 26201.99, 26203.99,

26209.99, 26321.99,

26329.99

23941

23942

232943

2394

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88535 Jasa pembuatan semen, kapur, dan gips/plester 26411.99, 26412.99,

26413.99

23951

23952

23953

23954

23955

23956

23957

23959

2395

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88536 Jasa pembuatan beton, semen, dan barang dari gips 26421.99, 26422.99,

26423.99, 26429.99,

26601.99, 26602.99,

26609.99

23961

23962

23963

23969

2396

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88537 Jasa pemotongan, pembentukan dan penyelesaian akhir produk batu 26501.99, 26502.99,

26503.99, 26509.99

239902399

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88539 Jasa pembuatan produk dari barang tambang bukan logam ytdl 26900.99
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

886 Jasa pembuatan logam dasar

8860 Jasa pembuatan logam dasar

24101

24102

24103

2410

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88601 Jasa pembuatan besi dan baja dasar 27101.99, 27102.990,

27103.99

24201

24202

24203

24204

24205

24206

2420

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88602 Jasa pembuatan logam mulia dasar dan logam bukan besi dasar lainnya 27201.99, 27202.99,

27203.99, 27204.99

887 Jasa pembuatan logam pabrikan, mesin dan peralatan lainnya

8871 Jasa pembuatan produk logam berstruktur, tangki, reservoir dan generator uap

25111

25112

25113

25119

2511

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88711 Jasa pembuatan produk logam berstruktur 28111.99, 28112.99,

28113.99, 28119.99

251202512

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88712 Jasa pembuatan tangki, reservoir dan kontainer logam 28120.99

251302513

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88713 Jasa pembuatan generator uap -

8872 Jasa pembuatan senjata dan amunisi

252002520

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88720 Jasa pembuatan senjata dan amunisi 29270.99

8873 Jasa pembuatan dan pengolahan produk logam pabrikan lainnya

259202592

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88731 Jasa pengolahan dan pelapisan logam 28920.01, 28920.02
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

259202592

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88732 Jasa permesinan umum 28920.03, 28920.04,

28920.05, 28920.06,

28920.07, 28920.08,

28920.97

25931

25932

25933

25934

2593

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88733 Jasa pembuatan alat pemotong, perkakas tangan dan barang logam

umum

28931.99, 28932.99,

28933.99, 28939.99

25940

25951

25952

25991

25992

25993

25994

25995

25999

2599

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88739 Jasa pembuatan produk logam pabrikan lainnya ytdl 28991.99, 28992.99,

28993.99, 28994.99,

28995.99, 28996.01,

28996.99, 28997.99,

28999.99

8874 Jasa pembuatan komputer, barang elektronik dan optik

26120

26110

2610

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88741 Jasa pembuatan komponen dan papan elektronik 32100.99

26210

26220

2620

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88742 Jasa pembuatan komputer dan perlengkapan komputer 25203.99, 30003.99

26310

26320

26390

2630

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88743 Jasa pembuatan alat komunikasi 32200.99, 32300.99
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

26410

26420

26490

2640

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88744 Jasa pembuatan alat elektronik rumah tangga -

26511

26512

26513

26514

2651

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88745 Jasa pembuatan alat untuk pengukuran, pengujian, navigasi dan

pengontrolan

33121.99, 33122.99,

33123.99, 33130.99

265202652

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88746 Jasa pembuatan jam tangan dan jam dinding 33300.99

26601

26602

2660

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88747 Jasa pembuatan peralatan iradiasi/penyinaran, elektromedis dan

elektroterapi

33112.99

26710

26791

26792

2670

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88748 Jasa pembuatan peralatan optik dan fotografi 33202.99, 33203.99,

33204.99

268002680

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88749 Jasa pembuatan media magnetik dan optik -

8875 Jasa pembuatan peralatan listrik

27111

27112

27113

27120

2710

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88751 Jasa pembuatan peralatan listrik, seperti motor listrik, generator, trafo

serta alat pengatur dan pendistribusi listrik

31101.99, 31102.99,

31103.99, 31201.99,

31202.99

27201

27202

2720

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88752 Jasa pembuatan baterai dan akumulator (aki) 31402.99

321Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
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273102731

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88753 Jasa pembuatan kabel serat optik -

273202732

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88754 Jasa pembuatan kawat dan kabel listrik dan elektronik lainnya 31300.99

273302733

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88755 Jasa pembuatan perlengkapan berkabel -

27401

27402

27403

27409

2740

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88756 Jasa pembuatan peralatan penerangan listrik 31501.99, 31502.99,

31509.990, 31900.99

27510

27520

27530

2750

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88757 Jasa pembuatan peralatan listrik rumah tangga 29302.99, 29309.99

279002790

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88759 Jasa pembuatan peralatan listrik lainnya -

8876 Jasa pembuatan mesin kegunaan umum

28111

28112

28113

2811

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88761 Jasa pembuatan mesin dan turbin 29111.99, 29112.99,

29113.99, 29114.01,

29114.02

281202812

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88762 Jasa pembuatan peralatan bertenaga zat cair dan gas 29120.99

281302813

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88763 Jasa pembuatan pompa, kompresor, kran dan katup lainnya 29120.99

281402814

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88764 Jasa pembuatan bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin 29130.99
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
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28151

28152

2815

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88765 Jasa pembuatan oven, tungku api dan tungku api pembakar 29141.99, 29142.99

281602816

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88766 Jasa pembuatan peralatan untuk mengangkat dan memindahkan barang 29150.05, 29150.99

28171

28172

28173

28174

28179

2817

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88767 Jasa pembuatan peralatan dan mesin kantor (kecuali komputer dan

perlengkapannya)

30001.99, 30002.99,

30003.99, 30004.99

281802818

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88768 Jasa pembuatan perkakas tangan yang digerakkan tenaga -

28191

28192

28193

28199

2819

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88769 Jasa pembuatan mesin kegunaan umum lainnya 29191.99, 29192.99,

29193.99, 29199.99

8877 Jasa pembuatan mesin kegunaan khusus

282102821

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88771 Jasa pembuatan mesin pertanian dan kehutanan 29211.99

28221

28222

28223

28224

2822

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88772 Jasa pembuatan mesin dan perkakas mesin pembentuk logam 29221.99, 29222.99,

29223.99, 29224.99

282302823

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88773 Jasa pembuatan mesin metalurgi 29230.99

282402824

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88774 Jasa pembuatan mesin pertambangan, penggalian dan konstruksi 29240.99
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Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI
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282502825

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88775 Jasa pembuatan mesin pengolah makanan, minuman dan tembakau 29250.99

28261

28262

28263

28264

28265

2826

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88776 Jasa pembuatan mesin produksi tektil, pakaian jadi, dan kulit 29261.99, 29262.99,

29263.99, 29264.99

28291

28292

28299

2829

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88779 Jasa pembuatan mesin kegunaan khusus lainnya 29291.99, 29292.99,

29301.99

888 Jasa pembuatan peralatan angkutan

8881 Jasa pembuatan kendaraan bermotor dan trailer

291002910

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88811 Jasa pembuatan kendaraan bermotor 34100.99

292002920

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88812 Jasa pembuatan kendaraan trailer dan semi-trailer 34200.99

293002930

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88813 Jasa pembuatan suku cadang kendaraan bermotor dan aksesorisnya 34300.99

8882 Jasa pembuatan peralatan angkutan lainnya

30111

30112

30113

3011

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88821 Jasa pembuatan kapal laut 35111.99, 35112.99,

35115.99

301203012

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88822 Jasa pembuatan kapal boat wisata dan olahraga 35120.99

302003020

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88823 Jasa pembuatan lokomotif dan gerbong kereta api 35201.99
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303003030

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88824 Jasa pembuatan pesawat udara dan pesawat angkasa 35301.99

304003040

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88825 Jasa pembuatan kendaraan militer -

30911

30912

3091

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88826 Jasa pembuatan sepeda motor 35911.99, 35912.99

30921

30922

3092

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88827 Jasa pembuatan sepeda dan kereta orang cacat 35921.99, 35922.99

309903099

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88829 Jasa pembuatan peralatan angkutan lainnya ytdl 35990.99

889 Jasa pembuatan barang lainnya

8890 Jasa pembuatan barang lainnya

31001

31002

31003

31004

31009

3100

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88901 Jasa pembuatan barang furnitur 36101.99, 36102.99,

36103.99, 36104.99,

36109.99

32111

32112

32113

32114

32115

32119

3211

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88902 Jasa pembuatan barang perhiasan 36911.99, 36912.99,

36913.99, 36914.99

321203212

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88903 Jasa pembuatan barang perhiasan imitasi 36915.99
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32201

32202

3220

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88904 Jasa pembuatan peralatan musik 36921.99, 36922.99

323003230

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88905 Jasa pembuatan perlengkapan olahraga 36930.99

32401

32402

3240

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88906 Jasa pembuatan alat permainan dan mainan 36941.99, 36942.99

32501

32502

32503

32509

3250

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88907 Jasa pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi 33111.99, 33113.99,

33119.99, 33201.99

32901

32902

32903

32904

32905

32909

3290

Untuk catatan umum lihat divisi 88

88909 Jasa pembuatan barang lainnya ytdl 36991.99, 36992.99,

36993.99, 36999.99
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89 Jasa pembuatan barang lainnya; jasa penerbitan, percetakan dan reproduksi; jasa daur ulang barang

891 Jasa penerbitan, percetakan dan reproduksi

Kelompok ini mencakup: 
- transfer input tidak berwujud, bukan input fisik, dengan proses produksi outsourcing (sebagian atau semua). Unit yang menyediakan layanan ini tidak
memiliki atau menguasai hak penggunaan input tidak berwujud

8911 Jasa penerbitan atas dasar balas jasa atau kontrak

58110

58120

58130

58190

58200

59202

5811

5812

5813

5819

5820

5920

Subkelas ini meliputi: 
- penerbitan, atas dasar balas jasa atau kontrak, materi yang dicetak, software
dll

89110 Jasa penerbitan atas dasar balas jasa atau kontrak 22110.99

8912 Jasa percetakan dan reproduksi dari media perekam, atas dasar balas jasa atau kontrak

18111

18112

1811

Subkelas ini meliputi: 
- jasa percetakan surat kabar  
- jasa percetakan buku
- jasa percetakan langsung ke plastik, kaca, kayu, besi atau keramik 
- jasa percetakan lainnya ytdl

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pencetakan gambar berwarna dari film atau media digital, lih. 83820 
- jasa percetakan tekstil (sutra-screen printing), lih. 88213

89121 Jasa percetakan 22210.01, 22210.02

181201812

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penjilidan buku, pelipatan, penyusunan, penjahitan, pengeleman,
penyatuan, pemolesan, perekat-mengikat, pemangkasan, dan jasa stamping
emas 
- jasa penyelesaian buku lainnya seperti pelipatan, pemotongan, stamping,
pembolongan, pelubangan, perforantes, embossing, penempelan,
pengeleman dan laminating 
- jasa pengolahan matriks, film, cetakan bromida atau data elektronik dalam
rangka untuk menghasilkan teks asli untuk direproduksi (komposisi, komposisi

89122 Jasa yang berhubungan dengan percetakan 22190.99, 22210.99,

22220.01,
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foto, plate-making) 
- jasa teknik menggabungkan teks dan gambar untuk membuat barang
reproduksi yang orisisnil (asli)
- jasa produksi produk reprografi lain seperti foil proyeksi overhead, sketsa,
lay-out, dummies 
- jasa pernyiapan data digital, misalnya, perangkat tambahan, penyeleksi,
penghubung data digital yang disimpan pada operator Data EDP 
- kegiatan jasa grafis lainnya yang berkaitan dengan pencetakan
- jasa rebinding

18201

18202

1820

Subkelas ini meliputi: 
- jasa reproduksi dari salinan master piringan hitam, compact disc dan kaset
dengan rekaman musik atau suara lain 
- jasa reproduksi dari salinan master kaset video, laser disc, DVD atau media
lainnya dengan rekaman gambar bergerak dan video lainnya 
- jasa reproduksi dari salinan master software dan data pada semua jenis
disk, kaset, cartridge dan media lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa produksi audio dan video, lih. 9612

89123 Jasa reproduksi media perekam, atas dasar balas jasa atau kontrak 22301.01, 22301.02,

22301.99, 22302.01,

22302.99, 92142.02

892 Jasa moulding, pengepresan, pencetakan dan pengolahan sejenis untuk plastik

8920 Jasa moulding, pengepresan, pencetakan dan pengolahan sejenis untuk plastik

22210

22220

22230

22291

22292

22293

22299

2220

Subkelas ini meliputi: 
- jasa manufaktur komponen plastik dengan proses plastisisasi (baik termasuk
atau tidak termasuk  memperkuat unsur-unsur serat kaca, serat karbon atau
bahan sejenis) atau plastik kertas sebagai bagian ketiga dengan spesifikasi
yang disesuaikan
Hasil produk plastik setengah jadi yang dihasilkan tidak diidentifikasi dalam
Harmonized commodity Description dan dan Sistem Coding berdasarkan
penggunaannya di masa mendatang dan meliputi: 
  * bagian dicetak atau dicetak panas dari bahan termoplastik atau termoset 
  * bagian dari seluler, bahan plastik berlapis atau diperkuat 
  * bagian plastik yang dicetak dengan inti serat 

89200 Jasa moulding, pengepresan, pencetakan dan pengolahan sejenis untuk

plastik

-
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  * bagian plastik, digiling, dikalender, diekstrusi dll 

Subkelas ini juga mencakup: 
- pelapisan benda plastik dengan cara divakum

893 Jasa penuangan, penempaan, pencetakan dan pengolahan sejenis untuk barang logam

8931 Jasa penuangan besi dan baja

243102431

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penuangan besi cor yang ditempa 
- jasa penuangan besi cor bulat 
- jasa penuangan besi cor kelabu 
- jasa penuangan  baja 
Hasil produk penuangan besi dan baja setengah jadi biasanya tidak
diidentifikasikan dalam Harmonized Commodity Description dan Sistem
Coding berdasarkan penggunaannya di masa yang akan datang

89310 Jasa penuangan besi dan baja 27310.99

8932 Jasa penuangan logam bukan besi

243202432

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penuangan logam ringan 
- jasa penuangan bukan besi
Hasil produk penuangan setengah jadi biasanya tidak diidentifikasikan dalam
Harmonized Commodity Description dan Sistem Coding berdasarkan
penggunaannya di masa yang akan datang

89320 Jasa penuangan logam bukan besi 27320.99

8933 Jasa penempaan, pengepresan, stamping, pembentukan gulungan logam dan metalurgi bubuk logam

259102591

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penempaan logam
- jasa ekstrusi dingin atau pembentukan gulungan
- jasa stamping logam bukan besi, dari drawing 
- jasa pembentukan gulungan logam
- pemotongan dan stamping, dari drawing 
- jasa pembuatan benda logam, langsung dari bubuk logam, dengan

89330 Jasa penempaan, pengepresan, stamping, pembentukan gulungan

logam dan metalurgi bubuk logam

28910.99
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pemanasan (sintering) atau pengepresan 

Hasi produk penuangan logam setengah jadi biasanya tidak diidentifikasikan
dalam Harmonized Commodity Description dan Sistem Coding berdasarkan
penggunaannya di masa yang akan datang

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

8941 Jasa daur ulang limbah dan sisaan logam, atas dasar balas jasa atau kontrak

383013830

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengolahan limbah logam dan skrap dan barang logam, baik barang
bekas atau bukan, menjadi bahan baku sekunder. Input khas terdiri dari
limbah dan skrap yang disortir atau tidak namun tetap masih layak untuk
pemanfaatan secara langsung yang lebih lanjut dalam suatu proses industri,
sedangkan output yang dihasilkan cocok untuk diolah lebih lanjut dan dapat
dipertimbangkan untuk dijadikan barang setengah jadi. Dengan proses yang
diperlukan, dapat secara mekanik atau kimia. Contohnya adalah: 
  * penghancuran limbah logam secara mekanik seperti mobil, mesin cuci,
sepeda bekas, dll, yang kemudian dilakukan pemilahan dan pemisahan
  * pemotongan batangan besi yang besar secara mekanik seperti gerbong
kereta api 
  * pelepasan barang bekas seperti mobil untuk mendapatkan bagian yang
dapat digunakan kembali 
  * pelepasan barang bekas seperti mobil atau lemari es untuk membuang
limbah berbahaya (minyak, cairan pendingin, bahan bakar, dll) 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa perdagangan besar limbah dan skrap termasuk pengumpulan,
penyortiran, pengepakan, penanganan, dll tanpa proses industri, lih. 61295 
- jasa pengolahan sisa torium atau uranium, lih. 88421 
- daur ulang yang dilakukan sendiri: baik yang tetap menghasilkan limbah dan
skrap atau produk baru, lihat subkelas dari bagian 0-4

89410 Jasa daur ulang limbah dan sisaan logam, atas dasar balas jasa atau

kontrak

-

8942 Jasa daur ulang limbah dan sisaan bukan logam, atas dasar balas jasa atau kontrak

38302383089420 Jasa daur ulang limbah dan sisaan bukan logam, atas dasar balas jasa

atau kontrak

35114.99
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- jasa pengolahan limbah dan skrap bukan logam dan barang bukan logam,
baik barang bekas atau bukan, menjadi bahan baku sekunder. Input khas
terdiri dari limbah dan skrap yang disortir atau tidak namun tetap masih layak
untuk pemanfaatan secara langsung yang lebih lanjut dalam suatu proses
industri, sedangkan output yang dihasilkan cocok untuk diolah lebih lanjut dan
dapat dipertimbangkan untuk dijadikan barang setengah jadi. Dengan proses
yang diperlukan, dapat secara mekanik atau kimia. Contohnya adalah: 
  * reklamasi dari karet seperti ban bekas untuk memproduksi bahan baku
sekunder 
  * pemilahan dan pelleting dari plastik untuk menghasilkan bahan baku
sekunder untuk tabung, pot bunga, palet dan sejenisnya 
  * reklamasi bahan kimia dari limbah kimia 
  * penghancuran, pembersihan dan penyortiran dari kaca 
  * penghancuran, pembersihan dan penyortiran limbah lainnya seperti limbah
pembongkaran untuk mendapatkan bahan baku sekunder 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa perdagangan besar limbah dan skrap termasuk pengumpulan,
penyortiran, pengepakan, penanganan, dll tanpa proses industri, lih. 61295
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9 Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

91 Jasa administrasi umum dan jasa lainnya untuk masyarakat; jasa jaminan sosial wajib

911 Jasa administrasi pemerintahan

9111 Jasa pemerintahan umum secara keseluruhan

84111

84112

8411

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi eksekutif dan legislatif di badan pusat, regional dan lokal

91111 Jasa lembaga eksekutif dan legislatif 75111.01, 75111.02,

75111.03, 75111.04,

75111.05, 75111.01,

75112.01, 75112.02,

75112.03, 75112.04

841138411

Subkelas ini meliputi: 
- berbagai Jasa publik yang terkait dengan masalah keuangan dan fiskal 
- jasa administrasi dan pengawasan yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan fiskal 
- jasa operasional yang terkait dengan skema perpajakan 
- pengumpulan kewajiban dan pajak atas barang 
- jasa investigasi pelanggaran pajak 
- pengelolaan dana publik dan hutang publik

91112 Jasa lembaga keuangan dan fiskal 75113.01, 75113.02

84114

84116

8411

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi dan operasional yang berkaitan dengan perencanaan
ekonomi dan social secara keseluruhan 
- jasa yang disediakan oleh kantor perencanaan dan kantor statistik yang
dilakukan di berbagai tingkatan pemerintah 
- jasa oleh kantor pemerintah, biro atau unit program lainnya yang
merumuskan, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan rencana dan
program ekonomi dan sosial secara keseluruhan

91113 Jasa lembaga perencanaan ekonomi dan sosial dan jasa statistik secara

keseluruhan

75114.01, 75114.02,

75140.01

841168411

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor pemerintah, biro, unit
program, dll,  yang terlibat dalam pendanaan atau pelaksanaan penelitian dan

91114 Jasa pemerintahan untuk penelitian dan pengembangan 75140.01
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pengembangan ilmu alam, ilmu sosial dan humaniora dan penelitian dan
pengembangan berbagai disiplin ilmu

84115

84116

8411

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi, operasional dan penunjang yang berkaitan dengan
masalah pemerintah (publik) yang tidak dapat ditugaskan ke salah satu dari
empat kategori sebelumnya 
- jasa yang disediakan oleh unit program yang berurusan dengan masalah
bukan pemerintahan sendiri dan wilayah perwalian (trust territory)
- jasa  yang disediakan oleh unit program yang mengatur pemilu

91119 Jasa pemerintahan umum secara keseluruhan lainnya 75115.01, 75115.01,

75140.01

9112 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan jasa sosial lainnya, selain jasa

jaminan sosial masyarakat

841218412

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi publik yang terkait dengan lembaga pendidikan yang
berbeda 
- jasa administrasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan, pengoperasian,
pemeriksaan, dan jasa penunjang dari semua jenis sekolah dan lembaga
pendidikan lainnya 
- jasa informasi publik mengenai sistem pendidikan umum, yang disediakan
oleh departemen  pemerintah  atau unit program khusus

91121 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan pendidikan 75121.01

841228412

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi publik yang berkaitan dengan semua jenis jasa kesehatan
dan sosial 
- jasa administrasi publik yang berkaitan dengan manajemen, pengoperasian,
pemeriksaan dan jasa pendukung rumah sakit umum atau khusus atau rumah
sakit dan klinik gigi, serta rumah perawatan dan penyembuhan
- jasa administrasi publik yang terkait dengan administrasi, manajemen,
pengoperasian dan jasa penunjang yang berkaitan dengan masalah
kesehatan masyarakat, seperti pengoperasian bank darah, pendeteksian dan
pencegahan penyakit, pengelolaan program kualitas obat, jasa pengontrol
kelahiran, dll. Jasa ini diberikan oleh tim khusus atau profesional yang

91122 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan perawatan

kesehatan

75122.01
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menangani kesehatan individu dan tidak berkaitan dengan rumah sakit, klinik
atau praktisi. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa administrasi publik yang terkait dengan skema manfaat penyakit,
kelahiran atau cacat sementara, lih. 91310 
- penyediaan jasa sosial, dengan atau tanpa akomodasi, lih. 932, 933, 934,
935

84123

84124

84129

8412

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan perumahan dan
pengembangan masyarakat, air bersih, sanitasi dan penerangan jalan secara
keseluruhan  
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan pengembangan,
pemantauan, dan evaluasi perumahan dan standar perumahan(selain standar
konstruksi) 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan pengontrolan sewa dan
standar kelayakan untuk perumahan yang disubsidi negara
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan perumahan bagi
masyarakat umum atau untuk orang dengan kebutuhan khusus
- penyebaran informasi publik tentang perumahan 
- jasa yang diberikan oleh kantor, biro, departemen dan unit program
pemerintah yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan peraturan
tentang pasokan air 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan pengumpulan dan
pembuangan sampah, pengoperasian sistem limbah dan pembersihan jalan
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan standar polusi, termasuk
penyebaran  informasi mengenai polusi 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengumpulan sampah dan pembuangan, lih. 942, 943 
- jasa saluran limbah dan pengolahan limbah, lih. 94110

91123 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan perumahan dan

fasilitas kemasyarakatan

75123.01, 75124.01,

75129.01

84125

84126

8412

Subkelas ini meliputi: 

91124 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan rekreasi,

kebudayaan dan keagamaan

75125.01, 75127.01
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- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan fasilitas penunjang
budaya dan seniman individu dan organisasi yang terlibat dalam
mempromosikan kegiatan budaya 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan festival nasional, regional
atau lokal dan  pemeliharaan dan pelaksanaan lembaga keagamaan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa promosi dan organisasi kegiatan olahraga, lih. 9651 
- jasa pengoperasian fasilitas olahraga, lih. 96520 
- jasa rekreasi lainnya, lih. 969

9113 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan penciptaan efisiensi produksi dan bisnis

841318413

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan: 
  * manajemen lahan pertanian 
  * reformasi agrarian dan lahan pemukiman 
  * stabilisasi pasar agraria 
  * jasa kedokteran hewan
  * pengendalian hama 
  * kehutanan 
  * jasa perikanan dan perburuan
  * penelitian dan pengembangan eksperimental  pertanian 
 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor, biro dan unit program
pemerintah mengenai: 
  * konservasi lahan pertanian 
  * reklamasi lahan 
  * perbaikan dan perluasan lahan 
  * penyediaan jasa kesehatan hewan ke peternakan 
  * pemberantasan atau pengendalian hama,  tanaman penyakit atau agen
merusak lainnya 
  * inspeksi dan grading hasil pertanian
 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan: 
  * peraturan mengenai pengoperasian hutan 

91131 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan pertanian,

kehutanan, perikanan dan perburuan

75131.01
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  * penerbitan izin penebangan pohon 
  * rasionalisasi sumber daya hutan, eksploitasi 
  * reboisasi 
  * operasi dan dukungan untuk melindungi binatang buruan dan pembenihan
ikan 
  * pengembangan dan pemantauan peraturan, termasuk perizinan
penangkapan ikan dan perburuan 

- jasa penunjang dan informasi untuk semua urusan yang disebutkan di atas

841328413

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor, biro dan unit program
pemerintah mengenai: 
  * bahan bakar padat, termasuk peraturan tentang eksploitasi atau konservasi

  * minyak bumi dan gas alam 
  * bahan bakar mineral 
  * nuklir dan bahan bakar non-komersial, termasuk bahan bakar seperti
limbah alkohol, kayu dan limbah kayu, dll 
- jasa penunjang dan informasi untuk urusan yang disebutkan di atas

91132 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan bahan bakar dan

sumber energi

75132.01, 75135.01

84132

84133

84135

8413

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor, biro dan unit program
pemerintah mengenai: 
  * penemuan, eksploitasi, konservasi, pemasaran dan aspek lain dari
produksi mineral, termasuk pengembangan dan pengawasan peraturan
mengenai pencarian mineral (regulations concerning prospecting)
  * pertambangan dan standar keselamatan 
  * kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan, memperluas dan
meningkatkan posisi perusahaan manufaktur 
  * pengembangan dan administrasi peraturan mengenai standar bangunan
dan penerbitan sertifikat kepemilikan
  * pengembangan dan pengawasan peraturan mengenai keamanan di lokasi

91133 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan pertambangan dan

sumber daya mineral, perindustrian dan konstruksi

75132.01, 75133.01
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konstruksi 
- jasa penunjang dan informasi untuk urusan yang disebutkan di atas 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan bahan bakar mineral, lih. 91132

84134

84137

8413

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan angkutan darat dan air,
angkutan kereta api dan udara dan komunikasi 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor, biro dan unit program
pemerintah mengenai: 
  * perencanaan, desain, konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan: 
     * jalan, jalan raya dan struktur terkait 
     * alas jalanan dan struktur terkait 
     * fasilitas angkutan air; kereta api, landasan pacu bandara, terminal,
hanggar, bantuan navigasi udara; struktur tetap lainnya dan peralatan yang
terkait dengan angkutan udara 
     * saluran pipa dan fasilitas lainnya 
 
- pengawasan dan pengaturan pekerjaan dan pengembangan dan
administrasi peraturan operasional untuk semua sarana angkutan dan
peralatan terkait yang disebutkan di atas 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan komunikasi, yaitu pos,
telepon, telegraf, sistem komunikasi kabel dan nirkabel dan komunikasi satelit 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan perencanaan, fungsi,
pembangunan, dan peningkatan sistem komunikasi 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan pengembangan dan
administrasi peraturan untuk sistem tersebut
- jasa penunjang dan informasi untuk urusan yang disebutkan di atas 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa polisi pengatur lalu lintas di darat dan air, lih. 91260

91134 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan angkutan dan

komunikasi

75126.01, 75137.01

841368413

Subkelas ini meliputi: 

91135 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan perdagangan

distribusi dan jasa catering, hotel dan restoran

75136.01
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- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan perdagangan distribusi,
penyimpanan dan pergudangan dan hotel dan restoran 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor, biro dan unit program
pemerintah mengenai: 
  * pengembangan dan pengawasan peraturan mengenai perdagangan besar
dan eceran, perlindungan konsumen, pengendalian harga dan rasionalisasi
skema operasi melalui pedagang eceran atau besar, penyimpanan dan
pergudangan, hotel dan restoran 
- jasa administrasi publik mengenai desain dan konstruksi dari restoran, hotel
dan akomodasi lainnya 
- jasa penunjang dan informasi untuk urusan yang disebutkan di atas

841368413

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan pariwisata dan promosi
pariwisata 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor, biro dan unit program
pemerintah mengenai: 
  * kampanye iklan
  * penyebaran informasi pariwisata 
  * jasa penunjang wisata lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa promosi pariwisata, lih. 85561 
- jasa informasi pengunjung, lih. 85562

91136 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan urusan pariwisata 75136.01

841398413

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor, biro dan unit program
pemerintah mengenai perencanaan, desain, konstruksi, peningkatan dan
operasi proyek serbaguna . Proyek tersebut biasanya terdiri dari fasilitas
terpadu untuk pembangkit tenaga, pengendali banjir, irigasi, navigasi dan
rekreasi. 
- jasa penunjang dan informasi untuk urusan yang disebutkan di atas

91137 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan proyek

pengembangan serbaguna

75139.01

84136

84138

841391138 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan masalah ekonomi

secara umum, perdagangan dan tenaga kerja

75136.01, 75138.01,

75139.01
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84139

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor, biro dan unit program
pemerintah yang melibatkan: 
  * perumusan kebijakan ekonomi secara umum  
  * peraturan atau penunjang kegiatan ekonomi secara umum, seperti
perdagangan ekspor dan impor secara menyeluruh, pasar komoditas dan
ekuitas 
  * kontrol pendapatan secara keseluruhan
  * kegiatan promosi perdagangan umum 
  * peraturan umum mengenai monopoli dan pembatasan umum lainnya pada
perdagangan dan pasar 
  * peraturan, perizinan dan pengawasan berbagai sektor komersial lainnya 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan pengoperasian kantor
hak paten, merek dagang dan hak cipta, lembaga prakiraan cuaca, lembaga
standardisasi dan lembaga sejenis 
- jasa administrasi publik yang berhubungan dengan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dan peraturan umum tenaga kerja, seperti kondisi
kerja; pertukaran buruh, pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dan
regional sebagai langkah-langkah untuk mengurangi pengangguran 
dan untuk merangsang mobilitas tenaga kerja

9119 Jasa administrasi pemerintahan lainnya

84116

84139

8411

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi dan operasional umum untuk urusan personil umum, yang
terhubung ataupun tidak terhubung dengan fungsi tertentu 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan pengembangan dan
pelaksanaan kebijakan dan prosedur personil umum, tentang seleksi dan
promosi, metode penilaian, deskripsi pekerjaan, evaluasi dan klasifikasi,
administrasi peraturan pelayanan sipil dan hal sejenisnya

91191 Jasa administrasi yang berhubungan dengan aparatur pemerintah 75139.01, 75140.01

841168411

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi pemerintahan lainnya, ytdl dalam kelompok 911

91199 Jasa administrasi pemerintah lainnnya, ytdl 75140.01
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912 Jasa administrasi umum yang disediakan untuk  masyarakat secara keseluruhan

9121 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan urusan administrasi luar negeri, jasa diplomat dan konsulat luar negeri

842108421

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administratif umum dan operasional yang berkaitan dengan
kementerian urusan luar negeri dan misi diplomatik dan konsuler yang
ditempatkan di luar negeri atau kantor organisasi internasional 
- jasa administrasi umum, operasional dan penunjang yang berkaitan dengan
jasa informasi dan budaya yang ditujukan untuk distribusi di luar batas
nasional, termasuk perpustakaan, ruang baca dan jasa referensi yang berada
di luar negeri

91210 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan urusan administrasi

luar negeri, jasa diplomat dan konsulat luar negeri

75210.01, 75210.02,

75210.04

9122 Jasa yang berhubungan dengan bantuan ekonomi luar negeri

842108421

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan bantuan ekonomi kepada
negara-negara berkembang, baik yang disalurkan melalui ataupun tidak
melalui organisasi internasional 
- jasa administrasi yang disediakan oleh kantor pemerintah, biro dan unit
program untuk program bantuan nonmiliter bagi negara-negara berkembang 
- penyediaan atau dukungan untuk bantuan teknis dan pelatihan 
- bantuan internasional seperti program bantuan  pengungsi atau kelaparan 
- misi bantuan ekonomi yang diakreditasi pemerintah asing

91220 Jasa yang berhubungan dengan bantuan ekonomi luar negeri 75210.03

9123 Jasa yang berhubungan dengan bantuan militer luar negeri

842108421

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi oleh kantor pemerintah, biro dan unit program tentang misi
bantuan militer kepada pemerintah asing yang terakreditasi atau yang terikat
pada organisasi militer internasional atau aliansi 
- jasa administrasi umum yang berkaitan dengan hibah dan pinjaman untuk
bantuan militer 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan kontribusi kepada pasukan
penjaga perdamaian internasional, termasuk penugasan tenaga manusia

91230 Jasa yang berhubungan dengan bantuan militer luar negeri 75210.05
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9124 Jasa pertahanan militer

84221

84222

84223

84224

8422

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi, operasional dan pengawasan yang berkaitan dengan: 
  * kekuatan pertahanan dan militer: pasukan pertahanan darat, laut, udara
dan ruang angkasa
  * rekayasa, transportasi, komunikasi  militer
  * intelijen militer 
  * bahan, personil, dan non-pasukan tempur dan pimpinan 
  * pasukan cadangan dan tambahan yang berada di bawah departemen
pertahanan 
- jasa yang terkait dengan penyediaan peralatan, struktur, persediaan, dll, plus
jasa kesehatan untuk personil militer di lapangan 
- jasa administrasi dan penunjang terhadap pertahanan yang terkait dengan
penelitian terapan dan pengembangan eksperimental
Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa administrasi umum dari kementerian pertahanan, lih. 91111 
- jasa yang terkait dengan bantuan militer asing, lih. 91230 
- jasa administrasi yang berkaitan dengan pengadilan militer, lih. 91270 
- jasa pendidikan yang disediakan oleh militer, perguruan tinggi sekolah dan
akademi, lih.yang sesuai kategori 92 
- jasa rumah sakit militer, lih. 9311

91240 Jasa pertahanan militer 75221.01, 75222.01,

75222.02, 75223.01,

75223.02, 7522.01,

75224.02

9125 Jasa pertahanan sipil

84221

84222

84223

84224

8422

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi, operasional dan penunjang yang berkaitan dengan jasa
pertahanan sipil 
- jasa penunjang yang terkait dengan penyusunan rencana kontingensi untuk
menangani kondisi darurat nasional
- pelatihan tanggap/kesiapsiagaan darurat yang melibatkan lembaga sipil dan
masyarakat umum

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa polisi dan pemadam kebakaran, lih. 91260

91250 Jasa pertahanan sipil 75221.01, 75222.01,

75222.02, 75223.01,

75223.02, 7522.01,

75224.02, 75232.01
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9126 Jasa polisi dan pemadam kebakaran

84231

84234

8423

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi dan operasional yang disediakan oleh pasukan polisi
reguler dan tambahan yang dibiayai oleh otoritas publik, ditambah polisi
pelabuhan, polisi perbatasan, penjaga pantai dan polisi khusus lainnya 
- jasa polisi terkait dengan peraturan lalu lintas, registrasi orang asing,
pengoperasian laboratorium polisi dan pemeliharaan catatan polisi 
- jasa administrasi dan operasional yang berhubungan dengan pemadam dan
pencegahan kebakaran oleh brigade reguler dan tambahan yang dibiayai oleh
otoritas publik 
- penanggulangan banjir dan bencana alam lainnya 
- penjaga pantai dan penyelamatan di perairan terbuka dan pegunungan 
- jasa perlindungan sipil yang disediakan oleh pasukan tentara atau polisi 
- jasa pemadam kebakaran di laut

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pertahanan sipil, lih. 91250

91260 Jasa polisi dan pemadam kebakaran 75231.01, 75231.02

9127 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan pengadilan hukum

842338423

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan pengadilan hukum perdata dan
pidana, pengadilan militer dan sistem peradilan 
- jasa representasi hukum dan konsultasi atas nama pemerintah atau atas
nama orang lain ketika disediakan oleh pemerintah 
- jasa administrasi umum yang berkaitan dengan hukuman dan penafsiran
hukum, termasuk arbitrasi tuntutan perdata 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang terkait dengan saran dan perwakilan dalam kasus perdata, pidana
dan lainnya, lih. 8211, 8212

91270 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan pengadilan hukum 75233.01

9128 Jasa administrasi yang berhubungan dengan penahanan dan rehabilitasi pelaku tindak kejahatan

842338423

Subkelas ini meliputi: 

91280 Jasa administrasi yang berhubungan dengan penahanan dan rehabilitasi

pelaku tindak kejahatan

75233.01
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- jasa pemasyarakatan umum 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan perbaikan
- jasa yang terkait dengan pengoperasian penjara dan tempat lain untuk
penahanan dan rehabilitasi pelaku tindak kejahatan/kriminal, seperti rumah
penjara, panti sosial, reformatories dan rumah sakit jiwa 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pendidikan yang diberikan oleh sekolah penjara, lih. 92 
- jasa rumah sakit di penjara, lih. 9311

9129 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan urusan keselamatan dan tatanan masyarakat

84232

84234

8423

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan administrasi secara
keseluruhan, regulasi dan penunjang dari kegiatan untuk promosi keamanan
dan ketertiban masyarakat dan yang terkait kebijakan pengembangan secara
menyeluruh 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan penyediaan perlengkapan untuk
darurat yang digunakan pada masa tanggap bencana dan jasa sosialisasi
informasi untuk urusan yang disebutkan di atas 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pertahanan sipil, lih. 91250

91290 Jasa administrasi umum yang berhubungan dengan urusan keselamatan

dan tatanan masyarakat

75233.01

913 Jasa administrasi yang berhubungan dengan skema jaminan sosial wajib

9131 Jasa administrasi yang berhubungan dengan skema manfaat atas penyakit, persalinan atau cacat tubuh sementara

843008430

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi dan operasional yang terkait dengan jaminan sosial, yang
melibatkan penyediaan jaminan atau manfaat atas hilangnya pendapatan
karena sakit, melahirkan atau cacat sementara 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan kesehatan, lih. 91122

91310 Jasa administrasi yang berhubungan dengan skema manfaat atas

penyakit, persalinan atau cacat tubuh sementara

75300.01
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9132 Jasa administrasi yang berhubungan dengan skema pensiun pegawai negeri;  skema manfaat usia lanjut, kecacatan atau ahli waris

selain pegawai negeri

843008430

Subkelas ini meliputi: 
- jasa administrasi umum yang terkait dengan perencanan pensiunan pegawai
pemerintah dan jaminan atau manfaat karena usia lanjut, kecacatan atau ahli
warisnya selain pegawai negeri 
- jasa administrasi dan operasional yang berkaitan dengan perencanaan
jaminan pensiunan dan cacat bagi pegawai pemerintah dan ahli warisnya,
termasuk perencanaan bantuan sosial pemerintah mengkompensasi kerugian
permanen atas pendapatan karena cacat sebagian atau penuh

91320 Jasa administrasi yang berhubungan dengan skema pensiun pegawai

negeri;  skema manfaat usia lanjut, kecacatan atau ahli waris selain

pegawai negeri

75300.02

9133 Jasa administrasi yang berhubungan dengan pemberian pesangon (dana kompensasi) untuk pemberhentian pekerja

843008430

Subkelas ini meliputi: 
- pelayanan administrasi, operasional dan dukungan publik yang terkait
dengan perencanaan kompensasi pengangguran. Termasuk pembayaran di
bawah asuransi sosial atau perencanaan pemerintah lainnya bagi individu
untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan karena pengangguran 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kesejahteraan, lih. 93530

91330 Jasa administrasi yang berhubungan dengan pemberian pesangon (dana

kompensasi) untuk pemberhentian pekerja

75300.03

9134 Jasa administrasi yang berhubungan dengan program tunjangan untuk keluarga dan anak

843008430

Subkelas ini meliputi: 
- pelayanan administrasi, operasional dan dukungan publik yang terkait
dengan bantuan pendapatan bagi rumah tangga dan keluarga dengan anak
tanggungan 
- jasa administrasi yang terkait dengan pembayaran untuk keluarga dengan
anak-anak tangungan yang dijadikan atau tidak dijadikan penerima
pendapatan sebagai bagian dari rumah tangga 
- pelayanan administrasi yang terkait dengan pembayaran untuk rumah

91340 Jasa administrasi yang berhubungan dengan program tunjangan untuk

keluarga dan anak

75300.04
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tangga pada basis per-anak, terlepas dari besarnya kebutuhan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa jaminan persalinan, lih. 91310
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92 Jasa pendidikan

921 Jasa pendidikan pra-Sekolah Dasar

9210 Jasa pendidikan pra-Sekolah Dasar

85601

85602

85603

85604

8510

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan biasanya disediakan oleh sekolah anak-anak, taman
kanak-kanak, pra-sekolah, pusat pendidikan anak usia dini, pusat pendidikan
bayi atau bagian khusus yang berada di bawah sekolan primer. Pendidikan
anak usia dini (ISCED Tingkat 0) didefinisikan sebagai tahap awal
pengawasan terorganisir yang dirancang  terutama untuk memperkenalkan
anak-anak kecil kepada sejenis lingkungan sekolah, yaitu, untuk menyediakan
jembatan antara rumah dan suasana berbasis sekolah. 

Subkelas ini juga mencakup: 
- jasa yang terkait dengan penyediaan program pendidikan khusus pada
tingkat pendidikan tersebut 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- kegiatan kemah (day camps) untuk anak-anak, lih. 63130 
- jasa perawatan harian untuk anak-anak, lih. 93510

92100 Jasa pendidikan pra-Sekolah Dasar 80111.01, 80111.02,

80121.01, 80121.02

922 Jasa pendidikan Sekolah Dasar (SD)

9220 Jasa pendidikan Sekolah Dasar (SD)

85111

85121

8510

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan yang disediakan pada  Level ISCED 1 yang mencakup
program yang dirancang untuk memberikan pendidikan dasar awal bagi para
siswa seperti membaca, menulis dan matematika bersamaan dengan
pemahaman dasar mata pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu alam,
ilmu pengetahuan sosial, seni dan musik 

Subkelas ini juga mencakup: 
- jasa yang terkait dengan penyediaan program pendidikan khusus pada
tingkat pendidikan tersebut
- jasa yang terkait dengan penyediaan program pengentasan buta aksara

92200 Jasa pendidikan Sekolah Dasar (SD) 80112.01, 80112.02,

80121.01, 80121.02,

80122.01, 80122.02
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untuk orang dewasa pada tingkat pendidikan tersebut

923 Jasa pendidikan Sekolah Menengah

Kelompok ini mencakup: 
- jasa pendidikan untuk program sekunder yang meningkatkan keahlian siswa ketika berpindah dari satu level pendidikan ke level pendidikan berikutnya.
Program ini dapat bersifat umum atau teknis / kejuruan sesuai dengan definisi berikut: 
* program umum: Meliputi pendidikan yang tidak dirancang secara eksplisit mempersiapkan peserta dari kelas tertentu untuk masuk ke dunia pekerjaan atau
bisnis atau untuk masuk ke kejuruan lebih lanjut atau program pendidikan teknis. 
* teknis / Kejuruan: Meliputi pendidikan yang mempersiapkan peserta untuk masuk langsung, tanpa pelatihan lebih lanjut, ke dalam pekerjaan tertentu.
Keberhasilan menyelesaikan program tersebut mengarah ke kualifikasi pasar tenaga kerja kejuruan yang relevan

9231 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), umum

85112

85122

8521

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan pada Level 2 ISCED yang secara umum bertujuan
menyediakan penyelesaian keterampilan dasar dan pengetahuan tingkat
dasar, meskipun pengajarannya dilakukan untuk beberapa materi yang
difokuskan, sering mempekerjakan lebih banyak guru khusus yang mengajar
di kelas dalam bidang spesialisasinya masing-masing. Jasa ini meliputi
pendidikan yang tidak dirancang secara eksplisit mempersiapkan peserta
pada kelas tertentu untuk masuk ke dunia pekerjaan atau bisnis atau untuk
masuk ke pendidikan kejuruan atau program teknis lebih lanjut. 

Subkelas ini juga mencakup: 
- jasa yang terkait dengan penyediaan program pendidikan khusus pada
tingkat pendidikan tersebut
- jasa yang terkait dengan penyediaan program pengentasan buta aksara
untuk orang dewasa pada tingkat pendidikan tersebut

92310 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), umum 80113.01, 80113.02,

80123.01, 80123.02

9232 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), teknik dan kejuruan

85112

85122

8522

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan pada Level 2 ISCED yang secara umum bertujuan
menyediakan penyelesaian keterampilan dasar dan pengetahuan tingkat
dasar, meskipun pengajarannya dilakukan untuk beberapa materi yang
difokuskan, sering mempekerjakan lebih banyak guru khusus yang mengajar
di kelas dalam bidang spesialisasinya masing-masing. Jasa ini mencakup

92320 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), teknik dan kejuruan 80113.01, 80113.02,

80123.01, 80123.02
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pendidikan yang mempersiapkan peserta untuk langsung masuk, tanpa
pelatihan lebih lanjut, ke pekerjaan yang spesifik. Keberhasilan
menyelesaikan program tersebut mengarah ke kualifikasi pasar tenaga kerja
kejuruan yang relevan. 

Subkelas ini juga mencakup: 
- jasa yang terkait dengan penyediaan program pendidikan khusus pada
tingkat pendidikan tersebut

9233 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), umum

85210

85220

8521

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan untuk program (ISCED Level 3), dengan tingkat spesialisasi
yang lebih tinggi dan dengan guru yang lebih berkualitas dan khusus dalam
mata pelajarannys dibandingkan dengan Level 2. Sering terdapat perbedaan
jurusan dan jenis program yang disediakan pada tingkat ini. Umumnya,
penyelesaian pendidikan Level 3 adalah persyaratan minimum untuk masuk
ke program pendidikan tersier. Jasa dalam  subkelas ini  meliputi pendidikan
yang tidak dirancang eksplisit untuk mempersiapkan peserta pada kelas
tertentu untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan atau bisnis atau untuk masuk
ke program kejuruan atau pendidikan teknis lanjut

92330 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), umum 80211.01, 80211.02,

80221.01

9234 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), teknik dan kejuruan

85230

85240

8522

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan untuk program (ISCED Level 3), dengan tingkat spesialisasi
yang lebih tinggi dan dengan guru yang lebih berkualitas dan khusus dalam
mata pelajarannya dibandingkan dengan Level 2. Sering terdapat perbedaan
dan jenis program yang disediakan pada level ini. Umumnya, penyelesaian
pendidikan Level 3 adalah persyaratan minimum untuk masuk ke program
pendidikan tersier. Jasa dalam pendidikan meliputi subkelas yang
mempersiapkan peserta untuk langsung masuk, tanpa pelatihan lebih lanjut,
ke dalam pekerjaan tertentu. Keberhasilan menyelesaikan program tersebut
mengarah ke kualifikasi pasar tenaga kerja kejuruan yang relevan

92340 Jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), teknik dan kejuruan 80212.01, 80222.01

924 Jasa pendidikan pasca-pendidikan menengah non tersier
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9241 Jasa pendidikan pasca-pendidikan menengah non tersier, umum (DI/DII/DIII/DIV)

85312

85322

8530

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan untuk program (ISCED Level 4) yang, sementara diikuti oleh
siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, siswa tidak
dapat dianggap mengikuti pendidikan tersier karena kebijakan isi program ini
tidak signifikan lebih maju daripada program pendidikan sekunder tingkat
atas. Jasa pendidikan berisi program kejuruan jangka pendek yang
mengarahkan siswa ke pasar tenaga kerja atau program dengan latar
belakang instruksi teoritis yang cukup besar dan khusus dirancang untuk
mempersiapkan siswa masuk ke pendidikan tersier dalam kasus di mana
sebelumnya siswa mengikuti kurikulum (Di Tingkat 3 di atas) yang tidak
memberikan unsur yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti program
pendidikan tersier. Jasa dalam  subkelas  meliputi pendidikan yang tidak
dirancang eksplisit untuk mempersiapkan peserta pada kelas tertentu untuk
masuk ke dalam dunia pekerjaan atau bisnis atau untuk masuk ke program
kejuruan atau pendidikan teknis lanjut

92410 Jasa pendidikan pasca-pendidikan menengah non tersier, umum

(DI/DII/DIII/DIV)

80312.01, 80312.02,

80312.03, 80312.04,

80312.05, 80312.06,

80312.07, 80312.08,

80312.09, 80312.10,

80312.11, 80321.01,

80321.02, 80322.01,

80322.02, 80322.03,

80322.04, 80322.05,

80322.06, 80322.07,

80322.08, 80322.09,

80322.10, 80322.11,

80322.12, 80910.01,

80921.01, 80922.01,

80923.01, 80929.01

9242 Jasa pendidikan pasca-pendidikan menengah non tersier, teknik dan kejuruan (DI/DII/DIII/DIV)

85312

85322

8530

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan untuk program (ISCED Level 4) yang, sementara diikuti oleh
siwsa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, siswa  tidak
dapat dianggap mengikuti pendidikan tersier karena kebijakan isi program ini
tidak signifikan lebih maju daripada program pendidikan sekunder tingkat
atas. Jasa pendidikan berisi program kejuruan jangka pendek yang
mengarahkan siswa ke pasar tenaga kerja atau program dengan latar
belakang instruksi teoritis yang cukup besar dan khusus dirancang untuk
mempersiapkan siswa masuk ke pendidikan tersier dalam kasus di mana
sebelumnya siswa mengikuti kurikulum (Di Level 3 di atas) yang tidak
memberikan unsur yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti program
pendidikan tersier. Jasa dalam subkelas meliputi pendidikan yang
mempersiapkan peserta untuk langsung masuk, tanpa pelatihan lebih lanjut,
ke dalam pekerjaan tertentu. Keberhasilan menyelesaikan program tersebut

92420 Jasa pendidikan pasca-pendidikan menengah non tersier, teknik dan

kejuruan (DI/DII/DIII/DIV)

80312.05, 80312.07,

80312.10, 80312.11,

80321.01, 80321.02,

80322.03, 80322.05,

80322.07, 80910.01,

80921.01, 80922.01,

80923.01, 80929.01
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mengarah ke kualifikasi pasar tenaga kerja kejuruan yang relevan

925 Jasa pendidikan tersier

9251 Jasa pendidikan tersier tingkat pertama (S1)

85311

85321

8530

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan untuk mendapatkan gelar universitas atau setara. Jasa
pendidikan tersebut ditawarkan di universitas, perguruan tinggi dan lembaga
sejenis pendidikan tinggi

92510 Jasa pendidikan tersier tingkat pertama (S1) 80311.01

9252 Jasa pendidikan tersier tingkat kedua (S2/S3)

85311

85321

8530

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pendidikan untuk program tersier yang mengarah langsung ke
kualifikasi penelitian, seperti doctoral

92520 Jasa pendidikan tersier tingkat kedua (S2/S3) 80311.02, 80311.03

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

9291 Jasa pendidikan dan kursus/pelatihan lainnya

854208542

Subkelas ini meliputi: 
- pelatihan piano dan musik lainnya 
- pelatihan seni 
- pelatihan tari dan studio tari 
- pelatihan seni kecuali akademik 
- pelatihan fotografi 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pelatihan formal yang tersebut di atas yang mengarah ke ijazah atau gelar
profesional, lih. 925

92911 Jasa pendidikan kebudayaan -

854108541

Subkelas ini mencakup jasa pelatihan olahraga oleh kamp olahraga dan
sekolah atau instruktur olahraga profesional, guru atau pelatih untuk kelompok
individu. Tidak termasuk  jasa  yang disediakan oleh sekolah akademik,
perguruan tinggi dan universitas. 

92912 Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi -
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Subkelas ini meliputi: 
- pelatihan olahraga (baseball, bola basket, kriket, sepak bola, hoki, tenis,
figur skating, dll) 
- pelatihan olahraga di kamp 
- pelatihan  senam 
- pelatihan  pengemudi
- pelatihan  renang 
- pelatihan  seni bela diri 
- pelatihan  permainan kartu (seperti bridge) 
- pelatihan  yoga 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- kamp rekreasi atau liburan yang mencakup pelatihan atau instruktur
olahraga, lih. 63130 
- pelatihan olahraga dan rekreasi insidental yang diadakan di sekolah
akademik, perguruan tinggi sekolah atau universitas, lih. 921-925

85430

85491

85492

85493

85494

85495

85496

85497

85498

85499

8549

Subkelas ini meliputi: 
- pelatihan untuk lisensi mengemudi mobil, bus, truk dan sepeda motor 
- pelatihan untuk sertifikat dan lisensi kapal terbang 
- jasa pelatihan komputer 
- jasa pelatihan manajemen 
- jasa yang diberikan oleh kamp musik, kamp ilmu, kamp komputer dan kamp
instruksional lainnya , kecuali untuk olahraga 
- jasa pendidikan ytdl

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang terkait dengan program pengentasan buta aksara untuk orang
dewasa, lih. 92200, 92310 
- jasa pendidikan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan sistem
pendidikan reguler, lih. 924, 925 
- jasa pendidikan budaya lain selain akademik, lih. 92911 
- jasa pendidikan yang diberikan oleh instruktur, pelatih, dll, sebagai bagian
dari kegiatan olahraga, lih. 92912

92919 Jasa pendidikan dan kursus/pelatihan lainnya, ytdl -
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9292 Jasa penunjang pendidikan

855008550

Subkelas ini meliputi: 
- jasa bukan pelatihan yang menunjang proses atau sistem pendidikan,
seperti: 
  * konsultasi pendidikan 
  * Jasa bimbingan konseling pendidikan 
  * jasa evaluasi pengujian pendidikan 
  * jasa pengujian pendidikan 
  * pengelolaan program pertukaran pelajar

92920 Jasa penunjang pendidikan -
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93 Jasa kesehatan masyarakat dan organisasi sosial kemanusiaan

931 Jasa kesehatan masyarakat

9311 Jasa pasien rawat inap

Kelas ini meliputi: 
- jasa yang diberikan oleh rumah sakit untuk pasien yang dirawat

86101

86102

86103

86104

86109

8610

Subkelas ini meliputi: 
- jasa bedah yang dilakukan di bawah arahan dokter medis untuk pasien
rawat inap, yang bertujuan untuk menyembuhkan, memulihkan dan / atau
menjaga kesehatan pasien 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang diberikan oleh klinik rawat jalan di rumah sakit, lih. 93121, 93122 
- jasa kedokteran gigi, lih. 93123

93111 Jasa operasi untuk pasien rawat inap 85111.01, 85113.01

86101

86102

86103

86104

86109

8610

Subkelas ini meliputi: 
- jasa ginekologi dan obstetri yang diberikan di bawah arahan dokter medis
untuk pasien rawat inap, bertujuan menyembuhkan, memulihkan dan / atau
menjaga kesehatan pasien 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa konsultasi ginekologi kebidanan untuk pasien rawat jalan, lih. 93122 
- jasa untuk melahirkan dengan praktisi yang berkualitas selain dokter medis,
lih. 93191

93112 Jasa kandungan dan kebidanan untuk pasien rawat inap 85111.01, 85113.01

86101

86102

86103

86104

86109

8610

Subkelas ini meliputi: 
- jasa psikiatri yang dilakukan di bawah arahan dokter medis untuk pasien
rawat inap, yang bertujuan menyembuhkan, memulihkan dan / atau menjaga
kesehatan pasien 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa konsultasi dalam psikiatri untuk pasien rawat jalan, lih. 93122

93113 Jasa psikiater untuk pasien rawat inap 85111.01, 85113.01
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86101

86102

86103

86104

86109

8610

Subkelas ini meliputi: 
- jasa rumah sakit lain yang dilakukan di bawah arahan dokter medis untuk
pasien rawat inap, yang bertujuan menyembuhkan, memulihkan dan / atau
menjaga kesehatan pasien. Layanan ini terdiri dari medis, farmasi dan
paramedis, pelayanan rehabilitasi, pelayanan keperawatan dan laboratorium
dan layanan teknis, termasuk layanan radiologi dan anaesthesiological, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang diberikan oleh klinik rawat jalan di rumah sakit, lih. 93121, 93122 
- jasa kedokteran gigi, lih. 93123 
- jasa fisioterapi yang disediakan oleh praktisi berkualifikasi selain dokter
medis, lih. 93193 
- jasa ambulan, lih. 93194

93119 Jasa perawatan lainnya untuk pasien rawat inap 85111.01, 85113.01

9312 Jasa dokter dan dokter gigi

862018620

Subkelas ini meliputi: 
- jasa dokter umum yang terdiri dari diagnosis, pencegahan dan pengobatan
oleh dokter pengobatan penyakit fisik dan / atau mental, seperti: 
  * konsultasi 
  * check-up fisik, dll

Jasa ini tidak terbatas pada kondisi tertentu atau khusus, penyakit luar atau
anatomi. Jasa ini dapat diberikan dalam praktek dokter umum dan juga
disampaikan oleh klinik rawat jalan, di rumah, di perusahaan, sekolah dll atau
melalui telepon, internet atau lainnya. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang diberikan oleh rumah sakit sampai pasien di rumah, lih. 9311

93121 Jasa dokter umum 85112.01, 85119.01,

85121.01, 85121.02,

85121.03, 85121.04

862028620

Subkelas ini meliputi: 
- jasa konsultansi di bidang pediatri, ginekologi kebidanan, neurologi dan
psikiatri, dan berbagai jasa medis 
- jasa konsultasi bedah 
- jasa pengobatan di klinik pasien rawat jalan, seperti dialisis, kemoterapi,

93122 Jasa dokter spesialis 85122.01
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terapi insulin, pengobatan pernafasan, pengobatan radiasi dan sejenisnya 
- analisis dan interpretasi gambar medis (x-ray, electrocardiograms,
endoscopies dan sejenisnya) 

Jasa ini dapat diberikan dalam praktek praktisi khusus dan klinik pasien rawat
jalan, di rumah, di perusahaan, sekolah dll atau melalui telepon, internet atau
lainnya. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa yang diberikan oleh rumah sakit sampai pasien di rumah, lih. 9311 
- jasa melahirkan dengan praktisi yang berkualitas selain dokter medis, lih.
93191 
- jasa laboratorium medis, lih. 93195

862038620

Subkelas ini meliputi: 
- jasa ortodontik, misalnya pengobatan gigi menonjol, crossbite, overbite, dll,
termasuk operasi gigi ketika diberikan di rumah sakit untuk pasien rawat inap 
- jasa di bidang bedah mulut 
- jasa khusus kedokteran gigi lainnya, misalnya di bidang periodontik,
paedodontics, endodontik  dan rekonstruksi 
- jasa diagnosis dan pengobatan penyakit yang menggangu pasien atau
kelainan dalam rongga mulut, dan jasa yang ditujukan untuk pencegahan
penyakit gigi 

Jasa ini dapat disediakan di klinik kesehatan, seperti yang berada di sekolah,
perusahaan, panti jompo dll, seperti  di kamar konsultasi tersendiri. Jasa ini
mencakup jasa di bidang kedokteran gigi umum, seperti pemeriksaan gigi
rutin, perawatan, pengobatan karies gigi, dll

93123 Jasa dokter gigi 85112.01, 85123.01

9319 Jasa kesehatan masyarakat lainnya

869018690

Subkelas ini meliputi: 
- jasa seperti pemeriksan selama kehamilan dan persalinan 
- pemeriksaan ibu setelah melahirkan 
Jasa ini disediakan oleh praktisi yang berkualitas, selain dokter medis. 

93191 Jasa persalinan dan jasa ybdi 85191.01, 85191.02
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Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa ginekologi dan obstetri yang disediakan oleh rumah sakit  sampai
pasien di rumah , lih. 93112 
- jasa konsultasi ginekologi kebidanan untuk pasien rawat jalan, lih. 93122

869018690

Subkelas ini meliputi: 
- jasa di bidang perawatan, pemberian saran dan upaya pencegahan untuk
pasien di rumah, penyediaan perawatan maternitas, kebersihan anak-anak, dll

Jasa ini disediakan oleh praktisi yang berkualitas, selain dokter medis

93192 Jasa perawat 85191.01, 85191.02

869018690

Subkelas ini meliputi: 
- jasa di bidang  fisioterapi, ergotherapy, terapi pekerjaan  dll 
Jasa ini disediakan oleh praktisi yang berkualitas, selain dokter medis

93193 Jasa fisioterapi 85191.02

869048690

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang berhubungan dengan pengangkutan pasien dengan ambulan,
dengan atau tanpa peralatan resusitasi atau tenaga medis

93194 Jasa ambulan -

869038690

Subkelas ini meliputi: 
- jasa analisis dan pengujian yang disediakan oleh laboratorium medis 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa laboratorium medis untuk hewan peliharaan, lih. 83510 
- jasa laboratorium medis untuk ternak, lih. 83520

93195 Jasa laboratorium medis 85193.01, 85193.02

869038690

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pencitraan diagnostic (diagnostic-imaging) tanpa analisis atau
interpretasi, misalnya x-ray, USG, magnetik resonance imaging (MRI), dll

93196 Jasa pencitraan diagnostik (diagnostic-imaging) 85193.01

869038690

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh bank darah, sperma, jaringan embrio, dan

93197 Jasa bank darah, sperma dan organ tubuh 85193.01, 85193.02
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transplantasi organ, termasuk menyimpan dan katalogisasi spesimen yang
tersedia, pencocokan spesimen yang mendonor dan dan calon penerima yang
potensial dll

86901

86902

8690

Subkelas ini meliputi: 
- jasa kesehatan masyarakat paramedis  ytdl, seperti akupunktur, aroma
terapi, terapi wicara, homeopati, terapi nutrisi dll 

Jasa ini disediakan oleh praktisi yang berkualitas, selain dokter medis

93199 Jasa kesehatan masyarakat lainnya ytdl 85191.02, 85192.01

932 Jasa rawat inap/panti untuk lanjut usia dan orang cacat

9321 Jasa rawat inap/panti kesehatan selain rumah sakit

871008710

Subkelas ini meliputi: 
- jasa  gabungan akomodasi dan medis yang diberikan tanpa pengawasan
dokter medis di tempat

93210 Jasa rawat inap/panti kesehatan selain rumah sakit 85112.02, 85114.01,

85114.02

9322 Jasa rawat inap/panti untuk lanjut usia dan orang cacat

87301

87302

8730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perawatan round-the-clock  oleh institusi rawat inap untuk lanjut usia
atau panti lanjut usia

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa gabungan  akomodasi dan medis, di bawah arahan dokter medis, lih.
9311 
- jasa  gabungan akomodasi dan pelayanan medis, tanpa pengawasan oleh
seorang dokter medis, lih. 93210

93221 Jasa rawat inap/panti untuk lanjut usia 85311.01, 85312.01

873098730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perawatan round-the-clock oleh  institusi rawat inap untuk anak-anak
dengan keterbelakangan fisik atau intelektual, termasuk anak-anak yang
memiliki kekurangan dalam penglihatan, pendengaran atau berbicara 

Subkelas ini tidak termasuk: 

93222 Jasa rawat inap/panti untuk orang cacat yang masih muda -

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009360

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

- jasa pendidikan, lih. 92 
- jasa gabungan akomodasi dan medis, di bawah arahan dokter medis, lih.
9311 
- jasa  gabungan akomodasi gabungan dan medis, tanpa pengawasan oleh
seorang dokter medis, lih. 93210

873098730

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perawatan round-the-clock oleh  institusi rawat inap untuk  orang
dewasa dengan keterbelakangan fisik atau intelektual, termasuk orang yang
memiliki kekurangan dalam penglihatan, pendengaran atau berbicara 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pendidikan, lih. 92 
- jasa  gabungan akomodasi dan medis, di bawah arahan dokter medis, lih.
9311 
- jasa  gabungan akomodasi dan medis, tanpa pengawasan oleh seorang
dokter medis, lih. 93210

93223 Jasa rawat inap/panti untuk lanjut usia yang cacat -

933 Jasa sosial lainnya dengan akomodasi

9330 Jasa sosial lainnya dengan akomodasi

872008720

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang diberikan kepada anak-anak dengan fasilitas untuk pengobatan
kecanduan alkohol atau narkoba, panti penyembuh kejiwaan dan gangguan
emosional, fasilitas retardasi atau panti kesehatan mental

93301 Jasa rawat inap/panti untuk anak yang menderita keterbelakangan

mental, penyakit jiwa atau penyalahgunaan obat

-

87901

87902

87909

8790

Subkelas ini meliputi: 
- jasa rawat inap/panti yang memberikan bantuan sosial dimana melibatkan
jasa perawatan round-the-clock untuk anak-anak dan remaja, misalnya, jasa
sosial yang diberikan oleh panti asuhan, rumah untuk anak-anak yang
membutuhkan perlindungan, rumah untuk anak-anak dengan gangguan
emosional, rumah pengasuhan remaja dll

93302 Jasa sosial lainnya dengan akomodasi untuk anak-anak 85313.01, 85314.01,

85319.01
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872008720

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang diberikan kepada orang dewasa dengan fasilitas untuk
pengobatan kecanduan alkohol atau narkoba, panti penyembuh kejiwaan dan
gangguan emosional, fasilitas retardasi atau panti kesehatan mental

93303 Jasa rawat inap/panti untuk orang dewasa yang menderita

keterbelakangan mental, penyakit jiwa atau penyalahgunaan obat

85319.01

879098790

Subkelas ini meliputi: 
- jasa  tempat rawat inap/panti yang memberikan bantuan social dimana
melibatkan jasa perawatan round-the-clock untuk orang dewasa, misalnya
jasa sosial yang disediakan oleh rumah untuk ibu tunggal 
- jasa rehabilitasi sosial lainnya

93304 Jasa sosial lainnya dengan akomodasi untuk orang dewasa 85319.01

934 Jasa sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan orang cacat

9341 Jasa rehabilitasi bimbingan kejuruan

88101

88102

8810

Subkelas ini meliputi: 
- jasa rehabilitasi bimbingan kejuruan (vokasional) bagi para penyandang
cacat, dimana komponen bantuan sosial yang lebih dominan

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa rehabilitasibimbingan kejuruan ( vokasional) dimana komponen
pendidikan lebih dominan, lih. 92

93411 Jasa rehabilitasi bimbingan kejuruan untuk orang cacat 85319.01, 85321.04,

85322.03

88901

88902

8890

Subkelas ini meliputi: 
- jasa rehabilitasi bimbingan kejuruan (vokasional) bagi pengangguran,
dimana komponen bantuan sosial yang lebih dominan 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa rehabilitasi bimbingan kejuruan (vokasional) dimana komponen
pendidikan yang lebih dominan, lih. 92

93412 Jasa rehabilitasi bimbingan kejuruan untuk pengangguran 85319.01, 85321.04,

85322.03

9349 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan orang cacat

88101

88102

8810

Subkelas ini meliputi: 

93491 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi untuk lanjut usia 85311.01, 85312.01,

85319.01
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- jasa kunjungan dan bantuan untuk lanjut usia

88101

88102

8810

Subkelas ini meliputi: 
- jasa sosial tanpa akomodasi, seperti penyediaan penampungan siang hari
dan taman bermain yang terkait dengan pengajaran untuk anak-anak dan
remaja yang cacat

93492 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi untuk anak cacat 85319.01

88101

88102

8810

Subkelas ini meliputi: 
- jasa kunjungan dan bantuan bagi orang dewasa penyandang cacat

93493 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi untuk orang dewasa cacat 85319.01

935 Jasa sosial tanpa akomodasi lainnya

9351 Jasa penitipan anak

88901

88902

8890

Subkelas ini meliputi: 
- penyediaan penampungan di siang hari dan taman bermain yang terkait
dengan pengajaran bagi anak-anak kecil (jasa penitipan harian) di sekolah
taman kanak-kanak

Subkelas ini tidak termasuk: 
- kamp harian untuk anak-anak, lih. 63130

93510 Jasa penitipan anak 85321.01, 85321.06,

85322.01, 85322.04

9352 Jasa pengarahan dan konseling yang berhubungan dengan anak-anak, ytdl

88901

88902

8890

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengarahan dan konseling ytdl bagi individu dan keluarga, umumnya
orang tua, di rumahnya atau di tempat lain 

Jasa tersebut berhubungan dengan perilaku, dan masalah lain yang berkaitan
dengan anak-anak, misalnya, masalah ketidakharmonisan (brokenhome),
masalah sekolah, masalah perkembangan, pencegahan kekerasan terhadap
anak, jasa krisis intervensi, jasa adopsi, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pengarahan dan konseling yang berhubungan dengan pendidikan bagi

93520 Jasa pengarahan dan konseling yang berhubungan dengan anak-anak,

ytdl

85321.02, 85322.02
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anak-anak, lih. 92920

9353 Jasa kesejahteraan tanpa akomodasi

88901

88902

8890

Subkelas ini meliputi: 
- jasa kesejahteraan yang tidak mencakup jasa akomodasi, seperti: 
  * jasa penentuan kelayakan dalam hubungannya dengan bantuan
kesejahteraan, sewa tempat tinggal dan kupon makanan
  * jasa konseling anggaran rumah tangga 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa administrasi umum  yang berkaitan dengan perencanaan jaminan
kesejahteraan, lih. 91330

93530 Jasa kesejahteraan tanpa akomodasi 85321.02, 85322.02

9359 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi ytdl

88901

88902

8890

Subkelas ini meliputi: 
- jasa sosial lainnya yang tidak termasuk jasa akomodasi, seperti: 
  * jasa bimbingan pernikahan 
  * jasa bimbingan yang diberikan kepada orang dengan pembebasan
bersyarat atau masa percobaan 
  * jasa bantuan sosial untuk korban bencana, pengungsi dan imigran,
termasuk jasa penampungan sementara

93590 Jasa sosial lainnya tanpa akomodasi ytdl 85321.02, 85321.03,

85322.02, 85321.03,

85321.05, 85322.02,

85322.04
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94 Jasa pengumpulan, pengolahan dan pembuangan limbah air dan sampah/limbah serta jasa perlindungan lingkungan lainnya

941 Jasa pengelolaan limbah air serta pembersihan tangki septik

9411 Jasa pengelolaan limbah air

370003700

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pembuangan limbah air yang biasanya menggunakan peralatan seperti
pipa pembuangan, selokan atau saluran 
- jasa pengolahan limbah air menggunakan pengenceran, penyaringan
(screening dan filtering), sedimentasi, pengendapan/hujan kimia, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pengumpulan atau pemurnian air, lih. 18000 
- konstruksi, perbaikan dan perubahan pipa selokan dan pipa saluran
pembuangan, lih. 54241, 54251 
- distribusi air melalui saluran milik sendiri, lih. 69210 
- distribusi air melalui saluran atas dasar balas jasa atau kontrak, lih. 86330

94110 Jasa pengelolaan limbah air 90002.02

9412 Jasa pengosongan dan pembersihan tangki septik

370003700

Subkelas ini meliputi: 
- pengosongan dan pembersihan perigi jamban (cesspools) dan tangki septik
- servis toilet kimia

94120 Jasa pengosongan dan pembersihan tangki septik 90002.02

942 Jasa pengumpulan sampah/limbah

9421 Jasa pengumpulan sampah/limbah berbahaya

381203812

Subkelas ini meliputi: 
- pengumpulan sampah/limbah yang khusus dirancang untuk pengumpulan: 
  * sampah/limbah patologis seperti sampah/limbah anatomi, sampah/limbah
non anatomi, sampah/limbah tajam, seperti jarum suntik dan pisau bedah 
  * sampah/limbah penularan biologis lainnya dari rumah sakit, praktek dokter,
praktik dokter gigi, laboratorium medis 
  * sampah/limbah biologis berbahaya lainnya dari lokasi bukan tempat tinggal
lainnya

94211 Jasa pengumpulan sampah/limbah medis berbahaya dan sampah/limbah

biologis berbahaya lainnya

90001.01, 90002.01
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381203812

Subkelas ini meliputi: 
- pengumpulan sampah/limbah dari lokasi industri yang khusus dirancang
untuk pengumpulan: 
  * sampah/limbah berbahaya (kecuali medis dan biologi) termasuk bahan
yang mungkin berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan dan
membutuhkan teknik penanganan khusus yang ditentukan oleh
undang-undang atau peraturan

94212 Jasa pengumpulan sampah/limbah industri berbahaya (kecuali

sampah/limbah medis dan biologis berbahaya lainnya)

90001.01, 90002.01

381203812

Subkelas ini meliputi: 
- pengumpulan sampah/limbah dari lokasi bukan industri khusus dirancang
untuk pengumpulan: 
  * sampah/limbah berbahaya termasuk bahan yang mungkin berbahaya bagi
kesehatan manusia atau lingkungan dan membutuhkan teknik penanganan
khusus yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan

94219 Jasa pengumpulan sampah/limbah berbahaya lainnya 90001.01, 90002.01

9422 Jasa pengumpulan zat tidak berbahaya yang dapat didaur ulang

381103811

Subkelas ini meliputi: 
- pengumpulan sampah/limbah yang khusus dirancang untuk pengumpulan
bahan daur ulang yang tidak berbahaya: 
  * baik sampah/limbah yang terpisah (presorted) atau bercampur,  seperti
kardus, plastik kertas, kaca, aluminium, baja dan sampah/limbah organik dari
lokasi tempat tinggal, termasuk pengumpulan di tepi jalan, pemulung atau
pengumpul dengan jadwal

94221 Jasa pengumpulan zat tidak berbahaya rumah tangga yang dapat didaur

ulang

90001.01, 90002.01

381103811

Subkelas ini meliputi: 
- pengumpulan sampah/limbah yang khusus dirancang untuk pengumpulan
bahan daur ulang tidak berbahaya: 
  * baik sampah/limbah yang terpisah (presorted) atau bercampur, seperti
kardus, plastik kertas, kaca, aluminium, baja, dan daur ulang dari bahan di
lokasi bukan tempat tinggal, pada jadwal

94229 Jasa pengumpulan zat tidak berbahaya lainnya yang dapat didaur ulang 90001.01, 90002.01
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9423 Jasa pengumpulan sampah/limbah umum

381103811

Subkelas ini meliputi: 
- pengumpulan limbah umum, sampah dan bahan campur aduk dari lokasi
tempat tinggal, termasuk pengumpulan di tepi jalan, pengumpulan dari
belakang rumah atau pengumpulan otomatis dengan jadwal

94231 Jasa pengumpulan sampah/limbah umum rumah tangga 90001.01, 90002.01

381103811

Subkelas ini meliputi: 
- pengumpulan limbah umum, sampah dan bahan campur aduk dari lokasi
bukan tempat tinggal, pada jadwal

94239 Jasa pengumpulan sampah/limbah umum lainnya 90001.01, 90002.01

943 Jasa pengolahan dan pembuangan sampah/limbah

9431 Jasa penyiapan, penggabungan dan penyimpanan sampah/limbah

381203812

Subkelas ini meliputi: 
- penggabungan, penyimpanan sementara, dan penyiapan sampah/limbah
berbahaya 
- penggabungan dan penyiapan sampah/limbah berbahaya untuk diangkut ke
fasilitas lain untuk proses lebih lanjut
- jasa pusat drop-off, stasiun transfer dan stasiun kontainer

94311 Jasa penyiapan, penggabungan dan penyimpanan sampah/limbah yang

mengandung zat berbahaya

-

38301

38302

38303

3830

Subkelas ini meliputi: 
- pemotongan kapal
- pembongkaran rongsokan, seperti mobil, komputer dll, dalam rangka untuk
mendapatkan bahan secara terpisah yang dapat diperbaiki

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pembongkaran rongsokan, seperti mobil dll, untuk mendapatkan barang
yang dapat dijual kembali, lih. pembagian yang sesuai di subkelas 61 atau 62

94312 Jasa pemotongan kapal dan pembongkaran rongsokan -

381103811

Subkelas ini meliputi: 
- penggabungan, penyimpanan sementara dan penyiapan bahan daur ulang

94313 Jasa penyiapan, penggabungan dan penyimpanan zat tidak berbahaya

yang dapat didaur ulang

-
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tidak berbahaya
- jasa fasilitas pengangkutan bahan daur ulang tidak berbahaya 
- perbaikan dan penyiapan bahan daur ulang tidak berbahaya, seperti
pengeluaran, pembersihan, penyortiran, penurunan volume dan penyiapan
sejenis dan penggabungan bahan daur ulang, untuk diangkut ke fasilitas yang
tepat untuk proses bahan daur ulang

381103811

Subkelas ini meliputi: 
- penggabungan, penyimpanan sementara dan penyiapan sampah/limbah
tidak berbahaya
- jasa fasilitas pengiriman/pengangkutan sampah/limbah tidak berbahaya
- penggabungan dan penyiapan sampah/limbah tidak berbahaya untuk
diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah/limbah yang tepat

94319 Jasa penyiapan, penggabungan dan penyimpanan sampah/limbah yang

tidak berbahaya lainnya

-

9432 Jasa pengolahan dan pembuangan sampah/limbah yang mengandung zat berbahaya

382203822

Subkelas ini meliputi: 
- pengolahan untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengubah
sampah/limbah berbahaya 
Meliputi proses biologi, kimia, dan / atau prosedur fisik atau pembakaran
(insinerasi). Prosedur ini dapat menghasilkan sisa yang dibuang atau materi
recovery (pemulihan) dari bahan daur ulang

94321 Jasa pengolahan sampah/limbah yang mengandung zat berbahaya -

382203822

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pembuangan untuk sampah/limbah berbahaya di fasilitas yang
memenuhi standar hukum untuk pembuangan sampah/limbah berbahaya,
seperti di fasilitas atau lahan penampungan yang terkontrol

94322 Jasa pembuangan sampah/limbah yang mengandung zat berbahaya -

9433 Jasa pengolahan dan pembuangan sampah/limbah yang tidak berbahaya

382113821

Subkelas ini meliputi: 
- pembuangan sampah/limbah tidak berbahaya pada atau di tempat
pembuangan akhir (TPA) yang memenuhi kriteria khusus TPA yang sehat dan
bersih yang telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan, yaitu

94331 Jasa tempat pembuangan akhir (TPA) tersanitasi, untuk sampah/limbah

tidak berbahaya

-
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dirancang untuk mencegah kebocoran dll

382113821

Subkelas ini meliputi: 
- pembuangan sampah/limbah tidak berbahaya atau di tempat pembuangan
akhir (TPA) lainnya selain TPA tersanitasi

94332 Jasa tempat pembuangan akhir (TPA) lainnya, untuk sampah/limbah

tidak berbahaya

-

382113821

Subkelas ini meliputi: 
- pembakaran sampah/limbah tidak berbahaya di fasilitas yang memenuhi
standar dan persyaratan hukum untuk pembakaran limbah tidak berbahaya

94333 Pembakaran sampah/limbah yang tidak berbahaya -

38211

38212

3821

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pembuangan sampah/limbah  tidak berbahaya lainnya, seperti: 
  * jasa reduksi kimia atau biologis limbah pertanian dan jasa pengolahan
sejenis

94339 Jasa pengolahan dan pembuangan lainnya untuk sampah/limbah yang

tidak berbahaya

-

944 Jasa remediasi

Kelompok ini mencakup jasa remediasi (perbaikan), yaitu jasa yang terkait dengan efek kontaminasi yang disebabkan oleh beroperasinya sebuah fasilitas
atau oleh kecelakaan. Jasa ini bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah kontaminasi pada air, tanah atau udara dan harus dilakukan di tempat
terjadinya kontaminasi.

9441 Jasa remediasi dan pembersihan tempat atau lokasi

390003900

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terkait dalam pelaksanaan rencana yang telah disetujui untuk
remediasi udara di suatu tempat atau lokasi yang terkontaminasi dan
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan

94411 Jasa remediadi dan pembersihan udara di suatu tempat atau lokasi 90002.04

390003900

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terkait dalam pelaksanaan rencana yang telah disetujui untuk
remediasi air permukaan  di suatu tempat atau lokasi yang terkontaminasi dan
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan

94412 Jasa remediasi dan pembersihan air permukaan di suatu tempat atau

lokasi

90002.04
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390003900

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terkait dalam pelaksanaan rencana yang telah disetujui untuk
remediasi tanah dan air tanah  di suatu tempat atau lokasi yang
terkontaminasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
undang-undang atau peraturan

94413 Jasa remediasi dan pembersihan tanah dan air tanah di suatu tempat

atau lokasi

90002.04

9442 Jasa pembatasan, pengendalian dan pengawasan serta jasa remediasi tempat atau lokasi lainnya ytdl

390003900

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang terkait dalam pencegahan pertambahan atau perluasan
kontaminasi di suatu tempat atau lokasi 
- pencegahan pencemaran yang tidak terkendali dari suatu tempat atau lokasi
- pengawasan tempat atau lokasi pencemaran untuk menentukan efektivitas
kegiatan remediasi 
- pengendalian akses ke tempat atau lokasi yang terkontaminasi 
- jasa remediasi tempat dan lokasi lainnya, ytdl

94420 Jasa pembatasan, pengendalian dan pengawasan serta jasa remediasi

tempat atau lokasi lainnya ytdl

90002.03

9443 Jasa remediasi gedung

390003900

Subkelas ini meliputi: 
- pengembangan dan pelaksanaan rencana remediasi yang menghilangkan,
menghancurkan, mencegah  atau mengurangi kontaminan di gedung, seperti
asbes, timbal, radon dll

94430 Jasa remediasi gedung 90002.04

9449 Jasa remediasi lainnya, ytdl

390003900

Subkelas ini meliputi: 
- jasa tanggap darurat untuk lingkungan
- jasa remediasi lainnya, ytdl

94490 Jasa remediasi lainnya, ytdl 90002.99

945 Jasa sanitasi dan jasa sejenisnya

9451 Jasa penyapuan dan pembersihan salju

812908129

Subkelas ini meliputi: 

94510 Jasa penyapuan dan pembersihan salju 90002.99
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- jasa penyapuan dan pembersihan jalan
- pemberian pasir halus dan garam pada jalan 
- penghancuran dan pembersihan salju
- jasa penyapuan dan pembersihan salju pada landasan pacu
- jasa pembersih debu (vacuum) pada landasan pacu

9459 Jasa sanitasi lainnya

812908129

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pembersihan pantai 
- jasa pembersihan sumbatan saluran

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa desinfeksi dan pemusnahan untuk bangunan dan struktur bukan
pertanian lainnya, lih. 85310 
- jasa pengendalian hama pertanian, lih. 86119

94590 Jasa sanitasi lainnya 90002.99

949 Jasa perlindungan lingkungan lainnya ytdl

9490 Jasa perlindungan lingkungan lainnya ytdl

390003900

Subkelas ini meliputi: 
- jasa  pengawasan,   pengendalian dan penilaian kerusakan  acidifying
deposition (yaitu, hujan asam) 
- jasa perlindungan lingkungan lain ytdl

94900 Jasa perlindungan lingkungan lainnya ytdl -
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95 Jasa keanggotaan organisasi

Divisi ini meliputi jasa yang berhubungan dengan: 
- pengaturan dan promosi kegiatan keagamaan 
- advokasi penyebab permasalahan sosial dan politik 
- promosi dan pembelaan kepentingan anggota organisasi 

Divisi ini tidak termasuk: 
- jasa akomodasi yang disediakan oleh organisasi tersebut, kecuali disebutkan pada kelompok 631 
- jasa pendidikan yang diberikan oleh organisasi tersebut, lih. 92 
- jasa kesehatan dan sosial yang diberikan oleh organisasi tersebut, lih. 93 
- jasa budaya, rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh organisasi tersebut, lih. 96

951 Jasa yang disediakan oleh organisasi bisnis, organisasi pengusaha dan organisasi profesional

9511 Jasa yang disediakan oleh organisasi bisnis dan organisasi pengusaha

941109411

Subkelas ini meliputi: 
- jasa representasi, negosiasi, penyebaran informasi, dan jasa sejenis yang
disediakan oleh organisasi keanggotaan bisnis dan pengusaha yang memiliki
kepentingan dalam pembangunan dan kesejahteraan bisnis atau
perdagangan secara umum atau bidang tertentu, termasuk kamar dagang 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa PR (public relation) yang diberikan oleh pihak lain atas nama asosiasi,
lih. 83121

95110 Jasa yang disediakan oleh organisasi bisnis dan organisasi pengusaha 91110.01, 91110.02

9512 Jasa yang disediakan oleh organisasi profesional

94121

94122

9412

Subkelas ini meliputi: 
- jasa representasi, negosiasi, penyebaran informasi, dan jasa sejenis yang
disediakan oleh organisasi profesional, yang memiliki kepentingan dalam
disiplin ilmu atau praktek bidang teknis profesional secara umum atau bidang
tertentu

95120 Jasa yang disediakan oleh organisasi profesional 91121.01, 91122.01

952 Jasa yang disediakan oleh serikat pekerja

9520 Jasa yang disediakan oleh serikat pekerja

942009420

Subkelas ini meliputi: 

95200 Jasa yang disediakan oleh serikat pekerja 91200.01
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- jasa representasi, negosiasi, dan penyebaran informasi untuk memberikan
pandangan kepada anggota mengenai situasi kerja dan jasa organisasi untuk
aksi bersama, yang disediakan oleh asosiasi yang beranggotakan pekerja

959 Jasa yang disediakan oleh organisasi  keanggotaan lainnya

9591 Jasa keagamaan

949109491

Subkelas ini meliputi: 
- jasa ibadah, pelatihan dan studi agama
- jasa keagamaan khusus seperti jasa pernikahan, missa dan doa untuk orang
meninggal, pembaptisan, dll 
- jasa retret yang disediakan oleh rumah tarekat keagamaan 
- jasa misionaris

95910 Jasa keagamaan 91910.01, 91910.02,

91910.03, 91910.04,

91910.05

9592 Jasa yang disediakan oleh organisasi politik

949209492

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penyebaran informasi, hubungan masyarakat, penggalangan dana dan
jasa sejenisnya yang disediakan oleh partai politik dan organisasi sejenis,
terlibat dalam menempatkan anggota atau simpatisan dari partai politik di
kantor politik

95920 Jasa yang disediakan oleh organisasi politik 91920.01

9599 Jasa yang disediakan oleh organisasi keanggotaan lainnya, ytdl

949909499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh organisasi keanggotaan yang bertujuan
memajukan hak asasi manusia, seperti inisiatif warga negara atau gerakan
protes, dengan cara penyebaran informasi, pengaruh politik, penggalangan
dana dll

95991 Jasa yang disediakan oleh organisasi hak azasi manusia 91990.02

949909499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh organisasi keanggotaan untuk perlindungan
lingkungan, dengan cara penyebaran informasi, pengaruh politik,
penggalangan dana dll, seperti organisasi lingkungan, organisasi konservasi
atau organisasi alam liar

95992 Jasa yang disediakan oleh perkumpulan advokasi lingkungan 91990.02
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949909499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh asosiasi untuk perlindungan dan memajukan
kelompok khusus, seperti  kelompok cacat, minoritas dan etnis melalui
pendidikan masyarakat, pengaruh politik, dukungan dari   masyarakat  serta
kegiatan dan fasilitas dan sosial, dll

95993 Jasa advokasi kelompok khusus lainnya 91990.02

949909499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa lain yang disediakan oleh organisasi keanggotaan untuk tujuan
memajukan kehidupan masyarakat melalui pendidikan masyarakat, pengaruh
politik, dll 
- jasa yang disediakan oleh asosiasi pejuang, termasuk asosiasi veteran
perang 
- jasa lain yang disediakan oleh organisasi dalam mendukung  kegiatan dan
fasilitas masyarakat, sosial dan pendidikan

95994 Jasa penunjang fasilitas umum dan perbaikan masyarakat lainnya 91990.02

949909499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan asosiasi anak muda dan anak-anak 
- jasa yang disediakan oleh asosiasi, klub dan persaudaraan
mahasiswa/pelajar  
- jasa yang disediakan oleh asosiasi, seperti pramuka, dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa akomodasi asrama dan persaudaraan mahasiswa/ pelajar, lih. 63210

95995 Jasa yang disediakan oleh organisasi pemuda 91990.02

949909499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa untuk memberikan dana bantuan oleh organisasi keanggotaan atau
yayasan, biasanya untuk mendanai kegiatan pendidikan, penelitian atau
kepentingan umum atau masalah sosial

Subkelas ini tidak termasuk: 
- pemberian kredit, lih. 7113

95996 Jasa pemberian dana bantuan 91990.02

949909499

Subkelas ini meliputi: 

95997 Asosiasi kebudayaan dan pariwisata (selain olahraga dan ketangkasan) 91990.02
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- asosiasi untuk memajukan kegiatan budaya atau rekreasi atau hobi (selain
olahraga atau ketangkasan), misalnya, puisi, sastra dan klub buku, klub
sejarah, klub berkebun, klub film dan foto, klub musik dan seni, klub kerajinan
dan kolektor, klub sosial, klub karnaval dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa organisasi artistik profesional, lih. 962 
- jasa klub olahraga, lih. 96512

949909499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh asosiasi konsumen 
- jasa yang disediakan oleh asosiasi otomotif 
- jasa yang disediakan oleh asosiasi untuk tujuan perkenalan sosial, seperti
klub rotary, dll

95998 Organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya 91990.01, 91990.02

949909499

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh asosiasi pemilik rumah dan penyewa (selain
advokasi) 
- jasa yang disediakan oleh keanggotaan organisasi ytdl

95999 Jasa yang disediakan oleh keanggotaan organisasi lainnya, ytdl 91990.02
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96 Jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga

961 Jasa audiovisual dan jasa ybdi

9611 Jasa perekaman suara

592015920

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang diberikan dalam proses mengkonversi suara, kata-kata, dan musik
ke bentuk penyimpanan fisik secara permanen menggunakan peralatan teknis
khusus dari sebuah studio rekaman suara 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- reproduksi rekaman audio, atas dasar balas jasa atau kontrak, lih. 89123 
- rekaman langsung yang dilakukan di luar studio, seperti di ruang konser,
stadion, panggung terbuka, atau pusat konferensi, lih. 96112 
- penyediaan studio rekaman suara atau peralatan rekaman suara di mana
klien menyediakan teknisi dan operator utama peralatan, lih. 73129

96111 Jasa perekaman suara 92142.02

592015920

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perekaman dilakukan di lokasi secara langsung, untuk acara umum,
seperti konferensi, seminar, rapat, atau konser, dll 
- rekaman siaran langsung  radio yang dilakukan dalam sebuah studio
rekaman suara 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa rekaman suara dilakukan di studio, lih. 96111

96112 Jasa perekaman langsung 92142.02

592015920

Subkelas ini meliputi: 
- rekaman suara, kata-kata dan musik original dikonversi ke bentuk digital
atau analog

96113 Perekaman suara orisinal 92142.02

9612 Jasa produksi gambar bergerak, video tape, program televisi dan radio

59111

59112

60201

60202

5911

6020Subkelas ini meliputi: 
- produksi dan realisasi gambar bergerak termasuk film kartun animasi yang
terutama dirancang untuk pertunjukaan di bioskop 
- produksi dan realisasi semua jenis gambar bergerak (misalnya serial,

96121 Jasa produksi gambar bergerak, video tape dan program televisi 92131.03
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telefilms, termasuk animasi kartun) yang terutama dirancang untuk
pertunjukkan di televisi 
- produksi dan realisasi gambar bergerak promosi atau iklan 
- produksi program televisi, baik langsung atau rekaman

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa produksi film gambar tidak bergerak dan dan film slide, lih. 8381

59201

60101

60102

5920

6010Subkelas ini meliputi: 
- produksi program radio, baik langsung atau rekaman

96122 Jasa produksi program radio 92131.04, 92132.02,

92141.01

59111

59112

59201

5911

5920Subkelas ini meliputi: 
- gambar bergerak, video, program  televisi dan radio  dengan hak cipta yang
diproduksi tanpa kontrak penjualan langsung (yaitu dengan semua hak
properti yang menyertainya) 
Produk orisinal ini diproduksi untuk dijual yang secara implisit atau eksplisit
dilindungi oleh hak cipta. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- produksi gambar bergerak,  program televisi dan radio di bawah kontrak
untuk pihak lain, lih. 96121, 96122

96123 Gambar bergerak, video tape, program televisi dan radio orisinal 92131.03, 92132.02

9613 Jasa pasca produksi audiovisual

Kelas ini meliputi: 
- penyediaan jasa gambar komputerisasi dan elektronik dan jasa pengolahan suara dalam karya audiovisual (diproduksi dalam film, video,
atau media digital, dll), seperti editing, transfer, perbaikan warna, restorasi digital, efek visual, animasi, konversi format, pengkompresan dan
pengkodean digital, captioning, titling, subtitling, jasa desain dan editing suara

59121

59122

5912

Subkelas ini meliputi: 
- pengorganisasian dan pengaturan aspek visual dan audio dari sebuah karya
audiovisual (diproduksi di film, video, media digital, dll) dengan menganalisis,
mengevaluasi, dan memilih adegan dalam hal kontinuitas cerita dan nilai
dramatis dan hiburan, dengan menggunakan peralatan seperti viewer,
proyektor, dan  teknik  dan perangkat digital editing video 

96131 Jasa editing audiovisual 92111.06, 92112.06
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- penggabungan stok pengambilan gambar terpilih dari perpustakaan film dan
video ke dalam film atau video

59121

59122

5912

Subkelas ini meliputi: 
- jasa transfer, yaitu mentransfer sebuah karya audiovisual (dihasilkan dalam
film gambar bergerak, video, media digital, dll) dari satu bentuk ke bentuk
yang lain dengan tujuan menyesuaikan produksi ke bentuk yang dipilih untuk
karakteristik pertunjukkan atau pemeliharaan (misalnya, menciptakan master
cadangan atau salinan, karena orisinal bisa menjadi rusak). Contohnya
termasuk transfer film ke tape, tape ke film, media digital ke film, media digital
ke tape, diapose ke video, foto ke video, dll 
- jasa duplikasi dan penyalinan untuk karya audiovisual, kecuali film, yaitu
menciptakan reproduksi besar dan kecil dari karya audiovisual (video, media
digital, dll) untuk berbagai penggunaan. 
Reproduksi dapat diproduksi dalam berbagai bentuk, termasuk VHS, DVD,
streaming video, dll

96132 Jasa transfer dan penggandaan master 92111.06, 92112.06

59121

59122

5912

Subkelas ini meliputi: 
- jasa koreksi warna, yaitu menambahkan, memodifikasi, atau menghilangkan
warna dari karya audiovisual (diproduksi dalam film, video, atau media digital,
dll) secara elektronik, menggunakan teknik digital 
- jasa restorasi digital untuk karya audiovisual, yaitu penghapusan goresan
dari karya audiovisual (diproduksi dalam film, video, atau media digital, dll)
dengan menggunakan teknik digital untuk mendapatkan film yang siap untuk
masuk ke dalam proses transfer

96133 Jasa koreksi warna dan restorasi digital 92111.06, 92112.06

59121

59122

5912

Subkelas ini meliputi: 
- memperkenalkan visual  efek untuk karya audiovisual (diproduksi dalam film,
video, atau media digital, dll) dengan menerapkan teknologi fotografi atau
digital pada sebuah karya setelah fotografi pokok atau pengambilan gambar
utama telah dilakukan, seperti miniatur, efek optik dan digital,  matte paintings,
pencetakan ganda, pemudaran, dan vignetting

96134 Jasa visual efek 92111.06, 92112.06

59121

59122

5912

Subkelas ini meliputi: 

96135 Jasa animasi 92111.06, 92112.06
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- penciptaan gambar, desain abstrak, dan komposisi original yang sejenis
dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk: 
  * komputerisasi animasi 
  * animasi pengurutan gambar  
  * claymation (animasi dari tokoh dan benda yang dibuat dengan tanah liat)

59121

59122

5912

Subkelas ini meliputi: 
- jasa captioning untuk karya audiovisual, yaitu menambahkan teks pada
karya audiovisual (diproduksi dalam film, video, atau media digital, dll),
menggunakan sistem generator karakter atau generasi data captioning,
termasuk: 
  * jasa captioning terbuka, yang membuat teks selalu terlihat di layar 
  * jasa captioning tertutup, yang membuat teks dibuat terlihat di layar pada
pilihan pengguna 
- jasa titling untuk karya audiovisual, yaitu menambahkan unsur-unsur penata
letak dan grafis yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan meningkatkan
karya audiovisual (film, video, atau media digital, dll) melalui teks, termasuk
judul awal, kredit, dan kata-kata 
- jasa subtitling untuk karya audiovisual, yaitu memasukkan teks di layar yang
menerjemahkan dialog dan judul karya audiovisual original (diproduksi dalam
film, video, atau media digital, dll) ke bahasa negara yang menjadi tempat film
atau video tersebut dipertunjukkan

96136 Jasa captioning, titling dan subtitling 92111.06, 92112.06

592015920

Subkelas ini meliputi: 
- penciptaan, penambahan dan perekaman elemen suara (dialog, musik,
suara dan keheningan) dari sebuah karya audiovisual (diproduksi dalam film,
video, media digital dll) untuk sebuah soundtrack yang mensinkronisasikan
audio dengan bagian dari karya visual: 
  * penyusunan, perekaman, mixing, dan pengintegrasian musik original dan
suara ke dalam soundtrack pada sebuah karya audiovisual 
  * perekaman musik yang diberi batas waktu dan urutan pada sebuah karya
audiovisual 
  * pencampuran dan perekaman musik dan suara berlisensi dan yang berasal
dari klien untuk diintegrasikan ke dalam soundtrack sebuah karya audiovisual 
  * pengintegrasian musik dan suara berlisensi dan yang berasal dari klien ke

96137 Jasa desain dan editing suara -
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dalam soundtrack sebuah karya audiovisual dan sinkronisasi elemen suara
dengan unsur-unsur dari karya visual 
- jasa lisensi dan / atau agen untuk lisensi musik dan suara yang terintegrasi
dengan jasa mixing atau integrasi

59121

59122

5912

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pasca produksi lainnya untuk karya audiovisual (diproduksi dalam film,
video, media digital dll), termasuk jasa konversi bentuk, jasa kompresi dll

96139 Jasa pasca produksi audiovisual lainnya 92111.06, 92112.06

9614 Jasa distribusi gambar bergerak, video tape dan program televisi

59131

59132

5913

Subkelas ini meliputi: 
- distribusi karya audiovisual, termasuk pemberian izin untuk pertunjukkan,
penyiaran dan penyewaan karya audiovisual yang secara implisit atau
eksplisit dilindungi oleh hak cipta yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemberi
lisensi, biasanya ditujukan untuk bioskop, televisi, pasar home video dll,
seperti: 
   * pertunjukkan langsung atau film animasi 
   * video 
   * media digital, dll 
- jasa manajemen untuk hak gambar bergerak/film 

Produk ini ditransaksikan antara distributor dan exhiibitor, jaringan televisi,
stasiun televisi, toko penyewaan video dll 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa perizinan (oleh pemegang hak cipta) atas hak untuk mereproduksi,
mendistribusikan atau menggabungkan audiovisual orisinal, lih. 73320

96140 Jasa distribusi gambar bergerak, video tape dan program televisi 92120.02

9615 Jasa proyeksi gambar bergerak

591405914

Subkelas ini meliputi: 
- jasa proyeksi gambar bergerak, video dan sejenisnya (analog atau digital) di
bioskop, di udara terbuka atau di klub film, di kamar layar pribadi atau fasilitas
proyeksi lain

96150 Jasa proyeksi gambar bergerak 92111.01, 92111.02,

92111.03, 92112.01,

92112.02, 92112.03,

92120.01, 92141.01
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962 Jasa pertunjukan kesenian dan hiburan langsung lainnya dan promosi

9621 Jasa promosi dan pengelolaan pertunjukan kesenian

900049000

Subkelas ini meliputi: 
- jasa promosi dan pengelolaan untuk: 
  *  pertunjukan teater, opera, balet, musik dan konser 
  * pertunjukan "sound and light" 
  * pertunjukkan boneka 
  * kembang api 
  * pertunjukan sirkus

96210 Jasa promosi dan pengelolaan pertunjukan kesenian 92111.04, 92111.05,

92112.04, 92112.05

9622 Jasa produksi dan pertunjukan kesenian

900019000

Subkelas ini meliputi: 
- jasa produksi dan pengelolaan  untuk: 
  * pertunjukan teater, opera, balet, musik dan konser 
  * pertunjukkan boneka 
  * pertunjukan sirkus 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa produksi dan pertunjukan untuk pertunjukan "sound and light" atau
kembang api, lih. 96990

96220 Jasa produksi dan pertunjukan kesenian 63450.01, 92141.02,

92141.03, 92142.01

9623 Jasa operasional fasilitas untuk kegiatan acara kesenian

90001

91025

91029

9000

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengoperasian gedung konser, teater, gedung opera, ruang musik,
termasuk jasa tiket 
-  jasa pengoperasian pusat serbaguna dan fasilitas yang sejenis dengan
dominasi budaya 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengoperasian arena dan stadion yang digunakan untuk berbagai
tujuan, lih. 96520

96230 Jasa operasional fasilitas untuk kegiatan acara kesenian 63450.01

9629 Jasa pertunjukan kesenian dan hiburan lainnya
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90009

90003

9000

Subkelas ini meliputi: 
- jasa manajemen untuk hak atas  seni, sastra, karya musik, kecuali
sinematografi dan karya audiovisual 
- jasa tambahan untuk hiburan ytdl, seperti: 
  *  pengoperasian  dekor dan latar belakang 
  * pengoperasian peralatan pencahayaan dan suara untuk pertunjukan seni 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa agen seni atau pelaku seni teater, lih. 85999

96290 Jasa pertunjukan kesenian dan hiburan lainnya 63450.01, 92142.06,

92143.01, 92143.02,

92143.03, 92190.01

963 Jasa seniman pertunjukan dan seniman lainnya

9631 Jasa seniman pertunjukan

900029000

Subkelas ini meliputi: 
- Jasa aktor, pembaca, penyanyi, musisi, penari, peran pengganti, host /
presenter televisi dan seniman pertunjukan lainnya 
- Jasa model independen

96310 Jasa seniman pertunjukan 92142.03

9632 Jasa penulis, komposer, pemahat dan seniman lain kecuali seniman pertunjukan

90002

90005

9000

Subkelas ini meliputi: 
- jasa penulis, komposer, pemahat 
- jasa perancang  panggung, perancang set, perancang pencahayaan,
perancang kostum 
- jasa restorasi karya seni

96320 Jasa penulis, komposer, pemahat dan seniman lain kecuali seniman

pertunjukan

92142.03

9633 Karya orisinal penulis, komposer, dan seniman lain kecuali seniman pertunjukan, pelukis dan pemahat

90002

90005

9000

Subkelas ini meliputi: 
- karya orisinal dari: 
  * penulis, naskah buku 
  * komposer, yaitu nilai original dari musik, tidak menguasai hak cipta
produksi rekaman 

96330 Karya orisinal penulis, komposer, dan seniman lain kecuali seniman

pertunjukan, pelukis dan pemahat

92142.03

Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009382

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

  * seniman lain selain artis, pelukis dan pematung 
Penciptaan karya orisinal dilakukan atas usaha sendiri, yaitu produksi tersebut
ditujukan untuk dijual baik tanpa kontrak atau pembeli yang dikenal
sebelumnya. 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- karya orisinal pelukis dan pematung, lih. 38961

964 Jasa museum dan pelestarian peninggalan sejarah dan alam

9641 Jasa museum dan pelestarian tempat serta bangunan bersejarah

91021

91022

9102

Subkelas ini meliputi: 
- jasa memamerkan semua jenis koleksi (seni, ilmu pengetahuan dan
teknologi, sejarah) 
- jasa pengelolaan dan konservasi untuk koleksi tersebut
- pengelolaam pameran keliling untuk koleksi tersebut

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penjualan dan pameran yang disediakan oleh galeri seni komersial, lih.
62299
 - jasa tempat dan bangunan bersejarah, lih. 96412 
-  jasa kebun raya dan kebun binatang , lih. 96421

96411 Jasa museum kecuali tempat dan bangunan bersejarah 92321.01, 92322.01

91023

91024

9102

Subkelas ini meliputi:
 - pengoperasian tempat/situs, monumen dan bangunan sejarah, termasuk
jasa akses dan kunjungan 
- jasa pelestarian tempat/situs, monumen dan bangunan sejarah

96412 Jasa pelestarian tempat dan bangunan bersejarah 92323.01, 92324.01

9642 Jasa kebun raya, kebun binatang dan cagar alam

910319103

Subkelas ini meliputi:
 - pengoperasian kebun raya dan binatang, termasuk jasa akses dan
kunjungan 
 - jasa konservasi dan pemeliharaan  kebun raya dan binatang 

Subkelas ini tidak termasuk: 

96421 Jasa kebun raya dan kebun binatang 92331.01
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- jasa cagar alam, lih. 96422

91032

91033

91034

91035

91036

91037

91039

9103

Subkelas ini meliputi:
 - pengoperasian taman nasional, taman dan cagar alam dan jasa suaka
margasatwa, termasuk jasa pengawasan, akses dan kunjungan 
 - jasa konservasi dan pemeliharaan taman nasional, taman dan cagar alam
dan jasa suaka margasatwa

96422 Jasa cagar alam termasuk jasa suaka margasatwa 92332.01, 92333.01,

92334.01, 92335.01,

92335.02, 92335.03,

92336.01, 92339.01

965 Jasa olahraga dan olahraga rekreasi

9651 Jasa promosi dan pengelolaan kegiatan olahraga dan olahraga rekreasi

931919319

Subkelas ini meliputi:
 - jasa yang disediakan oleh produsen atau promotor dari acara olahraga,
dengan atau tanpa fasilitas

96511 Jasa promosi kegiatan olahraga dan olahraga rekreasi 92419.03

93121

93122

93123

93124

93125

93126

93127

93128

93129

9312

Subkelas ini meliputi: 
- organisasi dan manajemen kegiatan olahraga dengan klub olahraga
menawarkan kesempatan untuk berolahraga, misalnya, klub sepak bola, klub
bowling, klub renang, klub golf, klub tinju, klub binaraga, klub olahraga musim
dingin, klub catur, klub trek dan lapangan, dll

96512 Jasa perkumpulan olahraga -

9652 Jasa operasional fasilitas olahraga dan olahraga rekreasi

93111

93112

93113

93114

93115

93116

9311

Subkelas ini meliputi: 
- pengoperasian dan akses untuk olahraga indoor dan outdoor dan fasilitas
olahraga rekreasi, seperti stadion, arena, rinks, kolam renang, lapangan
olahraga, trek, lapangan golf, gang bowling, lapangan tenis, dll 
- jasa akademi berkuda 

96520 Jasa operasional fasilitas olahraga dan olahraga rekreasi 92411.01, 92411.02,

92412.01, 92412.02,

92413.01, 92413.02,

92414.01, 92414.02,

92419.01, 92424.01
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93117

93118

93119Subkelas ini tidak termasuk: 
 - jasa manajemen properti bukan tempat tinggal atas dasar balas jasa atau
kontrak, lih. 72212

9659 Jasa olahraga dan olahraga rekreasi lainnya

93193

93199

9319

Subkelas ini meliputi:
 - jasa skydiving 
 - jasa hang-gliding (gantole) 
 - jasa scuba-diving

96590 Jasa olahraga dan olahraga rekreasi lainnya 92419.02

966 Jasa atlet dan jasa ybdi

9661 Jasa atlet

931929319

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan olahragawan dan atlet atas nama sendiri (individual
own account)

96610 Jasa atlet -

9662 Jasa penunjang yang berhubungan dengan olahraga dan rekreasi

93199

93194

93192

9319

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh wasit dan pengatur waktu olahraga 
- jasa pemandu gunung 
- jasa pemandu berburu 
- jasa pemandu memancing 
- jasa yang terkait dengan pelatihan olahraga dan hiburan untuk hewan 
- jasa olahraga dan rekreasi lainnya, ytdl 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan untuk peralatan olahraga, lih. 73240
- jasa pemandu wisata, lih. 85550

96620 Jasa penunjang yang berhubungan dengan olahraga dan rekreasi -

969 Jasa hiburan dan rekreasi lainnya
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9691 Jasa taman hiburan dan atraksi sejenisnya

932109321

Subkelas ini meliputi:
 - jasa taman hiburan
 - jasa atraksi dan pekan raya/pasar malam
 - pengoperasian kereta api untuk wisata

96910 Jasa taman hiburan dan atraksi sejenisnya 92331.02

9692 Jasa perjudian dan pertaruhan

920009200

Subkelas ini meliputi: 
- jasa perjudian on-line

96921 Jasa perjudian online -

920009200

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengaturan dan penjualan lotere, lottos (sejenis undian), taruhan 
- jasa kasino dan rumah perjudian 
- jasa mesin program judi

96929 Jasa perjudian dan pertaruhan lainnya -

9693 Jasa mesin hiburan yang menggunakan koin

932939329

Subkelas ini meliputi:
 - jasa mesin hiburan yang dioperasikan dengan koin, seperti: 
   * permainan sepak bola meja
   * permainan hoki udara
   * permainan pinball
   * permainan video games
 - jasa permainan rekreasi dan petualangan yang dioperasikan dengan koin:
   * wahana anak-anak yang dioperasikan koin 

Subkelas ini tidak termasuk:
 - penyewaan tempat untuk pihak lain untuk menempatkan wahana atau
mesin permainan, lih. 72112
 - menyediakan wahana, permainan dan atraksi yang menjadi bagian dari
sebuah gedung atau taman hiburan, lih. 96910
 - perjudian menggunakan mesin judi elektronik dan mekanik, seperti mesin
jackpot dan terminal video lotre, lih. 96929

96930 Jasa mesin hiburan yang menggunakan koin -
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9699 Jasa rekreasi dan hiburan lainnya ytdl

93299

93291

93292

93221

93222

93223

93229

93231

93232

93233

93239

93241

93242

93243

93249

9329

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengoperasian dan akses ke ballroom, ruang dansa dan fasilitas
rekreasi lainnya 
- pengoperasian bukit ski
- jasa taman dan pantai  rekreasi 
- jasa produksi dan pertunjukan untuk: 
  * pertunjukan "sound  and light" 
  * kembang api 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa manajemen properti bukan tempat tinggal atas dasar balas jasa atau
kontrak, lih. 72212
 - jasa agen  artistik dan pelaku teater, lih. 85999 
 - jasa casting gambar bergerak/film, televisi, teater dan lainnya, lih. 85999
 - jasa pengoperasian dan akses ke fasilitas olahraga dan olahraga rekreasi,
lih. 96520

96990 Jasa rekreasi dan hiburan lainnya ytdl 70310.01, 70320.01,

92142.04, 92331.03,

92421.01, 92422.01,

92423.01, 92425.01,

92425.02, 92429.01,

92431.01, 92432.01,

92433.01, 92434.01,

92439.01
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97 Jasa lainnya

971 Jasa pencucian, pembersihan dan pewarnaan

9711 Jasa loundry dengan koin

962009601

Subkelas ini meliputi:
 - jasa pembersihan tekstil dengan mesin yang dioperasikan sendiri dengan
koin

97110 Jasa loundry dengan koin 93010.01, 93010.02,

93010.05

9712 Jasa dry-cleaning (termasuk jasa pembersihan produk kulit berbulu)

962009601

Subkelas ini meliputi: 
- jasa dry-cleaning pakaian dan tekstil lainnya, barang dari kulit dan kulit
berbulu

97120 Jasa dry-cleaning (termasuk jasa pembersihan produk kulit berbulu) 93010.01, 93010.02,

93010.05

9713 Jasa pembersihan barang tekstil lainnya

962009601

Subkelas ini meliputi:
 - pencucian, pembersihan dan dan penyetrikaan pakaian dan tekstil untuk
perusahaan dan firma
 -  pencucian, pembersihan dan dan penyetrikaan untuk depot laundry
 -  pencucian, pembersihan dan dan penyetrikaan untuk rumah tangga
 - pembersihan tekstil, furnitur dan karpet di tempat pelanggan 
 - pembersihan karpet, kain pelapis, hiasan dinding, dll
 - penyewaan seragam kerja dll, termasuk pembersihan pada jadwal rutin 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa penyewaan pakaian, lih. 73260
- Jasa pembersih kering, lih. 97120

97130 Jasa pembersihan barang tekstil lainnya 93010.01, 93010.02,

93010.05

9714 Jasa pengepresan pakaian dan barang tekstil

962009601

Subkelas ini meliputi:
 - jasa pengepresan pakaian dan barang tekstil lainnya

97140 Jasa pengepresan pakaian dan barang tekstil 93010.05

9715 Jasa pencelupan dan pewarnaan tekstil
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962009601

Subkelas ini meliputi:
 - jasa pencelupan dan pewarnaan pakaian dan barang tekstil lain yang tidak
dalam kaitannya dengan produksi barang tersebut 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pencelupan dan pewarnaan benang dan kain, lih. 88213

97150 Jasa pencelupan dan pewarnaan tekstil 93010.03, 93010.05

972 Jasa kecantikan dan perawatan tubuh

9721 Jasa tata dan potong rambut

96111

96112

9602

Subkelas ini meliputi:
- jasa pencucian, pemangkasan dan pemotongan rambut 
- jasa pencukuran dan pemangkasan jenggot
- jasa pewarnaan dan penghitaman rambut

97210 Jasa tata dan potong rambut 93021.01, 93022.01

9722 Jasa perawatan kosmetik, perawatan tangan dan kuku/manikur dan perawatan kaki/pedikur

961129602

Subkelas ini meliputi:
 - jasa perawatan wajah dan kecantikan, termasuk perawatan kosmetik
 - jasa perawatan tangan dan kuku/manikur dan perawatan kaki/pedikur 
 - jasa konseling tentang kecantikan, perawatan wajah dan rias wajah 

Subkelas ini tidak termasuk:
 - jasa perawatan kesehatan seperti facelifts, lih. 931

97220 Jasa perawatan kosmetik, perawatan tangan dan kuku/manikur dan

perawatan kaki/pedikur

93021.01

9723 Jasa perawatan tubuh

96122

96129

96121

9609

Subkelas ini meliputi:
 - jasa yang disediakan oleh pemandian Turki, mandi sauna dan uap, solaria,
spa, salon penurunan berat badan dan pelangsing, pusat kebugaran, panti
pijat (tidak termasuk pijat terapi), dll

 Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa pengobatan medis, lih. 931

97230 Jasa perawatan tubuh 92426.01, 92427.01,

93093.01
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9729 Jasa perawatan kecantikan lainnya, ytdl

961129602

Subkelas ini meliputi: 
- kebersihan pribadi, perawatan tubuh, pencabutan, pengobatan dengan sinar
ultraviolet dan sinar infra merah dan jasa kebersihan lainnya 

Subkelas ini tidak termasuk:
 - jasa pengobatan medis, lih. 931

97290 Jasa perawatan kecantikan lainnya, ytdl 93021.01

973 Jasa penguburan dan pembakaran mayat serta pengurusan pemakaman

9731 Jasa penguburan dan pembakaran mayat

969109603

Subkelas ini meliputi: 
- jasa pengelolaan dan pemeliharaan pemakaman, perawatan makam dan
kuburan/pemakaman 
- jasa kremasi 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa kebun yang disediakan untuk pemakaman, lih. 85970

97310 Jasa penguburan dan pembakaran mayat 93030.01, 93030.02,

93030.05

9732 Jasa pengurusan pemakaman

969109603

Subkelas ini meliputi: 
- pengaturan upacara pemakaman dan kremasi
- pemakaman dan penggalian (penggalian) jenazah manusia
- jasa salon mayat, termasuk pembalseman
- jasa kereta mayat

97320 Jasa pengurusan pemakaman 93030.03, 93030.04,

93030.05

979 Aneka jasa lainnya

9791 Jasa pendamping (escort)

969999609

Subkelas ini meliputi:
 - jasa pendamping, misalnya, untuk acara sosial atau untuk hiburan 
 - jasa prostitusi

97910 Jasa pendamping (escort) 93094.01, 93094.03

9799 Aneka jasa lainnya, ytdl
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96999

96991

9609

Subkelas ini meliputi: 
- jasa agen perkawinan
- jasa penelitian graphologic (tulisan tangan) atau genealogis (silsilah
keluarga) 
- jasa astrologi, chiromany dan spiritual 
- jasa penulis publik 
- jasa tato 
- jasa body piercing
- jasa pengangkatan barang, penyemir sepatu dan parkir mobil
- jasa toilet umum 
- jasa yang disediakan oleh mesin pribadi yang dioperasikan dengan koin,
seperti mesin untuk mengukur tekanan darah, berat timbangan, loker, mesin
penyemir sepatu, stan fotografi, teleskop / teropong dll 
- jasa lainnya ytdl

Subkelas ini tidak termasuk:
- jasa dokumentasi naskah legal, lih. 82130
- jasa penulis, lih. 96320 
- jasa tempat parkir, lih. 67430

97990 Aneka jasa lainnya, ytdl 93010.04, 93091.02,

93094.01, 93094.03

391Tabel Korespondensi KBKI Dengan KKI 1998/1999 - KBLI 2009

h
tt

p
:/

/w
w

w
.b

p
s.g

o
. i

d



Divisi Kelompok Kelas Sub KelasSeksi Deskripsi ISIC
KBLI

2009
KKI 1999

98 Jasa asisten rumah tangga

980 Jasa asisten rumah tangga

9800 Jasa asisten rumah tangga

970009700

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh rumah tangga dengan kapasitasnya untuk
mempekerjakan asisten rumah tangga, seperti pelayan, koki, pengasuh anak
dan pengasuh 

Subkelas ini tidak termasuk: 
- jasa unit independen (termasuk individu) menyediakan jasan kepada rumah
tangga, lih. produk utamanya

98000 Jasa asisten rumah tangga 95000.01, 95000.02,

95000.03, 95000.04
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99 Jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi internasional

990 Jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi internasional

9900 Jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi internasional

990009900

Subkelas ini meliputi: 
- jasa yang disediakan oleh kedutaan dan perwakilan dari negara lain 
- jasa yang disediakan oleh organisasi internasional seperti PBB dan lembaga
khusus atau badan-badan regional, dll, Organisasi Negara-negara Amerika,
Uni Eropa, Uni Afrika, Liga Arab, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan
Pembangunan, Organisasi Bea Cukai Dunia, Organisasi Negara Pengekspor
Minyak dan badan internasional atau unit ekstrateritorial lain

99000 Jasa yang disediakan oleh badan dan organisasi internasional 75210.01, 75210.02,

75210.03, 75210.04,

75210.05, 99000.01,

99000.02, 99000.03
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BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia,

Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291,

Faks (62-21) 3857046,

Mailbox : bpshq@bps.go.id
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